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RESUMO

A tese pretende realizar uma análise biográfica do coronel PM Carlos Magno
Nazareth Cerqueira, com um recorte profissional e intelectual de sua trajetória. Seu
nome representou uma das expressões intelectuais mais importantes de um grupo
de oficiais “reformistas” engajados nas reformas implementadas na Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) nos governos de Leonel Brizola (1983-95).
Atentos às novas estratégias internacionais de policiamento, esses novos gestores,
comandados pelo secretário Nazareth Cerqueira, redefiniram o papel da corporação
a partir de conceitos como prevenção, integração comunitária e legalidade,
encarando a polícia militar como um “serviço público”. O comandante-geral da
PMERJ tentou construir um novo marco regulatório na administração da segurança
pública no estado do Rio de Janeiro e, em especial, do trabalho policial ostensivo.
Cerqueira, ao buscar a adequação entre a atividade policial e os objetivos das
comunidades, combateu as tradicionais políticas de controle social, oferecendo
contornos institucionais concretos ao discurso brizolista dos direitos humanos. Essa
empreitada política teve como um de seus maiores desafios a redisciplinarização da
própria polícia. Seu comando, ao ensaiar o modelo comunitário de policiamento no
Rio de Janeiro, constituiu-se numa importante contribuição dos governos pedetistas
para a redemocratização brasileira nas décadas de 1980 e 90. Os projetos e ideias
do coronel Cerqueira são fundamentais para a compreensão das permanências e
transformações no tratamento da segurança pública. Recupero sua significativa
contribuição no campo das ideias e das disputas políticas a partir, sobretudo, dos
conceitos e métodos oferecidos pela História Política e pela História Intelectual.

Palavras-chave: 1. Biografia. 2. Coronel Nazareth Cerqueira. 3. Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro. 4. Segurança Pública.
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ABSTRACT

The thesis intends to carry out a biographical analysis of Colonel PM Carlos Magno
Nazareth Cerqueira, with a professional and intellectual profile. His name
represented one of the most important intellectual expressions of a group of officers
“reformist” engaged in reforms in the Military Police of Rio de Janeiro State
(PMERJ) in government of Leonel Brizola (1983-95). Attentive to the new
international policing strategies, these new managers, led by Nazareth Cerqueira,
redefined the role of the corporation from concepts such as prevention, community
integration and legality, facing the military police as a “public service”. The general
commander of PMERJ tried to build a new regulatory framework in the
administration of public security in the state of Rio de Janeiro and in particular the
ostensible police work. Cerqueira, to seek the adequacy of police activity and
objectives of communities, fought the traditional social control policies, providing
concrete institutional contours to the brizolista human rights speech. The biggest
challenge of this policy work was to disciplinary the policy themselves on a new
basis. His command, when testing the Community model of policing in Rio de
Janeiro, constituted an important contribution of pedetistas governments for
Brazilian democracy in the 1980s and 90s. Colonel Cerqueira’s ideas and projects
are fundamental to understand the continuities and changes in the treatment of
public safety. The concepts and methods offered by Political History and the
Intellectual History were used to recover his significant contribution in the field of
ideas and political disputes.

Keywords: 1. Biography. 2. Colonel Nazareth Cerqueira. 3. Military Police of
Rio de Janeiro State. 4. Public Security.
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INTRODUÇÃO
“Entendo que o setor público deve definir uma
política de segurança pública comprometida com
os valores da dignidade humana, onde deve ficar
delimitado o papel e a responsabilidade dos
diferentes setores com a execução e o controle,
cabendo ao administrador policial organizar as
suas diretrizes de acordo com essa orientação
política”. (Carlos Magno Nazareth Cerqueira)1
Nazareth Cerqueira, o protagonista: delimitação e relevância
Com essas palavras, aos 61 anos de idade, o coronel reformado e ex-comandante
geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) Carlos Magno Nazareth Cerqueira
concluía um de seus últimos textos. A referida frase sintetiza sua trajetória pública. Mas,
afinal, quem terá sido esse sujeito que, no final do século XX, acreditava na orientação
política da segurança pública “comprometida com os valores da dignidade humana”?
Partindo dessa indagação central, minha tese propõe uma biografia intelectual do
coronel Nazareth Cerqueira. Privilegiando o período de maior alcance político das suas
propostas no campo da segurança pública – em especial, das reformas institucionais na
PMERJ –, o presente trabalho cobre o período compreendido entre os anos de 1983/87 e
1991/95. Tal recorte temporal corresponde às gestões de Cerqueira à frente da Secretaria
de Polícia Militar nos dois mandatos do governador Leonel Brizola no Rio de Janeiro.2
Nesse período, o oficial Cerqueira geriu a PMERJ, tornando-se um ator privilegiado na
discussão e consecução de políticas de policiamento renovadas.3

CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. “Outros aspectos da criminalidade da polícia”. In CERQUEIRA,
Carlos Magno Nazareth. O futuro de uma ilusão: o sonho de uma nova polícia. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 2001, p. 159. Publicado também na Revista Discursos Sediciosos – crime, direito e sociedade. Rio
de Janeiro, Freitas Bastos/Instituto Carioca de Criminologia, ano 3, n° 5/6, 1° e 2° semestres de 1998.
2
Cerqueira ingressou na PM em 1954 e nela permaneceu por quase 40 anos, sendo duas vezes comandantegeral da corporação: de 18 de fevereiro de 1983 a 15 de março de 1987 e, novamente, de 15 de março de
1991 a 1° de janeiro de 1995.
3
O conceito de policiamento é a tentativa de manter a segurança por meio da vigilância e ameaça de sanção,
implicando o conjunto de atividades cujo objetivo é preservar a segurança de uma ordem social particular
ou da ordem em geral. Enquanto o policiamento pode ser universal, a “polícia”, como corporação
especializada de pessoas a quem foi dada a responsabilidade básica formal da força legítima para
salvaguardar a segurança, é um traço que só existe em sociedades relativamente complexas. Em si, a polícia
desenvolveu-se como uma instituição chave das sociedades modernas, sendo um dos aspectos do
surgimento das modernas formas de Estado. Isso não quer dizer, no entanto, que eles tenham sido meras
1
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Apesar de produção teórica anterior, foi nos dois governos pedetistas que Cerqueira
ganhou visibilidade como gestor público e “figura política relevante” 4. Cerqueira liderou
por oito anos – não consecutivos – uma instituição de grande impacto político-estratégico
para os assuntos do Estado em pleno processo de reforma política e procurou materializar
suas reflexões em programas ligados, principalmente, ao chamado policiamento
ostensivo. Portanto, o objetivo mais amplo da tese é a análise, de corte biográfico, da
trajetória profissional do coronel Cerqueira, com destaque para suas ideias e projetos com
vistas à reforma da atividade policial-militar na história fluminense recente.
Com um perfil profissional dedicado à reflexão teórica acerca da atividade policial
e como secretário de Estado, Cerqueira se preocupou e se envolveu, sobretudo, com a
questão política. Portanto, a tese é estruturada levando em conta as novas abordagens da
história política e da história intelectual. Com a ampliação da noção do político, no campo
historiográfico, penso a política também no sentido de cultura, em que importam crenças,
ideias e tradições que dão significado à vida política em determinado contexto histórico. 5
A história política “renovada” incorporou para a pesquisa histórica os períodos mais
próximos – objetos de uma “história do tempo presente” – que eram tratados
anteriormente por outras disciplinas. Assim, tal abordagem passou a ser entendida não
apenas como voltada para um período cronológico recente, mas igualmente como a
resultante de uma demanda social que busca uma interpretação histórica para os eventos
com que cada vez mais intensamente se convive”.6 Para Angela de Castro Gomes, o valor
dos acontecimentos políticos “deve ser resgatado pelo analista, numa dialética entre
memória-história cada vez mais considerada e praticada nos estudos político-culturais”.7

ferramentas do Estado executando devotadamente tarefas determinadas de cima. Ver REINER, Robert. A
política da polícia. São Paulo: EDUSP, 2004, p. 22-27.
4
Conceito explorado in MOISÉS, José Álvaro e ALBUQUERQUE, J. A. Guilhon. Dilemas da
consolidação da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 124.
5
O político passou a ser considerado a instância mais favorável para perceber a história total de uma
coletividade. Renunciou-se à ideia de que o relevante era o oculto e, ao contrário, se proclamou o estudo
do explícito, do manifesto. In BORGES, Vavy Pacheco. “História e Política: laços permanentes”. In Revista
Brasileira de História. São Paulo, vol. 12, n° 23/24, 1991, p. 15.
6
GOMES, Angela de Castro. “Política: história, ciência, cultura etc.”. In Revista Estudos Históricos, Rio
de Janeiro, n. 17, 1996, p. 80. “A década voltou a ser uma baliza valiosa”, na avaliação de Sirinelli. In
SIRINELLI, Jean-François. “Os intelectuais”. In RÉMOND, René (org.). Por uma história política. Rio de
Janeiro: FGV, 2003, p. 239. Também orienta a tese a colocação de Maria Paula Nascimento Araújo: de
uma forma geral, a literatura sobre a esquerda brasileira procurou privilegiar dois temas: a história do PCB
e da luta armada. Dessa maneira, “a experiência dos anos 1970 e 80 – da resistência à ditadura e do processo
de redemocratização – ainda é pouco abordada”. In ARAÚJO, Maria Paula Nascimento. “Por uma história
da esquerda brasileira”. In Revista Topoi, n° 5, Sete Letras, 2002, p. 349.
7
GOMES, Angela de Castro. “Política: história, ciência, cultura etc.”. Op. cit., p. 63.

14

Recentemente, ganhou corpo a análise do discurso político, numa preocupação com
a historicidade dos temas. Ao longo do século XX, assistiu-se a implosão da concepção
meramente representacional das ideias. A história intelectual remete a textos abrangentes,
uma vez que ela inclui as crenças não-articuladas, opiniões amorfas, além das ideias
formalizadas. Preocupa-se com a articulação desses temas às suas condições externas e
visa inserir o estudo das ideias e atitudes no conjunto das práticas sociais. A partir de
então, muitos estudos passaram a se dedicar ao pensamento político-social, designação
que une a história política à história intelectual.8 Deste modo, a ênfase sobres os
pensadores sociais passou a se destacar na chamada “biografia intelectual”, um gênero
que floresceu nos Estados Unidos enquanto recuava na Europa.9
Contudo, a tese não pretende contar a história temporal de uma vida de modo linear
e cronologicamente orientado. Para Giovanni Levi, seguindo uma tradição biográfica
estabelecida e a própria narrativa da disciplina histórica, geralmente contentamo-nos com
modelos que associam uma cronologia ordenada, uma personalidade coerente e estável,
ações sem inércia e decisões sem incertezas. 10 Nesse sentido, Pierre Bourdieu falou
acertadamente da “ilusão biográfica”, considerando que era indispensável reconstruir o
contexto, a “superfície social em que age o indivíduo, numa pluralidade de campos, a
cada instante”.11 Assim sendo, valho-me do contexto não somente para preencher
possíveis lacunas documentais muitas vezes comuns nos estudos biográficos, mas busco
“compreender sobre que sistema de valores, sobre que concepções e com quais
referências” Nazareth Cerqueira “moldou o conjunto de ideias políticas que o orientaram
ao longo da vida”.12 No limite, pretendo entender como o destino individual do coronel
Cerqueira atuou nesse mesmo contexto. Nas palavras de François Dosse, “a emergência

GOMES, Angela de Castro. “Política: história, ciência, cultura etc.”. Op. cit., p. 67.
FALCON, Francisco. “História das ideias”. In CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, Ronaldo (orgs.).
Domínios da História – Ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 117.
10
Seguindo a tipologia “biografia e contexto”, proposta por Levi, a época, o meio e a ambiência são
valorizados como fatores capazes de caracterizar uma atmosfera que explicaria a singularidade das
trajetórias. Não se trata de reduzir as condutas a comportamentos-tipos, mas de interpretar as vicissitudes
biográficas à luz de um contexto que as torne possíveis. Essa utilização repousa sobre uma hipótese:
qualquer que seja a sua originalidade aparente, uma vida não pode ser compreendida unicamente através
de seus desvios ou singularidades, mas, ao contrário, num contexto histórico que a justifica. Ver LEVI,
Giovanni. “Usos da biografia”. In AMADO, Janaína e FERREIRA, Marieta de Moraes (coord.). Usos e
abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGV, 2005, p. 175.
11
Idem, p. 169. Bourdieu propõe a noção de “trajetória” como uma série de posições sucessivamente
ocupadas por um mesmo agente num espaço, estando sujeito a permanentes transformações. Bourdieu
afirma que falar em “história de vida” é pelo menos pressupor que a vida é uma história e que, uma vida é
inseparavelmente o conjunto dos acontecimentos de uma existência individual concebida como uma
história e o relato dessa história. In BOURDIEU, Pierre. “A ilusão biográfica”. In idem, p. 190.
12
DOSSE, François. O desafio biográfico: escrever uma vida. São Paulo: Edusp, 2009, p. 104.
8
9
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de um si, que já não é um eu devido às alterações provenientes de sua relação com o outro
e de sua travessia do tempo, oferece um meio de sair da ‘ilusão biográfica’ denunciada
pela sociologia bourdieusiana”.13 Dessa forma, o destaque da tese serão as ideias de
Nazareth Cerqueira; porém, acredito que uma reflexão sobre o homem, o oficial PM e o
comandante também será de suma importância.
A vida de um policial militar: análises interpretativas, ausências e silenciamentos
A partir de tais balizas teórico-metodológicas, entendo que, ainda hoje, os textos do
coronel Nazareth Cerqueira e documentos produzidos pela sua gestão são referência para
a instituição policial-militar do Rio de janeiro e também de outros estados brasileiros.
Continuam sendo lidos, comentados, lembrados, mas, a meu ver, ainda não detidamente
analisados. Chama a atenção, ainda, o fato de algumas obras das ciências sociais sobre o
período da redemocratização fluminense não analisarem profundamente sua atuação
como comandante da PMERJ e, muitas vezes, sequer o citarem.14 De maneira geral, as
referências a esse personagem apresentam-se de forma indireta e quase sempre pensadas
a partir da figura política de Leonel Brizola – e do chamado “brizolismo”15 – ou, ainda,
da dimensão da gestão pública da segurança. Nesses estudos, não se destaca devidamente
suas reflexões, tampouco a centralidade do coronel como sujeito histórico inserido no
relevante debate sobre políticas públicas de segurança.
O que, de fato, já existe é uma restrita bibliografia que trata da trajetória de Nazareth
Cerqueira – enquanto comandante-geral da PMERJ – de forma marcadamente
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Idem, p. 408.
Coimbra, por exemplo, assinala que “todos os governos fluminenses, desde a primeira eleição direta para
governador, têm se pautado até hoje, por forte apelo contra a violência, trazendo ‘soluções mágicas’ para a
questão da segurança pública”. COIMBRA, Cecília. Operação Rio: o mito das classes perigosas. Rio de
Janeiro/Niterói: Oficina do Autor/ Intertexto, 2001, p. 125. Para Edmundo Coelho, “é necessário haver a
disposição política de enfrentar o problema das altas taxas de criminalidade através de medidas preventivas
e repressivas, o que não ocorreu no Rio de Janeiro entre 1983 e 1986. O governo do estado dedicou à
segurança pública escassa atenção, se tanto. A ação policial foi seriamente comprometida por questões (e
argumentos) de natureza político-ideológica”. Citado in COELHO, Magda Prates (org.). A oficina do diabo
e outros estudos sobre criminalidade (Edmundo Campos Coelho). Rio de Janeiro, Record, 2005, p. 371.
Segundo Peralva, “a criminalidade era vista como problema social, e só políticas de médio e longo prazo,
capazes de reduzir as desigualdades, poderiam aportar uma solução definitiva para o problema. Esse
discurso entrou em choque com a sensibilidade predominante no seio do aparelho policial, ao mesmo tempo
que as condições gerais da transição – crise econômica, continuidade autoritária em nível federal – de fato
impediam que os governadores recém-eleitos dispusessem de meios para o exercício de suas políticas”.
PERALVA, Angelina. Violência e democracia: o paradoxo brasileiro. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 81.
A meu ver, geralmente negligencia-se uma análise mais apurada sobre a atuação do comandante Cerqueira.
15
Mesmo em obras em que, finalmente, o coronel é citado, suas reflexões e projetos não experimentam um
exame mais apurado. Cito, como exemplo, o relevante livro de SENTO-SÉ, João Trajano. Brizolismo:
estetização da política e carisma. Rio de Janeiro: FGV, 1999.
14
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memorialística.16 Entretanto, são dignas de nota as primeiras obras em que as análises
sobre a política de segurança pública no Rio de Janeiro passam a incorporar a figura de
Cerqueira – e de seus projetos – com algum destaque.
Na década de 1990, caracterizada por muitos como a época da “decadência do Rio”,
houve esforços na busca de alternativas para o aumento dramático do fenômeno criminal.
Foi importante a pesquisa realizada pelo Instituto Superior de Estudos da Religião (Iser),
da qual resultou o livro Violência e política no Rio de Janeiro.17 A intenção era oferecer
novas reflexões para o debate que, segundo os autores, apresentava um caráter
homogeneizante, tendendo a construir uma imagem de Brizola, de seu vice Nilo Batista
e de sua política de segurança como “conivente com o crime” e “populista”. 18 A obra se
inseria em novas perspectivas acadêmicas que partiam de observações empíricas, que
defendiam certa autonomia no fenômeno do crime, sem vinculá-lo diretamente às
condições socioeconômicas. A ênfase dos estudos se dava nas chamadas “redes
criminais”, analisando a violência como uma relação capaz de articular amplos segmentos
sociais. Avançou-se na distinção entre pobreza e criminalidade, evitando estigmatizações,
abordando o problema em toda a sua complexidade. A ideia de que o crime era apenas
uma das formas da luta de classes não era mais o principal fundamento teórico. Pesquisas
indicavam que os pobres eram as principais vítimas da criminalidade violenta, seja pela
ação policial ou dos delinquentes. 19
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Destaco as análises interpretativas: CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. O futuro de uma ilusão: o
sonho de uma nova polícia. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2001; NOBRE, Carlos. Coronel Nazareth
Cerqueira: um exemplo de ascensão negra na Polícia Militar do Rio de Janeiro publicado no X Congresso
da Associação Latino-Americana de Estudos Afro-Asiáticos, Universidade Candido Mendes, Rio de
Janeiro, 2002. In bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/aladaa/nobre.rtf e LEAL, Ana Beatriz, PEREIRA,
Íbis Silva e MUNTEAL FILHO, Oswaldo (orgs.). Sonho de uma polícia cidadã: Coronel Carlos Magno
Nazareth Cerqueira. Rio de Janeiro: NIBRAHC, 2010.
17
SOARES, Luiz Eduardo (org.). Violência e Política no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Relume
Dumará/ISER, 1996.
18
Idem, p. 260. Sobre o “deslocamento” do conceito estigmatizante de populismo da linguagem acadêmica
para o vocabulário da mídia e da população, ver GOMES, Angela de Castro. “O populismo e as ciências
sociais no Brasil: notas sobre a trajetória de um conceito”. In FERREIRA, Jorge (org.). O populismo e sua
história: debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 21. Para Peralva, incapaz “de
empreender uma verdadeira reforma da instituição, a autoridade de Brizola esvaiu-se rapidamente em face
de uma polícia que se decompunha e escapava cada vez mais a qualquer controle, fazendo recair ao mesmo
tempo sobre a pessoa do governador a responsabilidade pelo crescimento da criminalidade no estado. Essa
situação se tornou ainda mais problemática em razão da virada populista assumida pela política de Brizola,
acusado de comprometimento com o crime”. PERALVA, Angelina. Op. cit., p. 81.
19
Podem ser destacadas visões sobre os aspectos simbólicos da violência na vasta obra de Alba Zaluar e
Gilberto Velho, além da abordagem de conceitos sobre cidadania e violência na relação entre favelas e
“asfalto”. Aponto também a obra CARVALHO, Maria Alice R. Quatro Vezes Cidade. Rio de Janeiro: Sette
Letras, 1994. Para uma análise bibliográfica mais ampla ver DORNELLES, João Ricardo W. Conflito e
segurança. Entre pombos e falcões. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 10.
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Nesse livro, os autores analisam as tentativas de reforma na corporação policial
militar fluminense e, enfim, dão destaque à atuação do comandante Nazareth Cerqueira.
Entretanto, para Luiz Eduardo Soares, houve esforços de modernização e moralização da
PMERJ, “graças à liderança aberta, honesta e inteligente de seu comandante geral”, mas
o governo ainda acreditava que a criminalidade era sintoma “dos males sociais e
econômicos. E o sintoma não merece atenção”. O autor defende o mérito de Brizola ao
“cercar-se de profissionais cuja biografia atestava compromissos com mudanças
civilizatórias na área de segurança, como Cerqueira”, mas não teria investido recursos
necessários para que as mudanças superassem as “intervenções tópicas”.20 Ele reconhece
que o coronel “introduziu o policiamento comunitário no Brasil e deu início à renovação
da cultura institucional da Polícia Militar, em 1983”. Mas, para Soares, “infelizmente, as
orientações se revezaram, o apoio da sociedade por vezes lhe faltou e as contradições se
multiplicaram. Ele tinha a consciência de que a corporação que idealizava, em seus
projetos pioneiros, ainda estava muito longe de se tornar realidade”.21
Entretanto, o antropólogo, em outras obras, reforçava a perspectiva de que “as
forças situadas à esquerda do espectro político não teriam sabido enfrentar o problema da
criminalidade, desde as eleições estaduais de 1982”, pois fecharam os olhos para a
“existência da segurança pública como problema-chave”, assumindo “responsabilidades
de governo sem uma política alternativa, positiva e construtiva, sem projeto, sem
capacidade de planejar e avaliar”. Portanto, sem “uma reflexão amadurecida sobre
segurança” e na “ausência de política” houve “sucessivos fracassos”. 22 Dessa forma,
ganhou espaço, em parte do campo acadêmico, a ideia de “absenteísmo brizolista”. 23
As análises de Luiz Eduardo Soares, a despeito de sua lucidez acadêmica e do seu
compromisso ético, associam a política de segurança dos governos Brizola a uma
20

SOARES, Luiz Eduardo. Meu casaco de general: 500 dias no front da segurança pública no Rio de
Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 110 e 111. Nilo Batista diz, em entrevista concedida
em 2001 ao historiador Sérgio Lamarão (no Projeto História administrativa do RJ), se orgulhar de ter
prendido poucos adolescentes infratores, evitando o “encarceramento desesperançado”.
21
SOARES, Luiz Eduardo. Meu casaco de general... Op. cit., p. 377.
22
SOARES, Luiz Eduardo. “Segurança municipal: sugestões para uma agenda mínima”. In SENTO-SÉ,
João Trajano (org.). Prevenção da violência: o papel das cidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2005, p. 26.
23
Segundo avaliação de Sento Sé, seria possível afirmar que “ao longo dos seus 25 anos de existência o
estado do Rio de Janeiro foi o cenário de várias políticas de segurança pública – 25, talvez –, como se pode
constatar que jamais houve política de segurança para o estado. Caso as duas alternativas não sejam
equivalentes, tenderíamos a ficar com a segunda opção, a despeito das iniciativas bem-intencionadas de
alguns atores políticos”. In SENTO-SÉ, João Trajano. “Azulões e treme-terra: 25 políticas públicas de
segurança e o novo estado do Rio de Janeiro”. In FREIRE, Américo, SARMENTO, Carlos Eduardo e
MOTTA, Marly Silva da (orgs.). Um estado em questão: os 25 anos do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro:
FGV, 2001, p. 166.
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tendência das esquerdas brasileiras ao reducionismo analítico tão típico no contexto da
redemocratização: a associação simplista entre crime e pobreza. Importante destacar,
frente às análises do antropólogo, que Soares fala também de um lugar específico, uma
vez que ocupou, no final da década de 1990, a importante função de gestor público da
segurança no Rio de Janeiro.
Entretanto, contextualizando, principalmente, suas ideias e seus programas, minha
tese entende que, apesar de notórios “fracassos”, esse resgate é de grande relevância para
a discussão sobre a construção de políticas de segurança pública numa perspectiva
democrática. Dessa forma, avalio que tais referências analíticas são também
comprometidas por certos silenciamentos e ausências, ainda marcantes, na construção
narrativa sobre a segurança pública e, em particular, sobre a histórica atuação das agências
policiais brasileiras. Isto se deve, a meu ver, a uma constelação de fatores.
Apesar dos avanços nas reflexões sobre criminalidade e segurança pública no Rio
de Janeiro, a Polícia Militar stricto sensu é, ainda, um campo pouco frequentado pela
historiografia brasileira.24 Somente, a partir dos anos 1990 os estudos historiográficos que
trata da polícia se intensificou.25 Ao final dessa década, Jaqueline Muniz apontava, em
sua tese de doutorado Ser policial é, sobretudo, uma razão de ser 26 – em que refletiu,
especificamente, sobre aspectos do cotidiano da Polícia Militar – para um certo
“amadurecimento acadêmico” que incorporou o tema polícia às reflexões sobre o campo
da segurança pública.27
NETO, Paulo Mesquita. “Violência policial no Brasil: abordagens teóricas e práticas de controle”. In
PANDOLFI, Dulce Chaves, CARVALHO, José Murilo de, CARNEIRO, Leandro Piquet e GRYNSZPAN,
Mário (orgs.). Cidadania, justiça e violência. Rio de Janeiro: FGV, 1999, p. 139.
25
Na área das ciências sociais brasileiras, a produção bibliográfica sobre as polícias ainda é escassa. Ver
KANT DE LIMA, Roberto, MISSE, Michel e MIRANDA, Ana Paula Mendes de. “Violência,
Criminalidade, Segurança Pública e Justiça Criminal no Brasil: uma bibliografia”. BIB, Rio de Janeiro, n°
50, 2000. “Mesmo no âmbito internacional”, tal problemática “não possui um grande número de produções
sobre o tema, a não ser as produções dos anos noventa, como aponta David Bayley, pois há um certo descaso
e falta de reconhecimento por parte da academia em relação a esse assunto. Sendo lembrada somente
quando protagoniza, ou mesmo atua como coadjuvante, em acontecimentos político-históricos e, em geral,
enquanto agente repressor. O mais curioso, segundo Bayley, é a falta de reconhecimento assolar até mesmo
os cientistas políticos, visto que Weber já afirmava que o Estado moderno tem como característica
fundamental o monopólio do uso legítimo da força física no interior de determinado território”. Citado in
TOIGO, Marceu Dornelles. “Polícia como objeto de estudo: onde está o reconhecimento acadêmico?”.
Disponível no site da Revista Espaço Acadêmico, ano III, n° 25, 2003. In
http://www.espacoacademico.com.br/025/25ctoigo.htm. Acessado em 13 de agosto de 2013. Ver
BAYLEY, David. Padrões de Policiamento. São Paulo: Edusp, 2001, p. 269. Merece destaque, entretanto,
os trabalhos, no Brasil, de Roberto Kant de Lima, Jaqueline Muniz e Ignacio Cano.
26
MUNIZ, Jacqueline. Ser policial é, sobretudo, uma razão de ser: cultura e cotidiano da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro. Tese de Doutorado em Ciência Política. IUPERJ, 1999.
27
Idem, p. 8. Muniz problematizou o chamado “mandato policial”, analisando um aspecto central: a tensão
entre os determinantes legais e as necessidades operacionais derivadas da missão de preservar a ordem
pública. Preocupada com o “fazer ostensivo da polícia”, a autora, por meio de uma etnografia policial,
24
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Entretanto, estudiosos se debruçaram sobre as instituições responsáveis pela polícia
criadas na cidade do Rio de Janeiro, desde a chegada da Corte portuguesa, ainda no século
XIX – tendência inaugurada pela obra Polícia no Rio de Janeiro. Repressão e resistência
em uma cidade do século XIX, de Thomas Holloway.28 As análises, geralmente, tomam
como ponto de partida a Intendência Geral da Polícia. Tais estudos entendem o trabalho
policial, desde sua criação, como agente controlador das desordens urbanas e da
criminalidade. Assim, diante das necessidades do nascente Estado brasileiro, as elites
teriam se concentrado nas tarefas imediatas de manter obedientes e ordeiras as massas
oprimidas de escravos e homens livres pobres. Dessa forma, perpetuaria a “violência
estrutural” – a repressão contínua contra as classes populares.29
Por esse caminho as instituições da justiça criminal possuíam um papel central na
definição das formas do Estado brasileiro e “ainda que sejam objeto de atenção
passageira, são melhor reconhecidas como o instrumento do controle do que como uma
peça do sistema cuja montagem exigiria uma operação de alguma complexidade”, garante
Marcos Bretas.30 No ano de 1997, o mesmo historiador publicou sua dissertação de
mestrado intitulada A Guerra das Ruas. Povo e Polícia na cidade do Rio de Janeiro31.
Segundo o autor, a historiografia recente brasileira teria pautado suas análises, em parte,

aponta para a dificuldade cotidiana de “conciliar, em ambientes ordenados pelo acaso, incerteza e risco, os
princípios da legalidade e legitimidade que conformam a vigência do estado de direito”. Como hipótese
central, Muniz destaca as tensões inerentes ao emprego das chamadas “forças comedidas”: “um ato que
pressupõe o emprego da força ou a sua ameaça e que seja, a um só tempo, produtivo, legal e legítimo”. Na
sua avaliação, o desconhecimento dessas tensões nas atividades de polícia e a ausência, no Brasil, “de um
acervo consistente e disponível de reflexões sobre o estado da arte dos meios de força policiais têm
contribuído para a cristalização de falsas oposições tais como ‘operacionalidade policial x direitos
humanos’ ou ‘polícia x direitos civis’”. In idem, p. 21-22.
28
Holloway é considerado o principal estudioso do aparelho policial do século XIX e suas implicações para
ordem colonial. Segundo ele, a PM criada, em 1809, tendo como modelo a polícia portuguesa, além de
controlar a segurança pessoal e coletiva, era responsável pelas obras públicas e pelo abastecimento da
cidade. Também incluía na sua pauta de ação a vigilância da população, a investigação de crimes e a captura
de criminosos. In COTTA, Francis Albert. “Olhares sobre a polícia no Brasil: a construção da ordem
imperial numa sociedade mestiça”. Revista de História e Estudos Culturais, ano VI, n° 2, vol. 6, 2009, p.
9. Ver HOLLOWAY, Thomas H. Polícia no Rio de Janeiro. Repressão e resistência em uma cidade do
século XIX. Rio de Janeiro: FGV, 1997.
29
LEEDS, Elizabeth. “Cocaína e poderes paralelos na periferia urbana brasileira: ameaças à democratização
em nível local”. In ZALUAR, Alba e ALVITO, Marcos (orgs.). Um século de favela. Rio de Janeiro: FGV,
1998, p. 235.
30
BRETAS, Marcos. “A Polícia carioca no Império”. In Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.
12, n° 22, 1998, p. 221. Para Bretas, “se realmente existem assuntos impenetráveis ao exame do historiador,
o policiamento das classes superiores da sociedade é um sério candidato. Desde a criação das modernas
corporações policiais, presume-se que as classes superiores devem ser protegidas e não policiadas. Isso não
quer dizer que os ‘respeitáveis’ não pratiquem delitos, mas que a maioria de suas transgressões fogem aos
procedimentos tradicionais da polícia”. Citado in BRETAS, Marcos. “Observações sobre a falência dos
modelos policiais”. Tempo Social. São Paulo: Revista de Sociologia da USP, vol. 9, nº 1, 1997, p. 84.
31
BRETAS, Marcos. A Guerra das Ruas. Povo e Polícia na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro:
Arquivo Nacional/Ministério da Justiça, 1997.
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por uma leitura marxista sobre a burocracia policial moderna, principalmente os estudos
desenvolvidos no final da década de 1970. Ele observa que o tema polícia teria sido
sistematicamente inserido como “um apêndice à história das classes populares e do
movimento operário, sobre o qual a polícia estendia sua implacável repressão”. 32
De acordo com Muniz, tratava-se de “um modismo universitário da época que
impelia os pesquisadores a darem a sua contribuição para a luta contra o regime militar,
engajando-se em ‘uma visão crítica e comprometida com as causas populares’”. Tais
pressupostos caminhariam no sentido de “demonstrar o papel dos mecanismos de
repressão e controle estatais na construção dialética da classe trabalhadora no Brasil desde
os tempos da escravidão, tomando como monolítica a relação do governo com os seus
meios de força, e destes últimos com a população”.33 As polícias seriam mencionadas,
portanto, no contexto das chamadas “resistências populares”. As referências, em muitos
textos acadêmicos, apontariam para o “cumprimento das estratégias violentas de
domesticação concebidas por outros atores – a burguesia e a elite agrária brasileiras”.
Segundo Muniz, “tudo se passa como se o mundo das ruas dramatizasse, através da
oposição polícia versus população, um roteiro já escrito da luta de classes”.34
Assim, no campo da historiografia, Bretas ressalta que tais estudos sobre a polícia
eram “quase sempre incapazes de recuperar as dimensões cotidianas da atividade
policial”. Portanto, o pesquisador reivindicou a necessidade de se construir uma história
que analisasse o policial e suas relações cotidianas.35 O comportamento do policial seria
orientado tanto por códigos previamente definidos quanto por ações baseadas na sua visão
dos eventos e de sua inserção no meio social em que vive. 36
Seguindo essa perspectiva, Muniz, lembra que seriam raras as análises históricas
“que têm se ocupado em tentar resgatar os aspectos cotidianos das atividades de polícia,
como as interações dos policiais e as pessoas nas tarefas rotineiras de patrulhamento ou

32

Idem, p. 32.
MUNIZ, Jacqueline. Op. cit., p. 43. Dentre os estudos históricos que se orientaram por esta perspectiva
ver, por exemplo, NEDER, Gislene. A Polícia na Corte e no Distrito Federal – 1831-1930. Rio de Janeiro:
PUC-RJ, 1981.
34
MUNIZ, Jacqueline. Op. cit., p. 44.
35
Para Bretas, seria proveitoso uma passagem do estudo da polícia para o estudo do policial. “É aqui que
se estruturam os significados que conformam a ação policial, em grande parte independendo de estruturas
organizacionais, tantas vezes reformadas sem alcançar resultados efetivos”. BRETAS, Marcos.
“Observações sobre a falência dos modelos policiais”. Op. cit., p. 81.
36
Bretas também acredita que os estudos sobre as instituições policiais devem focalizar as questões
referentes à cultura e mentalidade policial, visto que é possível traçar como se relacionam características
mais ou menos comuns no imaginário e nas ações desenvolvidas cotidianamente pelos membros destas
instituições em vários países. In BRETAS, Marcos. “Observações... Op. cit., p. 81.
33
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ainda nas contingências surgidas das ruas”.37 Para a autora, até recentemente, não era
“comum encontrar abordagens que façam aparecer os policiais como sujeitos de suas
ações ou que se mostram capazes de descrevê-los como atores que interpretam e decidem
sobre as atribuições registradas nas leis e nas regulamentações institucionais”. Assim, os
policiais seriam apresentados “como seres desprovidos de um saber próprio, de uma visão
singular sobre o seu lugar no mundo. Em suma, os policiais aparecem ‘apassivados’
diante de um jogo do poder mais essencial que a eles só caberia executar”.38
Objetivos e problemática central
Em consonância com tais perspectivas, minha tese procura oferecer uma reflexão
que encare a Polícia Militar como uma instituição formada por atores com interesses
próprios, capazes de participar da “definição de seus poderes e atribuições, construindo
seu saber específico sobre como controlar o espaço urbano”.39 Privilegiando, entretanto,
outra temporalidade, desejo contribuir para esse campo historiográfico, atento ao alerta
de Bretas: “quando se fala em polícia, trabalhamos normalmente com uma ideia geral,
sem que se discuta o que existe de específico”. Para o historiador, proclama-se sua
falência, com grande dificuldade em se pensar alternativas, na medida em que a ideia
genérica permanece.40
O fato é que, quando muitas pessoas pensam em segurança pública, geralmente
associam a ideia à atuação da polícia. Entretanto, o “policiamento ostensivo” é apenas um
dos pilares do complexo “sistema criminal”, porém, o mais visível pela população.41
Afinal, como destacou Sento-Sé, “é a polícia que torna essa invenção tão abstrata, o
Estado Moderno, algo concreto”.42
Deste modo, entendo que, se encararmos a polícia militar como instituição
integrante dos aparelhos de dominação estatal a serviço exclusivo das classes dominantes,
segundo certas perspectivas, não haveria qualquer sentido estudá-la como uma realidade

37

MUNIZ, Jacqueline. Op. cit., p. 44.
Idem, p. 45.
39
BRETAS, Marcos Luiz. A Guerra das Ruas. Op. cit., p. 28.
40
Idem, p. 80.
41
“Poucos problemas sociais mobilizam tanto a opinião pública como a criminalidade e a violência. Não é
para menos. Este é um daqueles problemas que afeta toda a população independentemente de classe, raça,
credo religioso, sexo ou estado civil. São consequências que se refletem tanto no imaginário cotidiano das
pessoas. O tema ‘polícia’ é ilustrativo dos percalços e vicissitudes que a segurança pública enfrenta na
formulação de políticas nessa área no Brasil”. In BEATO, Cláudio C. Políticas Públicas de Segurança:
Equidade, Eficiência e Accountability. In http://www.observatorioseguranca.org/pdf/01%20(42).pdf, p. 17. Acessado em 13 de janeiro de 2014.
42
SENTO-SÉ, João Trajano. “Azulões e treme-terra... Op. cit., p. 183.
38
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em si mesma. Acredito, por outro lado, na trajetória do oficial PM Nazareth Cerqueira
como objeto de estudo para pensarmos, no limite, a relação entre Estado e sociedade na
história recente do Brasil.43 Isto porque para se compreender o difícil caminho para a
conquista de um equilíbrio entre o controle social e o respeito aos direitos próprios da
cidadania no Brasil – que acaba por redefinir o papel das policias –, torna-se necessária a
análise da sua biografia profissional e intelectual.
Cerqueira foi responsável pela produção de reflexões teóricas que chamam a
atenção por sua atualidade. Portanto, suas ideias e seus projetos são fundamentais para a
compreensão das permanências e transformações no tratamento da segurança pública.
Nessa perspectiva, a história recente do Rio de Janeiro torna-se um campo de pesquisas
fértil para estudiosos de políticas públicas que tratam da criminalidade.44 Entendo que,
para nós, historiadores, tais questões mereçam um olhar específico, visto que a política
de manutenção da ordem pública foi certamente uma das áreas mais discutidas – assim
como a política educacional – e o ponto mais polêmico das gestões de Leonel Brizola.45
Entretanto, pretendo realizar uma análise que contribua para a historiografia
brasileira no que tange, especificamente, ao estudo das “biografias intelectuais” e, no
limite, da PMERJ, destacando a importância da contribuição política e intelectual do
coronel e comandante Nazareth Cerqueira. Penso que o exame da sua experiência
profissional poderá abrir, também, possibilidades de compreensão do percurso dessa
instituição bicentenária, notadamente, no contexto da redemocratização brasileira.
O coronel Cerqueira fez parte, como sujeito histórico, de uma atmosfera política
marcada por oficiais PM progressistas sensíveis à emergência dos movimentos sociais
populares. Acredito que sua trajetória profissional, suas ideias e projetos – representativos
desse grupo específico de policiais, que chamarei de “reformistas”46 – questionam a
memorialística simplificadora que associa as gestões da Polícia Militar à violência
estrutural, bem como à corrupção e à negligência.

A redemocratização restituiu muitos dos direitos da cidadania no Brasil. Entretanto, a maioria “continuou
fora do alcance da proteção das leis e dos tribunais”, sendo “privadas de serviços urbanos” e “de serviços
de segurança e de justiça”. Os “cidadãos simples” se viram “à mercê da polícia e de outros agentes da lei
que definem na prática que direitos serão ou não respeitados”. Para eles, “existem os códigos civil e penal,
mas aplicados de maneira parcial e incerta”. Ver CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o
longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 210-216.
44
“Como referência cultural”, os acontecimentos no Rio de Janeiro possuem “uma grande repercussão” e
afetam “a imagem do país inteiro”. In CANO, Ignacio, SENTO-SÉ, João Trajano, RIBEIRO, Eduardo e
SOUZA, Fernanda Fernandes de. “O impacto da violência no Rio de Janeiro”. In LAB/UERJ, 2004, p. 2.
http://www.lav.uerj.br/docs/rel/2004/impacto_vio_rio_2004.pdf. Acessado em 12 de fevereiro de 2014.
45
SENTO-SÉ, João Trajano. Brizolismo: estetização da política e carisma. Op. cit., p. 287.
46
Essa definição será discutida e aprofundada no capítulo seguinte da tese.
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Dessa forma, a problemática central da tese visa compreender como a cúpula da
PMERJ, nos governos de Brizola, agiu no sentido de construir novas formas de controle
social, a partir do comando de um oficial ligado à causa dos direitos individuais e aos
conceitos de “prevenção”, “legalidade” e “integração comunitária”. Defendo que esses
eixos estruturadores representaram avanços significativos na concepção de segurança
pública, reconhecidos recentemente.47 Houve planejamento efetivo para a segurança
pública do estado do Rio de Janeiro com a promoção de serviços policiais antes
inexistentes e com a abordagem de problemáticas até então desconsideradas. Assim
sendo, pretendo demonstrar que a experiência de Cerqueira, acumulada em anos de
trabalho como oficial, sua atuação como comandante-geral – e líder de um grupo de
oficiais progressistas –, bem como seu diálogo com o campo político e acadêmico
alargaram suas reflexões sobre segurança pública, marcou a história da PMERJ.
Contudo, há que se refletir sobre os desafios de um empreendimento historiográfico
como este. Analisar a vida de um indivíduo é um caminho repleto de surpresas para o
historiador. Suas ideias, valores, opções e motivações despertam, além do interesse
analítico, a curiosidade de aproximar-se da experiência vivida. Permitem, ainda, a
oportunidade de tentar compreender como a vida de uma pessoa permite indagações e
esclarecimentos sobre o contexto histórico de uma coletividade. Assim, os limites entre a
liberdade individual e a influência contextual são chaves fundamentais e delimitam o
complexo e, ao mesmo tempo, interessante caminho da investigação biográfica. O desafio
colocado parece ser o de narrar determinada vida, tentando selecionar eventos de um
percurso48 multifacetado, inserindo-a numa sequência de fatos em direção a um futuro
que já se conhece de antemão. Deste modo, entendo que a biografia intelectual do coronel
Nazareth Cerqueira expressa certa combinação de acaso com ações direcionadas num
campo cheio de possibilidades ao mesmo tempo flexível e determinado.49
47

As memórias sobre o coronel Nazareth Cerqueira ganharam força com o controverso debate em torno
das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) implementadas, a partir de 2008, no Rio de Janeiro.
48
Analisando a trajetória dos intelectuais, Sirinelli afirma que os percursos individuais “são, na maioria das
vezes, complexos”. Para o historiador, “se os itinerários desde já apresentam, com bastante frequência,
sérios problemas de reconstituição, ainda mais complexas são as questões de interpretação. Ora, as
trajetórias pedem naturalmente esclarecimento e balizamento, mas também e, sobretudo, interpretação. O
estudo dos itinerários só pode ser um instrumento de investigação histórica se pagar esse preço. In
SIRINELLI, Jean-François. “Os intelectuais”. Op. cit., p. 247.
49
Por muito tempo, a fronteira que separa a biografia da história sempre foi bastante imprecisa. Após um
longo período de descrença, o indivíduo voltou a ocupar um lugar central nas preocupações dos
historiadores. Ver LORIGA, Sabina. “A biografia como problema”. In REVEL, Jacques. Jogos de Escala:
a experiência da microanálise, Rio de Janeiro: FGV, 1998, p. 225. “Dentre os métodos ditos ultrapassados
de fazer história, o mais estigmatizado foi a biografia. Na medida em que a historiografia privilegiava as
análises de natureza econômica ou sociológica, parecia ‘arbitrário’, e mesmo ‘perigoso’, selecionar um
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Optei por um personagem com rica trajetória, acreditando que ele seja capaz de
revelar muito de sua época. Dando ênfase à sua vida pública, meu trabalho parte de um
oficial da PMERJ para discutir a relação entre vida e obra, pensando como uma age sobre
a outra. Para Georges Duby, o indivíduo “é, tanto quanto o acontecimento, revelador, por
tudo que desperta como declarações, descrições e ilustrações, pelas ondas que seus gestos
ou suas palavras põem em movimento ao seu redor”. 50 O objetivo desse estudo é,
portanto, o de “demonstrar como a existência inteira de um indivíduo cabe numa de suas
obras, num de seus fatos [e] como, nessa existência, insere-se uma época inteira”.51
Na presente tese, entendo que os objetivos do comandante Nazareth Cerqueira, no
sentido de implementar um novo modelo de polícia em um Estado democrático, passavam
pelo campo das ideias. Ao formular projetos e publicar textos sobre as relações entre
democracia, segurança pública e atividade policial, Cerqueira se configurava não apenas
como um gestor de polícia, mas também como um intelectual.52 Entretanto, é bom
lembrar que “as ideias não passeiam nuas pela rua; que elas são levadas por homens que
pertencem eles próprios a conjuntos sociais”.53 E a exploração do encontro entre a história
intelectual e a dos intelectuais se fará pela reinserção das suas ideias políticas no seu
ambiente sociocultural, e por sua recolocação num contexto histórico. A reconstituição
das diversas experiências de Nazareth Cerqueira servirá para iluminar tais questões. 54
indivíduo dentro da massa de homens que fizeram e que fazem a história. Mais grave ainda era admitir a
possibilidade de que essa história de vida pudesse fornecer elementos de compreensão do todo social. Além
disso, havia ainda o risco de o historiador se deixar envolver pelos ‘sentimentos’ de seu biografado – o que
lhe retiraria a capacidade crítica e o distanciamento indispensáveis ao ofício de pesquisador”. MOTTA,
Marly Silva da. “O relato biográfico como fonte para a história”. Vidya, Santa Maria, nº 34, 2000, p. 3. As
orientações do chamado individualismo metodológico nas ciências sociais e aquelas presentes no que se
tornou conhecido como uma nova história política e cultural são os melhores exemplos dessa nova proposta
teórica. É quando os pesquisadores trabalham com a tensão entre as duas dimensões do individualismo
moderno – afirmam a ideia de que o indivíduo é social e singular, tendo sempre escolhas, sendo um sujeito
ativo e não um objeto no qual se inscrevem desígnios de quaisquer forças. In GOMES, Angela de Castro.
Escrita de si, escrita da história. Rio de Janeiro: FGV, 2004, p. 20. Para Adam Przeworski, é possível
estudar cientificamente o comportamento das escolhas individuais (percepção, avaliação e decisão) porque
os resultados podem ser previstos, dadas as condições e os objetivos. Dessa maneira, o individualismo
metodológico explica os fenômenos coletivos a partir dos comportamentos individuais, das escolhas
realizadas, partindo do princípio de que uma sociedade não é um sistema, e de que os fenômenos sociais
são o resultado de um aglomerado de comportamentos. Se os indivíduos são modelados pelas sociedades,
eles manifestam preferências que devem ser explicadas. PRZEWORSKI, Adam. Capitalismo e
socialdemocracia. São Paulo, Cia das Letras, 1989, p. 115-117.
50
Citado em DUBY, Georges. Idade Média, Idade dos Homens. São Paulo: Cia. das Letras, 1989.
51
DOSSE, François. Op. cit., p. 11.
52
“A forma como os cidadãos de um país experimentam a política – seus valores, sua memória coletiva e
suas expectativas – pode dizer muito sobre a sociedade em que vivem e sobre o ‘lugar’ que nela têm
ocupado os intelectuais”. GOMES, Angela de Castro. “Política: história, ciência, cultura”. Op. cit., p. 79.
53
Ver SIRINELLI, Jean François. “Os intelectuais”. Op. cit., p.246.
54
Acredito, portanto, que os intelectuais, como Cerqueira, continuarão “sendo estudados, debatidos,
interpretados, em seus discursos e ações, como seres humanos que, para além da extrema diversidade dos
contextos, das trajetórias e das propostas, voltam-se para uma questão básica – a da organização política e
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Com o entusiasmo pelas “massas”, a historiografia – em reação à abordagem
“positivista” – confinou os intelectuais ao campo dos subobjetos da história. Entretanto,
René Rémond, no contexto da renovação da história política, acentuava que o
“comportamento político dos intelectuais mereceria por si só um estudo”.55 Dessa
maneira, percebo o comandante Cerqueira como um intelectual “produtor de bens
simbólicos, envolvido direta ou indiretamente na arena política”. 56 Dessa forma, meu
objeto de estudo também pode contribuir para a história dos intelectuais, entendido como
um campo histórico autônomo, situado no cruzamento das histórias política, social e
cultural.
Não é por outro motivo que a literatura está repleta de tentativas de entender os
intelectuais, de decifrar suas relações com as classes, o Estado e a política.57 Trata-se de
um debate repleto de indagações. Creio que é na vida pública que podemos compreender
por que os intelectuais são representativos não apenas de um grupo social, mas de um
desempenho que lhes é único. Dessa maneira, todo intelectual, cujo ofício seja articular e
representar ideias específicas, aspira fazer com que elas funcionem numa sociedade.
Assim, a tese procura pontuar em que medida a trajetória profissional e intelectual
do coronel Nazareth Cerqueira foi fundadora de um novo grupo, com novas visões sobre
as formas de controle social no Rio de Janeiro. Nesse sentido, creio que o percurso do
oficial Cerqueira ao posto do comando-geral da PMERJ, no contexto da redemocratização
brasileira, desempenhando um papel político relevante, lhe abriu as portas do universo
historiográfico.
Biografar um policial: uma breve etnografia das fontes
Apesar de não reservar um capítulo sobre o “espetáculo da busca” pelas fontes –
conforme recomendou Marc Bloch58 -, acredito ser útil ao leitor conhecer alguns passos
que a presente tese percorreu. Ao perceber a incipiente produção bibliográfica sobre a
questão da segurança pública – e sobre as polícias brasileiras, em especial –, fiz a minha
social da Cidade, e é neste sentido preciso que se definem como intelectuais”. In REIS, Daniel Aarão (org.).
Intelectuais, história e política: séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2000, p. 7.
55
Citado in SIRINELLI, Jean-François. “Os intelectuais”. Op. cit., p. 231.
56
GOMES, Angela de Castro. “Essa gente do Rio... os intelectuais cariocas e o modernismo”. In Estudos
Históricos, n. 11. Rio de Janeiro, FGV, 1999, p. 64.
57
Destaco os Cadernos do cárcere de Gramsci, A traição dos intelectuais de Benda e Microfísica do poder
de Foucault. Ver definições in SAID, Edward W. Representações do intelectual. As Conferências Reith de
1993. São Paulo: Cia das Letras, 2005, p. 19-20.
58
Ver BLOCH, Marc. Apologia da história, ou o ofício do historiador. Obra citada in SOUZA, Adriana
Barreto de. “Pesquisando em arquivos militares”. In CASTRO, Celso e LEIRNER, Piero. Antropologia dos
militares: reflexões sobre pesquisas de campo. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 199.
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escolha. Percebi que essas temáticas vinham sendo trabalhadas, há algum tempo, pela
Sociologia, Ciência Política, Antropologia e pelo Direito. Apesar de, em hipótese alguma,
negligenciar o diálogo interdisciplinar, passei a ter a convicção de que nós, historiadores,
teríamos contribuições a oferecer a esse debate acadêmico.
O principal desafio estava em escolher por onde começar, tendo em vista a
impossibilidade de estudar, em curto espaço de tempo, todas as instituições que compõem
o sistema criminal brasileiro. Restou, então, a pergunta: por que não recuperar uma
história recente marcada pela trajetória de um personagem polêmico com o qual guardava
alguma familiaridade desde os tempos da graduação em História? Por que não Leonel
Brizola e seus dois mandatos à frente do executivo estadual fluminense?59
Assim, entrei em contato com a bibliografia referente à questão da criminalidade
urbana e tive o primeiro contato com alguns programas relativos ao policiamento
desenvolvidos nas décadas de 1980 e 90 no Rio de Janeiro. Nesse momento, a PMERJ
apareceu como a melhor opção para dar o primeiro passo, principalmente pelo fato de ser
a instituição pública com muitos problemas visualmente identificados, porém pouco
estudada. Consequentemente, um dos principais responsáveis por tal política de
segurança dos governos do PDT me pareceu um rico objeto de estudo: o coronel Nazareth
Cerqueira.
Ao ler as obras Meu casaco de general: 500 dias no front da segurança pública no
Rio de Janeiro (2000) de Luiz Eduardo Soares e O futuro de uma ilusão: o sonho de uma
nova polícia, lançado em 2001 – e organizado por colaboradores diretos de Cerqueira no
Instituto Carioca de Criminologia (ICC) 60 –, fiquei impressionado com seu discurso que
articulava, de forma contundente, a questão da segurança pública como um dos requisitos
para a conquista de liberdades democráticas no país. Cerqueira assumiu o engajamento
político, naqueles tempos de transição política, quando colocava com clareza a
importância de um polícia legalista e preventiva. Para tal, procurou incessantemente
desenvolver um campo de estudos e renovar as práticas policiais. Tentou superar tradições
arraigadas na mentalidade e na atividade policial militar, se arriscando, no momento
delicado da redemocratização brasileira. Ele expressava à época o que, hoje, para muitas
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Aqui, faço referência às pesquisas desenvolvidas na graduação em que me dediquei a analisar o projeto
do “trabalhismo radical”, em torno da figura de Leonel Brizola, orientado pelo professor Dr. Jorge Ferreira.
60
Trata-se de uma organização não governamental criada em outubro de 1995 e idealizada por Nazareth
Cerqueira e por Nilo Batista (advogado criminalista, secretário no primeiro governo Brizola e vicegovernador na segunda gestão do PDT) a fim de aprofundar as pesquisas e estimular debates sobre a
temática da segurança pública, numa perspectiva interdisciplinar.
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pessoas ligadas a temática da segurança pública pode soar óbvio. Portanto, chamou-me a
atenção seus paradigmas, o fôlego de suas ideias, mas também as poucas referências à
sua trajetória profissional. Fiquei particularmente chocado com a maneira como sua vida
foi interrompida: com um assassinato brutal cometido por outro policial no ano de 1999.
A partir do ano de 2012, comecei a desenvolver efetivamente meu trabalho de
pesquisa para a tese intitulado Polícia não é Exército: a trajetória do coronel Nazareth
Cerqueira e a segurança pública no Rio de Janeiro (1983-1995) ligado ao Programa de
Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais no Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC/FGV).
Logo no início do doutoramento, consegui identificar muitas fontes documentais
relativas à gestão de Nazareth Cerqueira no ICC e organizada em 40 caixas. Após a morte
do coronel Cerqueira, o referido instituto passou a funcionar no mesmo espaço do
escritório de advocacia de Nilo Batista, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro.
Foi digna de nota a recepção que minha pesquisa teve, principalmente, da esposa
de Nilo, a professora Vera Malagutti. Ela autorizou o acesso pleno a esse arquivo, bem
como cópias – no próprio instituto – de todos os documentos que me interessaram. Tais
fontes depositadas no ICC pretendem “guardar as memórias do saudoso coronel”,
segundo a própria Vera Malagutti. Na realidade, não se trata de um arquivo convencional,
mas sim da reunião do material encontrado na sala de trabalho de Cerqueira, logo após
sua trágica morte. As 40 caixas encontradas localizam-se exatamente em um depósito.
Apesar de etiquetadas, a indexação não necessariamente corresponde ao conteúdo
existente. As fontes são diversas: documentos pessoais de Cerqueira – correspondências,
agendas – e documentos institucionais. Portanto, tratou-se de um trabalho de pesquisa
longo e cansativo e que dependeu de diversas autorizações, uma vez que o acesso era
restrito. A ajuda desses colaboradores diretos e amigos de Cerqueira foi de extrema
importância para o desenvolvimento do meu trabalho.
Destaco o acesso a muitos textos do coronel – principalmente suas primeiras
monografias de conclusão de cursos na polícia de 1968 e de 1977 –, às várias edições da
Revista da PMERJ61 e da Revista Discursos Sediciosos62 (onde se encontram vários
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As revistas, idealizadas no primeiro comando de Nazareth Cerqueira, reúnem reuniam artigos de oficiais,
praças e acadêmicos que compartilham as diretrizes policiais de cada comando, que refletem reflexões
sobre o fenômeno criminal e também problematizam a própria atividade policial.
62
A coleção, organizada por Nilo Batista e Vera Malagutti e publicada em coedição com o Instituto Carioca
de Criminologia, compõe-se de vários artigos ligados ao campo do Direito, com especial atenção para a
temática da chamada “criminologia crítica”.
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artigos do coronel escritos após a experiência dos comandos), e também aos documentos
oficiais produzidos pela sua gestão à frente da PMERJ, notadamente a redação do Plano
Diretor da PMERJ (1984-1987). De extrema importância foi o encontro de um
manuscrito produzido pelo próprio Cerqueira, quando do seu depoimento, no ano de
1988, para o Projeto Cem anos de Abolição promovido pelo Museu da Imagem e do Som
que guarda, por sua vez, o registro em áudio de tal entrevista. Nesse relato, Cerqueira
reconstituiu vários momentos importantes da sua trajetória anterior ao comando.
Outra fonte relevante encontrada no ICC foi o já citado livro O futuro de uma
ilusão: o sonho de uma nova polícia. Trata-se de uma obra em homenagem à Cerqueira
e, segundo os organizadores, o livro em questão encerrava a coleção de seis volumes
intitulada “Polícia Amanhã” (também obtida para a pesquisa), logo após o assassinato do
coronel. Na primeira parte, os artigos publicados por pessoas que compuseram sua rede
de relações dão conta de sua “luta contra a discriminação, pelos direitos humanos e por
uma polícia democrática”. Na segunda, alguns dos principais artigos de Cerqueira são
republicados, pois, segundo os idealizadores do projeto “permitem reconstituir essa
trajetória e consolidam, assim agrupados, o pensamento desse intelectual raro que ousou
sonhar e não mediu esforços para realizar esse sonho”.63
Meses depois, após o início propriamente dito do curso no CPDOC, adentrei os
“muros” da PMERJ. A primeira experiência se deu com a minha participação na I
Jornada de Ciências Policiais e Segurança Pública da Academia de Polícia Militar D.
João VI: Carlos Magno Nazareth Cerqueira, organizada pelos alunos do Curso de
Formação de Oficiais, no bairro de Sulacap.64 Descobri o evento, por meio de uma rápida
pesquisa no sítio institucional da PMERJ. Chamou-me a atenção o título dado ao evento
por seus organizadores. Soube, então, que o principal facilitador desse evento era o
coronel Íbis Pereira, então comandante da academia. Durante uma semana, assisti a
palestras de oficiais e acadêmicos especialistas no assunto que me interessava. Os oficiais
ouvidos foram quase unânimes em relação à importância da obra de Nazareth Cerqueira

In “Apresentação”. In CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. O futuro de uma ilusão... Op. cit. Os textos
destacados são: “Remilitarização da segurança pública – a Operação Rio” (1996); “Políticas de Segurança
pública para um Estado de direito democrático chamado Brasil” (1996); “O futuro de uma ilusão: o sonho
de uma nova polícia” (1997); “A polícia comunitária – uma nova visão de política de segurança pública”
(1997); “A criminalidade da polícia” (1997); “Ensaio sobre um projeto de avaliação do sistema de justiça
criminal” (1997); “Outros aspectos da criminalidade da polícia” (1998); “As políticas de segurança pública
do governo Leonel Brizola” (1998) e “A polícia e os direitos humanos: estratégias de ação” (1999).
Importante destacar que a análise dessas e de outras obras de Carlos Magno Nazareth Cerqueira será
desenvolvida no último capítulo da tese.
64
Participei como ouvinte na I Jornada de Ciências Policiais e Segurança Pública de 17 a 19/07/2012.
63
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e a definição mais destacada foi a de que o coronel foi “um homem e um comandante a
frente de seu tempo”, inclusive de um dos palestrantes, o sociólogo Ignácio Cano. Eles
não relutaram em dividir a história da PMERJ em “antes e depois de Cerqueira”.
Inclusive, em rápida conversa, o coronel Íbis Pereira, o qualificou como o “Robert Peel
do Brasil”, em referência ao fundador da Polícia Metropolitana de Londres. Parecia óbvia
e instigante, para mim, a necessidade de uma análise mais apurada sobre a trajetória do
coronel Cerqueira. E ainda, como historiador, situá-lo e entendê-lo no seu próprio tempo.
Em meados de 2012, escrevi ao então comandante-geral da PMERJ, o coronel Erir
Ribeiro da Costa Filho. Meu objetivo era ter autorização oficial para a pesquisa nos
arquivos da corporação. Expus, sucintamente a pesquisa que pretendia realizar. Fui
indagado sobre o que eu objetivava “exatamente”, ao abordar a trajetória de Cerqueira.
No gabinete do comando-geral – localizado no quartel da rua Evaristo da Veiga, no centro
do Rio – apresentei, então, com mais clareza, os objetivos acadêmicos, informando que a
pesquisa resultaria numa tese de doutorado ligada a FGV. Para minha surpresa, não houve
grande demora na resposta favorável: algo em torno de uma semana. Em uma instituição
hierárquica e burocrática, creio que meu pedido foi endereçado à pessoa situada na
posição certa. Esse fato não pode ser ignorado por quem deseja pesquisar instituições
como a polícia militar. Com a autorização formal em mãos, consegui acesso a quase todos
os arquivos que pretendia investigar.
Concentrei, então, a pesquisa no Arquivo Geral da PMERJ, localizado no prédio do
Batalhão de Choque (Regimento Caetano de Farias), também no centro da cidade. Ali,
tive acesso a vários documentos, mas principalmente aos Boletins da PMERJ –
produzidos entre os anos de 1946 e 2009 e digitalizados –, à série Cadernos de Polícia –
idealizada na gestão de Cerqueira – ao primeiro Plano Diretor da história da corporação,
bem como aos relatórios da sua gestão. A consulta aos boletins foi importante, uma vez
que eles traziam, por exemplo, declarações dos comandantes-gerais, informações sobre a
situação funcional dos policiais, regulamentações dos programas de policiamento,
diretrizes sobre treinamento policial, em geral, transformadas em Notas de Instrução.65
65

Os boletins de informação da PMERJ e as Notas de Instrução são documentos publicados no sentido de
normatizar algumas atividades policiais específicas, dentro dos marcos legais brasileiros, tendo divulgação
restrita à tropa. Os boletins trazem, diariamente, informações acerca das escalas de serviços, instruções
sobre operações policiais, informações sobre treinamento policial (oferta de cursos, classificação em
programas de treinamento), assuntos gerais, como por exemplo, alterações de funções ou movimentações
tanto de oficiais como de praças, atos do comandante-geral, atos administrativos (pagamentos, benefícios,
compra de material, comunicação de viagens de oficiais) e, ainda, informações relativas à justiça e
disciplina referentes aos membros subalternos da corporação. Por fim, os boletins trazem uma última seção
intitulada “comunicação social” onde são transcritas informações mais gerais, vistas como de interesse dos
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Vale a pena destacar, entretanto, a dificuldade em relação à organização desses
arquivos. O arquivo geral geralmente é utilizado a fim de atender a burocracia interna da
instituição. Tive contato com um pesquisador externo, apenas. Contudo, observei várias
consultas feitas por policiais reformados ou por pensionistas. Na realidade, o arquivo é
também uma espécie de depósito. Organização, segundo os responsáveis, só existia para
a documentação mais recente, a dos policiais da “ativa”. A identificação nas várias pastas
e envelopes geralmente não correspondia ao conteúdo.
Dessa maneira, poucos sabem a localização de documentos específicos, mas, em
contrapartida, muitas dúvidas eram sanadas, com alguns telefonemas para “amigos”, ou
seja, para companheiros de farda. Ficou claro que a colaboração profissional entre eles se
pauta, muitas vezes, em relações pessoais marcadas até por certa informalidade. Acho
que tive certa facilidade, nesta fase da pesquisa, pois consegui entender rapidamente tal
dinâmica e explorar essa solidariedade corporativa. O pesquisador precisa saber lidar com
essa característica da instituição. Sempre aberto às brincadeiras de alguns oficiais PM,
me via impelido a interromper o trabalho de pesquisa a fim de socializar comentários
sobre assuntos cotidianos com os policiais responsáveis pelo arquivo. Sem dúvida, a
minha condição masculina facilitou esse diálogo, marcado, muitas vezes, por apelidos e
brincadeiras sexistas. Entretanto, alguns comentários sobre a situação daquele e de outros
arquivos da PMERJ, a situação profissional dos policiais e a gestão da segurança pública
fluminense eram feitos em locais mais reservados. Afinal, como destacou Adriana
Barreto, por pertencerem a uma instituição “com traços específicos e exclusivos, esses
arquivos impõem ao pesquisador – e o verbo não é casual – um diálogo cotidiano com
códigos e símbolos muito particulares, constitutivos da identidade social do militar”. 66
Contudo, várias vezes me vi obrigado a reafirmar a necessidade de um estudo
acadêmico sobre os policiais militares. Destacava a permanente e recíproca desconfiança
entre a corporação e o mundo acadêmico. Isto porque, nesse e em outros arquivos da
PMERJ, geralmente, depois da pergunta recorrente quanto à minha profissão (“Você é
polícia?”), vinha a indagação sobre “o que eu estava fazendo ali?”. Pontuei várias vezes,
portanto, a contribuição que eu poderia dar à história da instituição. Ganhei, assim,

policiais. Já as notas de instrução abordam questões “operacionais” e “doutrinárias” mais específicas acerca
do trabalho policial. A partir do segundo comando de Cerqueira, as notas se tornaram mais frequentes.
Eram publicadas como “aditamentos” aos Boletins da PMERJ. Muitas vezes traziam também reflexões
teóricas acerca de questões como criminalidade, atividade policial, segurança pública, entre outros,
oferecidas por diversos cientistas sociais e teóricos da criminologia.
66
SOUZA, Adriana Barreto de. Op. cit., p. 201.
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simpatias, a despeito da distância recorrente em relação à minha condição de “paisano”.67
Era cada vez mais óbvio que eu e meu estudo éramos também “estudados” pelos policiais.
Aos poucos, policiais se dispuseram a dar entrevistas, inclusive, me passando
contatos telefônicos pessoais. Nem mesmo aos horários restritos de pesquisa, fui
submetido. Esperava, sinceramente, mais resistências e desconfianças em relação à minha
tese. Talvez conservasse ainda a imagem de uma instituição avessa aos estudos
acadêmicos, à questão dos direitos humanos e ao seu ex-comandante Cerqueira.
O interessante nessa história é que eram (e possivelmente ainda são) comuns as
dificuldades encontradas por pesquisadores externos quanto ao acesso aos documentos
da corporação.68 Cristina Buarque de Hollanda, por exemplo, menciona, em seu livro
Polícia e direitos humanos: política de segurança pública no primeiro governo Brizola
(Rio de Janeiro: 1983-1986) publicado em 2005, essa dificuldade. Sua pesquisa teria sido
“imensamente dificultada pela restrição de acesso a documentos e publicações da
polícia”.69
O único grande obstáculo que encontrei, a despeito da falta de estrutura de
praticamente todos os arquivos da instituição, foi conseguir acesso ao Museu da PMERJ.
Ao que parece, a oficial responsável impunha um tipo de metodologia para a incursão de
pesquisadores externos não muito comum. Dias e horários, previamente agendados por
assessores nem sempre disponíveis eram necessários. Cheguei a ouvir o comentário que
a tenente-coronel em questão “não era uma pessoa fácil”. Confesso que preferi não
aprofundar o assunto. Apesar de possuir autorização formal do comando-geral, os
responsáveis pelo museu pareciam não o encarar como um arquivo público.
Cabe ressaltar, contudo, outra dificuldade encontrada durante a pesquisa
documental. Não consegui localizar, mesmo após incessante procura, a chamada “folha
de alterações” de Nazareth Cerqueira. Trata-se de uma pasta com informações funcionais,
ligada à seção de pessoal da PMERJ, que me possibilitaria traçar com inigualável precisão
(informações sobre promoções, cursos realizados, punições disciplinares) a trajetória
67

Castro, em sua investida etnográfica na Academia Militar das Agulhas Negras, nos explica o termo
“paisano” utilizado nas instituições militares. Normalmente, ele é utilizado em lugar de “civil”, mas
“embora pareça ser a mesma coisa, não é”. ‘Paisano’ é um termo claramente pejorativo”. CASTRO, Celso.
Op. cit., pp. 38-39.
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Adriana Barreto comenta, em seu artigo, sobre as dificuldades que encontrou no Arquivo Geral da
PMERJ: “a identidade militar é constituída a partir de um processo de socialização intenso, no qual o
indivíduo aprende um conjunto de valores, comportamentos e atitudes que dão forma a um grupo fechado
e altamente hierarquizado, a um ‘nós’, os militares, em oposição a um ‘eles’, os civis”. In SOUZA, Adriana
Barreto de. Op. cit., p. 203.
69
HOLLANDA, Cristina Buarque de. Polícia e direitos humanos: política de segurança pública no
primeiro governo Brizola (Rio de Janeiro: 1983-1986). Rio de Janeiro: Revan, 2005, p. 22.
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profissional de Cerqueira. Investiguei os arquivos da Academia D. João VI, do gabinete
do comando-geral, do Estado-Maior da PMERJ e até mesmo do Ministério da Justiça.
Órgãos com os quais Cerqueira teve algum vínculo durante seu percurso profissional.
Havia a crença de que se tratava, tão somente, da desorganização dos arquivos.
Entretanto, tenho a convicção de que por motivos, no mínimo obscuros, essa fonte
específica simplesmente desapareceu. O curioso é constatar que um dos grandes
facilitadores da pesquisa, o Cel. Íbis Pereira, mesmo assumindo a função de comandantegeral, no ano de 2014, também não obteve sucesso quando da requisição de tal
documento. Infelizmente, dentro dos limites da tese, não tenho condições de refletir mais
detidamente sobre essa “ausência” documental, ou, nas palavras de Celso Castro, desse
“formidável problema de ordem prática”70. Contudo, esse fato me permite pensar, apenas,
que a vida e as ideias de Cerqueira, compartilhadas por alguns oficiais da ativa, ainda são
entendidas por muitos como subversivas ou simplesmente superadas. Ou ainda, que
permanecem algumas das disputas de décadas anteriores, agora refletidas nas “memórias
concorrentes”. E aí, novamente, as ausências e silenciamentos fazem parte dessas
estratégias de luta.71 O que consegui encontrar foi o importante processo de reforma de
Nazareth Cerqueira, de 1987, no Departamento de Pessoal (DIP) localizado no 4° BPM,
no bairro de São Cristóvão, o que me possibilitou preencher algumas lacunas
documentais, junto com a análise exaustiva dos Boletins da PM.
A partir do ano de 2013, me vali dos contatos, cada vez mais intensos, com o coronel
Íbis Pereira. O Cel. Íbis se diz um seguidor da filosofia de Nazareth Cerqueira. Desde 2012,
quando ele comandou a Academia D. João VI, nossos encontros eram periódicos. Foram
muitas horas de conversas informais e também gravadas (e autorizadas) para o acervo

Huyssen nos lembra que o esquecimento não é um “fracasso da memória”. Para o autor, não se trata da
“oposição simplista entre lembrar e esquecer”. Ou mesmo de um paradoxo em que a memória requer
“esforço de trabalho”, enquanto o esquecimento “simplesmente acontece”. Huyssen propõe entender o
esquecimento como um “amálgama” da memória. Para ele, “é necessário situar o esquecimento num campo
de termos e de fenômenos tais como silêncio, ausência de comunicação, desarticulação, evasão,
apagamento, erosão, repressão – que revelam um espectro de estratégias tão complexas quanto às da
memória”. Assim, entendo que essa ausência documental pode ser entendida como algo “constitutivo de
um discurso de memória politicamente desejável”, uma vez que a memória política em si não pode
funcionar sem o esquecimento. In HUYSSEN, Andreas. “Resistencia à memória: os usos e abusos do
esquecimento público”. In Intercom, Porto Alegre, 2004, p. 3-4. “Como qualquer experiência humana, a
memória é também um campo minado pelas lutas sociais. Um campo de luta política, de verdades que se
batem, no qual esforços de ocultação e de clarificação estão presentes na disputa entre sujeitos históricos
diversos, produtores de diferentes versões, interpretações, valores e práticas culturais”. In FENELON, Déa
Ribeiro, CRUZ, Heloísa Faria e PEIXOTO, Maria do Rosário Cunha. Muitas memórias, outras histórias.
São Paulo: Olho d’água, 2004, p. 6.
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documental que compõe meu material de pesquisa. Além de compartilhar livros e fontes
documentais, também trocávamos ideias sobre segurança pública. Com toda a certeza, a
amizade desinteressada, que se fortalecia, nos aproximou ainda mais. Com isso, minha
preocupação quanto à possíveis percalços burocráticos perderam a razão de ser. Acompanhado
pelo coronel Íbis, passei a ter total acesso às unidades da PMERJ, sem qualquer tipo de
constrangimento. Assim, consegui fácil acesso aos documentos arquivados, por exemplo,
na Escola Superior de Polícia e, ainda, na Biblioteca da PMERJ. Mais do que a
solidariedade policial descrita anteriormente, contou para isso o extremo respeito que Íbis
Pereira desfruta na instituição. Grande parte do meu investimento em pesquisa para a tese devo
a essa inestimável ajuda.72
No mesmo ano de 2013, estabeleci, enfim, contato com a viúva do coronel, a Sra.
Juçara Faissal Cerqueira. Na sua residência, tive acesso a outros documentos relativos a
trajetória profissional de Cerqueira, partes integrantes de seu arquivo privado. Foi de
suma importância o encontro de um curriculum vitae, organizado pelo próprio Cerqueira,
e com diplomas, certificados e históricos de cursos realizados por ele, bem como de suas
participações em vários seminários sobre segurança pública que vinham anexados. Além
dessas fontes, recebi todo o apoio de Juçara na minha empreitada. Inclusive, foi levantada
a possibilidade da realização de entrevistas com ela e com alguns filhos de Cerqueira.
Entretanto, tais depoimentos não foram concedidos. Compreendo. A satisfação da família
em relação à reconstituição da vida do coronel não conseguiu superar a dor e o trauma da
perda.73
Também no ano de 2013, iniciei a fase de realização de entrevistas – levando em
consideração os métodos e abordagens próprios da história oral – com personagens
ligados de alguma forma ao período privilegiado por minha pesquisa. O principal objetivo
era o de encontrar, paralelamente às pesquisas em arquivos da PMERJ, depoimentos de
indivíduos que atuaram politicamente nos governos de Brizola e, consequentemente, nas
gestões do comandante-geral Cerqueira. O resultado foi satisfatório, tendo em vista o meu
encontro com histórias de vida que revelaram explicações e interpretações múltiplas sobre
aquele contexto histórico e sobre o personagem central dessa história. Tais histórias de
vida proporcionaram, dessa maneira, uma maior problematização de outras fontes da
Hoje, concordo com Adriana Barreto: a “sorte é fundamental para o andamento de uma pesquisa”,
sobretudo em arquivos militares. SOUZA, Adriana Barreto de. Op. cit., p. 204.
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Dora Schwarzstein nos lembra que “não é suficiente sobreviver fisicamente para que o trauma possa ser
deixado para trás”. In SCHWARZSTEIN, Dora. “História oral, memória e histórias traumáticas”. In
História Oral – revista da Associação Brasileira de História Oral, n° 4, 2001, p. 77.
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pesquisa, assim como um maior embasamento sobre o assunto pesquisado.74 Julgo
importante ainda destacar a colaboração da professora Ludmila Ribeiro que me cedeu
uma série de entrevistas realizadas, por ela e sua equipe no CPDOC, com vários oficiais
da PMERJ, quando da realização do Projeto História do Policiamento Comunitário no
Rio de Janeiro.75 Tais depoimentos foram de grande valia, pois muitos desses oficiais
participaram ativamente da tentativa de implementação de projetos ligados ao
policiamento comunitário durante os comandos de Cerqueira. Destaco, nesse conjunto de
entrevistas, o relato do coronel Jorge da Silva, comandante da ESPM (Escola Superior de
Polícia Militar) e chefe do Estado-Maior da PMERJ, no primeiro e segundo comandos de
Cerqueira, respectivamente.
Contudo, creio ser necessário o destaque para mais uma lacuna documental da tese.
Junto com Jorge da Silva, o coronel Celso de Oliveira Guimarães foi outro oficial
fundamental para a arquitetura da política de segurança ligada à reforma no trabalho
policial ostensivo durante os comandos de Nazareth Cerqueira. Segundo alguns relatos e
como parte da documentação atesta, eles teriam sido os pilares de sustentação do
comandante. Entretanto, não encontrei entrevistas ou mesmo fontes que elucidassem com
clareza a participação de Celso Guimarães naquela empreitada política. Os Boletins de
Informação revelam apenas alguns pontos de convergência nas carreiras de Celso e
Cerqueira. As tentativas de entrevista com esse importante personagem foram feitas
inúmeras vezes. Inclusive, colegas interessados na mesma temática relataram a mesma
dificuldade. Apesar de alguns contatos telefônicos, o coronel reformado se negou a
conceder qualquer entrevista, principalmente quando soube dos objetivos da minha tese.
Com toda a certeza, a proximidade com Cerqueira – após anos de convívio profissional e
pessoal – desdobrou-se numa relação afetuosa destruída com o assassinato do próprio

Dentre os entrevistados para a tese, destaco os encontros com o coronel Ubiratan Ângelo – excomandante da PMERJ – e com o coronel PM Íbis Pereira. As entrevistas foram realizadas na sede do
“Viva Rio” onde, atualmente, Ubiratan trabalha. Por meio do coronel Íbis, tive contato com uma importante
entrevista realizada por ele com Nilo Batista, na sede do ICC. Além disso, realizei entrevistas com alguns
oficiais reformados na sede da Arquiepiscopal Imperial Irmandade de Nossa Senhora das Dores (padroeira
da PMERJ) situada, hoje, no QG central da PMERJ, na rua Evaristo da Veiga. Trata-se de uma associação
religiosa e assistencial para viúvas e filhos de policiais militares associados, cuja sede é uma pequena capela
construída em fins do século XIX. Cabe destacar, ainda, a entrevistas realizadas com o Cel. reformado
Sérgio Antunes, na sua residência, e com o deputado Paulo Ramos no seu gabinete na Alerj.
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Trata-se de uma pesquisa sobre os programas de policiamento comunitário implementados no Rio de
Janeiro de 1983 até as experiências mais recentes. Numa perspectiva de longa duração, Ludmila Ribeiro
tenta problematizar a categoria “policiamento comunitário” e também a memória construída a partir desses
projetos ligados ao policiamento ostensivo na cidade.
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Cerqueira. Além do trauma da perda, provavelmente reside em Celso Guimarães um
sentimento de indignação cujo principal antídoto parece ser o silêncio.
Plano de redação
Orientado pelos estudos que tratam das relações entre biografia e história, inicio,
no primeiro capítulo da tese, a reconstituição biográfica de Carlos Magno Nazareth
Cerqueira, a partir do relato das suas tragédias pessoais 76 – ligadas ao fracasso das
tentativas de reforma institucional e representadas pelas impactantes chacinas policiais
na Candelária e em Vigário Geral. Tento, nesse primeiro momento da tese, estabelecer,
ainda, possíveis conexões com sua trágica morte no ano de 1999. Objetivo, nesse capítulo,
mostrar como certos traumas e a própria morte física podem sintetizar a vida de um
indivíduo. Porém, julgo importante pontuar que, ao dar relevância à tais eixos de análise,
não tenho a pretensão de propor a reconstituição de um perfil psicológico de Cerqueira.
Para isso, amparo-me, largamente, nas propostas metodológicas de Norbert Elias
expostas na importante obra Mozart, sociologia de um gênio.77 O sociólogo alemão nos
alerta que o problema psicológico deve ser tratado como problema sociológico na
reconstrução das trajetórias individuais.78 Assim, as últimas experiências profissionais de
Cerqueira podem ser definidas como parte da dinâmica do conflito entre imaginários e
mentalidades policiais. As relações de poder próprias da Polícia Militar e da sociedade
brasileira determinaram, muitas vezes, o caminho que esse oficial poderia seguir. 79
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Como nos lembra Norbert Elias, cada trajetória é movida por paixões de um sujeito singular, em um
contexto social também singular. É dessa interação entre o indivíduo e o mundo, que se torna possível a
reconstituição de sua trajetória desenhando-a em sua humanidade. Ver ELIAS, Norbert. Mozart, sociologia
de um gênio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995.
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Idem.
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Na obra de Elias, “o individual deixava de ser entendido em oposição ao social, e este passava a ser lido
como resultado da ação de indivíduos em suas relações com outros indivíduos. Portanto, ao invés de partir
do princípio de que existiam classes ou grupos organizados social ou profissionalmente, e proceder à
elaboração de prosopografias, o historiador deveria centrar-se na trajetória de alguns (ou de um) indivíduos
para, por meio delas, percorrer as relações nas quais eles se inscreviam em múltiplos espaços e tempos”.
Citado in SOUZA, Adriana Barreto de. “Pesquisa, escolha biográfica e escrita da história: biografando o
duque de Caxias”. In História da historiografia, Ouro Preto, n° 9, agosto de 2012, p. 119. Disponível in
http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/401/302. Acesso: 15 de fevereiro de 2016.
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Para Marly Motta, “a riqueza da biografia residiria justamente na possibilidade de escapar das explicações
monocausais e lineares calcadas apenas no ‘destino final’, e de recuperar os complexos processos de
elaboração e tomada de decisões”. Seria possível, assim, “iluminar aspectos pouco esclarecidos pela
documentação, em geral muito pródiga em destacar os atos e muito pobre em detalhar os meandros
decisórios. Desatada das malhas do reducionismo e da simplificação, a biografia permitiria não só perceber
as margens de liberdade e de constrangimento no interior das quais os indivíduos se moviam, como refletir
sobre os limites da racionalidade do ator histórico”. MOTTA, Marly Silva da. “O relato...”. Op. cit., p. 10.
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Segundo Norbert Elias, é preciso ser capaz de traçar um quadro claro das pressões sociais
que agem sobre o indivíduo.80
Contudo, num segundo momento do capítulo em questão, e levando em
consideração as relações entre história e memória, busco analisar brevemente a
construção das memórias em torno dos diversos significados da vida do coronel Nazareth
Cerqueira, revelando as permanentes tensões frutos da polarização político-ideológica
desde a época do seu comando. Utilizo como fontes documentais as análises
interpretativas de viés marcadamente memorialístico sobre sua atuação como
comandante, relatos disponíveis na imprensa da época, depoimentos de personagens
ligados de alguma forma a Cerqueira – especialmente recuperando as “memórias
policiais” – atento ao fato de que “recordar e contar já é interpretar”.81
Ainda orientado pelas novas abordagens dos estudos biográficos, reconstruo, de
forma específica, no segundo capítulo da tese, a trajetória profissional e acadêmica de
Nazareth Cerqueira até sua ascensão ao comando-geral da PMERJ. Procuro recuperar
suas primeiras reflexões teóricas acerca das questões relativas à segurança pública.
Busco, dessa maneira, entender por que certos discursos se tornaram dominantes na sua
produção teórica, a partir das experiências da sua atividade como oficial policial militar.
Nesse capítulo, analiso aspectos importantes de sua trajetória profissional, sem, contudo,
construir uma narrativa de começo, meio e fim que tendesse para a sua excessiva
individualização. Nada seria mais anacrônico do que a ideia de um indivíduo capaz de
escapar a toda e qualquer determinação social, principalmente um personagem ligado a
uma instituição pública, hierárquica e conservadora como a polícia militar. Examinar sua
carreira equivale também a desvendar um grupo de oficiais e suas inter-relações que
marcaram a história recente do Rio de Janeiro e da polícia militar, em particular. Procuro,
portanto, demonstrar que o protagonista da tese foi um homem que se fez socialmente e

Para Elias trata-se da elaboração de um modelo teórico verificável da configuração que uma pessoa –
neste caso, um oficial policial militar do século XX – formava em sua interdependência com outras figuras
sociais da época. Mas o significado de tal experiência para o desenvolvimento pessoal de Nazareth
Cerqueira – e, portanto, para seu desenvolvimento como gestor público e intelectual – não pode ser
percebido de maneira realista e convincente caso se descreva apenas o destino da pessoa individual, sem
apresentar também um modelo das estruturas sociais da época, especialmente quando levam a diferenças
de poder. Só dentro de tal modelo é que se pode discernir o que uma pessoa como Cerqueira, envolvida por
tal sociedade, era capaz de fazer enquanto indivíduo, e o que – não importa sua força ou singularidade –
não era. Só então é possível entender as coerções inevitáveis que agiam sobre esse sujeito histórico e como
ele se comportou em relação a elas. In ELIAS, Norbert. Op. cit., pp. 53-54.
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PORTELLI, Alessandro. “A filosofia e os fatos. Narração, interpretação e significado nas memórias e
nas fontes orais”. In Revista Tempo, vol. 1, n° 2. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1996, p. 60.
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na relação com os outros.82 Suas habilidades e sucessos como oficial PM conviveram com
incapacidades e fracassos em um contexto permeado por novas formas de sociabilidade.
A fim de contemplar a problemática central do capítulo, examino não apenas a condição
social de Cerqueira, mas também suas crenças e suas perspectivas em relação à prática
policial. O tema do capítulo é, portanto, a vida de um indivíduo representativo de seu
meio, fazendo-a dialogar com as linhas estruturantes do mundo social em que viveu. Para
tanto, também articulo tal contexto à produção teórica de Cerqueira, assinalando seus
vínculos sociais, seus compromissos, suas motivações, suas escolhas, sua inserção
político-social.83 E, assim sendo, definir o tipo de engajamento intelectual e político que
tornou Nazareth Cerqueira um rico objeto de estudo.84
Entretanto, nos estudos sobre intelectuais têm havido demasiadas definições, e
pouca atenção tem-se dado às características pessoais que constituem sua própria força
vital do intelectual e do homem público.85 Com frequência nos deparamos com a ideia de
que a maturação das capacidades intelectuais é um processo autônomo, “interior”, e a de
que a criação de grandes obras é independente da existência social de seu criador, de seu
desenvolvimento e experiência como ser humano no seu meio. Pretendo, portanto,
aproximar-me do discurso político do coronel Nazareth Cerqueira, apreendendo-o como
um exercício de reconstrução de um esboço biográfico, desde os tempos anteriores ao seu
trabalho como oficial PM. Revelo como a identidade desse sujeito histórico foi se
conformando às mudanças de seu tempo, colocando, assim, a propósito de um homem de
grande vitalidade, o problema das relações do indivíduo com a coletividade, da iniciativa
pessoal com a necessidade social. Dessa maneira, entendo que o conhecimento da época

O conceito de “configuração” é central na obra de Barreto. Segundo a autora, “ele expressa essa rede de
dependências de forma plástica, como inter-relações em constante adaptação. Os lugares por onde um
indivíduo circulou, o modo como agia em relação às pessoas e o que decidia, lhe permitiam dar
continuidade, reelaborar ou romper com relações herdadas, além de lhe dar a chance de tecer novas
alianças”. É nesse jogo relacional que a autora passou a entender como biografia. “Cada indivíduo acha-se
inscrito em redes específicas de dependência, estando sujeito às contingências da experiência. Essas redes
constituem uma conduta – um modo de articular e expressar interesses, aspirações e sentimentos – e
engendram práticas concretamente negociadas frente a um campo de possibilidades. Daí também a
rediscussão da noção de contexto”. SOUZA, Adriana Barreto de. “Pesquisa, escolha... Op. cit., p. 121.
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“A relação entre a vida individual e o contexto histórico era outro ponto delicado, e em torno do qual os
historiadores frequentemente divergiam. O método biográfico teve uma importante contribuição para essa
discussão, na medida em que quebrou o esquematismo simplista, ao desvendar as relações entre o ator
individual – e seus vários graus de liberdade de agir – e a rede histórica – e seus vários graus de atividade
condicionante”. Citado in SOUZA, Adriana Barreto de. “Pesquisa, escolha biográfica... Op. cit., p. 10.
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é indispensável para a compreensão do homem. E, ainda, que, “inversamente, no espelho
de uma existência, refletem-se os problemas do tempo”.86
Utilizo como fontes documentais relatos do próprio coronel Nazareth Cerqueira
disponíveis na imprensa da época e em seus arquivos pessoais, depoimentos de
personagens que compuseram sua rede de relações, mais precisamente de quatro coronéis
reformados que acompanharam Cerqueira desde os tempos de academia. 87 Amparo-me,
largamente, em suas anotações autobiográficas provenientes, principalmente, da já citada
entrevista concedida ao Projeto Cem anos de Abolição, pois, acredito que elas podem
esclarecer também sobre seus sentimentos, hesitações e decisões. Os vários certificados
e diplomas que compõem o currículo profissional de Nazareth Cerqueira que foram
encontrados no arquivo privado da Sra. Juçara Faissal Cerqueira também estruturam o
referido capítulo. Além dessas fontes, analiso as primeiras monografias de Nazareth
Cerqueira disponíveis no Instituto Carioca de Criminologia, bem como vários Boletins
da PMERJ publicados entre os anos de 1954 – ano da sua entrada na PM – e 1983 – ano
da sua ascensão ao comando-geral.
Seguindo as propostas teórico-metodológicas e as abordagens conceituais da
história política, no terceiro capítulo da tese, recupero a inserção do coronel Cerqueira no
campo da política – como gestor da área da segurança pública –, quando da eleição de
Leonel Brizola em 1983. Trata-se de uma contextualização em que procuro entender as
possíveis razões para a sua escolha como comandante da PMERJ e secretário do governo
pedetista. Discuto a conjuntura política da redemocratização brasileira e fluminense, em
particular, revelando as peculiaridades desse processo. Procuro, ainda, fazer uma análise
da bibliografia que trata da transição política brasileira, da fusão do estado do Rio de
Janeiro e de conceitos como “novo trabalhismo” e “socialismo moreno” associados ao
grupo brizolista. Nesse capítulo, penso o comandante-geral Nazareth Cerqueira como um
“ator político” relevante, ou seja, como um secretário de estado ligado à gestão da
segurança pública no Rio de Janeiro nas décadas de 1980 e 1990. Julgo pertinente, nesse
momento da tese, entender como se deu a mais profunda ruptura em sua trajetória
profissional.
A problemática central do capítulo visa entender por que terreno político Nazareth
Cerqueira deu seus primeiros passos como gestor público. Esse momento da sua trajetória
ilustra a situação de um grupo de oficiais da PMERJ progressistas em uma instituição
86
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DOSSE, François. Op. cit., p. 103.
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cuja concepção hegemônica era a da chamada “ideologia da segurança nacional”, da
guerra ao inimigo interno, que estabelecia o padrão de policiamento e de segurança
pública no Brasil. Cerqueira emerge num tempo em que o equilíbrio de forças ainda era
muito favorável ao establishment autoritário, mas não a ponto de suprimir todas as
expressões dissonantes. Assim, o coronel seguiu, a meu ver, trilhas que interagiram de
maneira incessante com as principais linhas de força da conjuntura da “abertura política”
brasileira, com a recente história política fluminense e com uma sociedade em transição.
Além da bibliografia pertinente à essa temporalidade, utilizo largamente a imprensa
escrita da época a fim de reconstituir alguns episódios, amparado nas propostas
metodológicas que veem nos periódicos importantes fontes históricas. A história voltada
para os estudos do “tempo presente” e a história política, principalmente o seu encontro
com a história cultural, contribuíram para o status da imprensa, enquanto fonte, se
consolidar. Assim, não poderia dispensar a imprensa. Creio que os jornais, como o Jornal
do Brasil e O Globo, são úteis uma vez que registraram cotidianamente lances dos
embates na arena do poder no contexto privilegiado pela minha pesquisa.88 Destaco,
ainda, a relevância, como fontes documentais, das entrevistas realizadas com os coronéis
Ubiratan Ângelo, Íbis Pereira, Sérgio Antunes, bem como os depoimentos transcritos
desses e de outros oficiais que compõem o já citado Projeto História do Policiamento
Comunitário na cidade do Rio de Janeiro. Assinalo, ainda, a entrevista realizada com o
deputado Paulo Ramos como outra fonte produzida e indispensável para a composição
do referido capítulo, assim como reflexões teóricas do próprio Cerqueira publicadas nos
boletins da PMERJ e nas notas de instrução.
Ainda seguindo as abordagens da história política, mas também da história
intelectual, apresento e discuto, no quarto capítulo da tese, a primeira grande formulação
teórica e documento de referência para as reformas no policiamento ostensivo fluminense
propostas pelo comandante Nazareth Cerqueira. Tratou-se do Plano Diretor da PMERJ.
Aqui, destaco certa autonomia do gestor público Cerqueira e de seus colaboradores
diretos no tocante à formulação de tal política de segurança pública no primeiro mandato
do governador Leonel Brizola.

LUCA, Tania Regina de. “História dos, nos e por meio dos periódicos”. In PINSKY, Carla Bassanezi
(org.). Fontes históricas. Rio de Janeiro: Contexto, 2005, p. 130. Sendo um jornal de grande circulação, o
Jornal do Brasil teria, no Rio de Janeiro, apenas um único concorrente à altura: o jornal O Globo. Levo em
consideração, contudo, que “os célebres conflitos entre Brizola e as organizações Globo fazem com que tal
fonte seja um exemplar ator político, porém, discutível como fonte de informação”. SENTO-SÉ, João
Trajano. Brizolismo: estetização da política e carisma. Rio de Janeiro: FGV, 1999, p. 31.
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Sua primeira gestão à frente da PMERJ se deu numa conjuntura de grandes
manifestações contra a ditadura brasileira, em um contexto de reengenharia políticoinstitucional. Ao alinhar-se com Brizola, Cerqueira se colocava no campo político
democrático, quando se tornou hegemônica a luta política pela via legal e procurava-se
ocupar os espaços institucionais existentes com o processo denominado de “distensão”.
Contudo, demonstro que, para além da questão dos “direitos humanos”, conceitos e
procedimentos próprios do universo policial orientaram a reforma institucional
pretendida pelo novo comandante. Até porque, na década de 1980, a questão da segurança
pública não foi marcada, como outros temas igualmente importantes, por um debate
político específico, pelo menos no campo das esquerdas brasileiras. As discussões acerca
de estratégias no sentido de conceber um novo modelo de segurança concomitante à luta
democrática eram preocupações ainda timidamente percebidas entre alguns acadêmicos.
Construiu-se certo consenso que o problema do aumento da criminalidade seria
enfrentado no plano das políticas econômicas e sociais. E, em diversas ocasiões, o tema
simplesmente partidarizou-se.
Nesse contexto, os oficiais “reformistas” colaboradores de Cerqueira, a meu ver, se
notabilizaram, pois, suas ideias e reflexões foram gradativamente transformadas,
especificamente a partir da década de 1980, em iniciativas práticas no campo da
segurança pública e do policiamento ostensivo, em particular. Parece-me que, para esse
grupo de oficiais, a questão da ordem pública deveria ser suprapartidária e de interesse
comum a toda a sociedade fluminense. Nesse capítulo, as fontes mais destacadas são as
duas versões do Plano Diretor da PMERJ (1984-1987). A primeira redação encontrada
no Arquivo Geral da PMERJ e a segunda no ICC. Relatos que compõem o Projeto
História do Policiamento Comunitário na cidade do Rio de Janeiro são, também, fontes
privilegiadas na composição do referido capítulo.
No quinto capítulo, apresento a tentativa de efetivação das novas estratégias de
policiamento no início das décadas de 1980 e de 1990, baseadas no conceito de “polícia
comunitária”. O recorte temporal visa privilegiar os programas pensados pelo comandogeral de Nazareth Cerqueira e implementados no sentido de construir uma “nova polícia”
e um “novo policial”. Contudo, analiso as diversas resistências, os obstáculos enfrentados
e, também, as contradições de tais programas. Para além da oposição midiática, tento
revelar como a própria polícia, respaldada por uma cultura política autoritária, ajudou a
produzir discursos e motivou reações no campo político e entre parcelas da sociedade
fluminense. Os programas de policiamento comunitário pretendidos nem sempre
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atendiam ou expressavam as demandas específicas de setores dentro da corporação
policial e também na própria sociedade carioca. Por fim, pretendo revelar os limites do
Estado no exercício de seu poder de polícia na consecução da segurança pública. Entendo
que Cerqueira concebeu e praticou uma gestão mais participativa para as políticas de
segurança pública, numa época em que muitos ainda naturalizavam um modelo
autoritário de policiamento ostensivo. Assim, correu o risco de inventar algo novo no
país. Mesmo com sua liderança, muitas das reformas pretendidas pela cúpula da PMERJ
não surtiram os efeitos práticos desejados. Na década de 1990, sua segunda gestão já não
encantava alguns entusiastas nos tempos de sua ascensão política, devido a certas
posições assumidas, que foram encaradas como radicais e autoritárias por parte da
corporação. Dessa maneira, foi visto, muitas vezes, como um idealista – no sentido da
construção de uma nova ordem pública – e nocivo para grande parte do aparelho policial.
O capítulo em questão, também estruturado nas reflexões e propostas da história
política, é construído, principalmente, a partir de fontes produzidas pelo comando de
Nazareth Cerqueira à frente da PMERJ – em especial, os relatórios de gestão (períodos:
1984 a 1987 e 1991 a 1995), as notas de instrução e os boletins internos da corporação.
Edições da Revista da PMERJ e alguns números da coleção Cadernos de Polícia também
são documentos destacados. Aqui, também destaco reflexões teóricas do coronel frutos
de participações em seminários e palestras, ou seja, do seu contato cada vez mais estreito
com o campo acadêmico.
Por meio das contribuições da história intelectual, no sexto capítulo, analiso a
produção teórica de Nazareth Cerqueira, sobretudo, após a experiência dos comandos da
PMERJ. Dessa maneira, procuro refletir sobre o papel do sujeito que se dedica à redação
e à veiculação de textos lançados na esfera pública, apoiando-me numa perspectiva
contextualista. Tal abordagem procura problematizar a análise dos textos e das ideias do
autor, dando destaque à elaboração subjetiva e à originalidade do sujeito. Embora não
despreze a singularidade da intervenção intelectual de Nazareth Cerqueira, procuro
compreender a sua importância como pensador e a especificidade de sua obra a partir de
uma contextualização intelectual e histórica.
Defendo que, dentre as experiências e os postulados teóricos apresentados nos
discursos e textos de Cerqueira, a criminologia deve figurar no rol dos marcos
doutrinários apropriados por esse personagem. Raramente mencionada pela literatura
dedicada àquele contexto histórico – em geral subsumida à defesa dos direitos humanos
– a criminologia como paradigma teórico marcou sobremaneira a sua obra. Entretanto,
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não pretendo recuperar esse momento de sua trajetória intelectual apenas narrando de
forma descritiva as suas últimas proposições. Minhas indagações dirigem-se ao texto, ou
ao discurso, e ainda à mensagem de Nazareth Cerqueira, preocupadas com a
intertextualidade e a contextualização. Deste modo, rejeitando as cadeias evolutivas das
ideias, as “visões de mundo” e outras noções típicas da história das ideias tradicional,
tendo a ver em cada ideia um “microcosmo” no qual se articulam passado e presente.
Nos termos empregados por John Pocock, o ex-comandante Cerqueira encontravase envolvido por linguagens do uso comum, mas cujos atos de fala individuais
representariam a sua contribuição intelectual. Cerqueira selecionou, abordou e avaliou
questões colocadas em seu tempo e propôs soluções que pudessem viabilizar respostas
aos dilemas da segurança pública suscitados em sua época. O seu pensamento foi sendo
construído de maneira processual, em conformidade com as suas experiências e com os
desafios de cada momento. Por isso, procuro não apenas selecionar um conjunto de textos
da sua fase intelectualmente madura. Mas também tentar compreender, de maneira geral,
as ambiguidades e o processo de refinamento das suas ideias. As experiências de
Cerqueira e as temáticas em voga na década de 1990, em especial, apresentavam,
evidentemente, incidência no seu discurso político.89
Para tanto, utilizarei como fontes privilegiadas para a composição deste capítulo os
últimos artigos de Nazareth Cerqueira compilados no livro O futuro de uma ilusão90,
organizado pelo ICC. Após deixar a gestão pública da segurança, Cerqueira passou a
coordenar a coleção de livros “Polícia Amanhã”, financiada pela Fundação Ford.
Pretendia-se com essa coleção, reunir literatura específica relacionada às grandes
questões teóricas e operacionais do trabalho de polícia. Assim, procuro entender como
seus pressupostos teórico-conceituais foram alargados e, ainda, seu trabalho no ICC,
quando da organização dessa coleção.91 A problemática central busca compreender como
Cerqueira se inseriu no debate político e acadêmico acerca da criminalidade urbana no
país, das formas de controle social, da questão da “militarização da segurança pública”,
que finalmente ganhava corpo. Para o coronel reformado, chegara o momento de penetrar,
cada vez mais, nos espaços públicos formais e informais, ampliando seu discurso para
além do aparelho de Estado.
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Nesse contexto, Cerqueira, a meu ver, tentou reorganizar teoricamente o lugar das
ciências sociais na segurança pública, desenvolvendo, entre outras teses, a ideia de que a
democracia seria determinante para um projeto estruturante de segurança. O excomandante compreendeu de forma definitiva que as mudanças na PMERJ não poderiam
ficar circunscritas a uma questão de modernização das estruturas administrativas: seria
preciso enfrentar os desafios no plano das mentalidades, função essa do intelectual. Foi
esse, efetivamente, o papel que passou a exercer com suas publicações e suas intervenções
do debate público.
As fontes privilegiadas pelo último capítulo da tese serão os textos de Nazareth
Cerqueira encontrados nos seis volumes da coleção Polícia Amanhã e publicados entre
1998 e 2001 pela editora Freitas Bastos. Pontuo, ainda, a importância de outras reflexões
teóricas de Nazareth Cerqueira disponíveis na Revista Discursos Sediciosos. Crime,
Direito e Sociedade publicada também pelo ICC.
Assim, seguindo uma perspectiva decisivamente histórica, julgo pertinente ressaltar
que o olhar crítico dessa tese pretende analisar, de forma mais ampla, a trajetória de uma
figura imprescindível para o debate sobre a segurança pública fluminense: o secretário e
comandante da PMERJ Carlos Magno Nazareth Cerqueira.
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CAPÍTULO I – O assassinato do comandante: entre tragédias e
memórias
“A Polícia Civil e Militar, acostumadas a trabalhar
furando, matando, de repente se vê impedida de fazer
isso. Aí cruzam os braços. Então o discurso é contra os
direitos humanos como se essa política é que estivesse
gerando aumento da criminalidade. Eles acreditam
que o bandido tem que ter medo da polícia. Se não
tiver, ele se torna mais audacioso, violento. Os pobres
aceitam isso. Tinham matado o filho de uma senhora
no morro. E ela dizia: ‘mas o meu filho não é bandido’.
Quer dizer, se fosse não tinha problema”. (Carlos
Magno Nazareth Cerqueira).1

O trágico fim de Nazareth Cerqueira
Centro do Rio de Janeiro. Saguão do edifício Magnus, número 216 da Avenida
Beira Mar. Por volta das 16 horas do dia 14 de setembro de 1999, o ex-comandante da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e coronel reformado Carlos Magno
Nazareth Cerqueira foi assassinado, aos 62 anos de idade.2 Após subir o primeiro vão de
escadas do prédio, ouviu às suas costas alguém que o chamou pelo nome. Levou um tiro
no olho direito à queima-roupa quando chegava ao Instituto Carioca de Criminologia
(ICC) onde trabalhava e era vice-presidente.3 Naquele dia, ele ia ao encontro do ex1

Citado in HOLLANDA, Cristina Buarque de. Polícia e direitos humanos: política de segurança pública
no primeiro governo Brizola (Rio de Janeiro: 1983-1986). Rio de Janeiro: Revan, 2005, p. 143.
2
Consulta aos processos de pensão militar da filha Eliete Cerqueira (E-09/13315/2504-99) de 21/09/1999
e Incorporação de Vantagem de Cerqueira (E-25/08444/502-94) de 28/12/1994. In DGP/DIP-PMERJ, 4°
BPM, São Cristóvão.
3
O ICC tinha o objetivo de “aprofundar e documentar a experiência e a visão” que os colaboradores de
Cerqueira, nos governos de Brizola, tinham sobre questões como cidadania, justiça, segurança pública,
criminalidade, violência policial. “Como nós fomos derrotados eleitoralmente, a opção foi seguir um viés
mais acadêmico: estudar, efetuar pesquisas, produzir uma bibliografia sobre aquele conjunto de ideias, antes
que elas fossem completamente trucidadas, esquecidas”, afirmou Vera Malagutti. In LEAL, Ana Beatriz,
PEREIRA, Íbis Silva e MUNTEAL FILHO, Oswaldo (orgs.). Sonho de uma polícia cidadã: Coronel
Carlos Magno Nazareth Cerqueira. Rio de Janeiro: NIBRAHC, 2010, p. 39. Faziam parte do conselho
consultivo do instituto os professores Heitor Costa Júnior, Yolanda Catão, Gisálio Cerqueira Filho, Gizlene
Neder, Arthur Lavigne e Luiz Eduardo Soares. Os associados estrangeiros eram Alessandro Baratta,
Eugênio Raul Zaffaroni, Lola Aniyar de Castro, Rosa Del Olmo e outros. In Projeto Polícia Amanhã. Rio
de Janeiro, julho de 1997, p. 3. Documento depositado no ICC.
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governador do Rio de Janeiro Nilo Batista 4 para jogar basquete. Nazareth Cerqueira
estava desarmado5 e morreu instantaneamente.6
Filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), Nazareth Cerqueira morava em
Copacabana e era casado, desde 1996, com a psicóloga carioca Juçara Braga Faissal
Cerqueira.7 O ex-comandante morreu, deixando cinco filhos, sendo dois menores de
idade.8 Após o seu corpo ser velado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj),
foi enterrado, ao som do Hino da PMERJ, no cemitério São João Batista.9
O principal suspeito do assassinato, o 3° sargento PM Sidney Rodrigues tinha 45
anos de idade e era lotado no 12° BPM (Niterói). No episódio, o sargento também foi
ferido com um tiro na nuca, sendo levado em estado grave para o hospital Souza Aguiar.
A investigação criminal apontou para a sua autoria, mas não conseguia, dias depois,
definir o responsável pelo disparo contra o próprio sargento e tampouco as motivações
para o assassinato de Cerqueira.10
A revista Isto é criticou “os primeiros resultados da investigação” anunciados, no
mesmo dia do crime – pelo então secretário de segurança do estado, Josias Quintal – sobre
a morte “brutal” de Cerqueira. “Não há dúvidas de que Rodrigues matou Cerqueira. Ao
que parece tentou suicídio depois”, afirmou Quintal. “O sargento Rodrigues tinha
problemas psiquiátricos, era paranoico. Foi internado pelo menos uma vez e punido duas
vezes”, concluiu o secretário naquele trágico momento.11

4

Advogado conhecido por sua luta pelos direitos humanos durante o regime militar. Nilo Batista nasceu
em Natal no ano de 1944. Foi promotor de Justiça do estado da Guanabara em 1970 e notabilizou-se por
defender presos políticos durante o regime militar. Entre 1985 e 1986 presidiu a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), seção do Rio de Janeiro. Nomeado secretário estadual da Polícia Civil no governo de Leonel
Brizola, ocupou o cargo de julho de 1986 a março do ano seguinte. Filiado ao Partido Democrático
Trabalhista (PDT), foi eleito em 1990 vice-governador do estado na chapa de Brizola. Entre 1991 e 1993,
acumulou a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Polícia Civil. Em abril de 1994, assumiu o governo do
estado em substituição a Brizola, que deixara o cargo para concorrer às eleições presidenciais de outubro.
Disponível in http://www.alerj.rj.gov.br/memoria/cd/bios/nbatista.html.
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FILHO, Francisco Alves. “Estranha eficiência: versão do assassinato de coronel da PM deixa perguntas
sem respostas”. In Revista Isto é, edição 1564 de 22 de setembro de 1999. In
http://www.istoe.com.br/reportagens/33872_ESTRANHA+EFICIENCIA. Acesso: 9 de junho de 2013.
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anos de 1972 e 1984, vivendo no bairro de Olaria. Seus filhos eram: Eliete, Rosângela, Camila, Carlos
Magno e a enteada Maria das Graças.
9
Jornal O Globo, edição de 15 de setembro de 1999. Seção “Rio”, p. 10. In http://acervo.oglobo.globo.com.
Acessado em 21 de junho de 2014.
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FILHO, Francisco Alves. Op. cit.

45

Testemunhas teriam, à época, afirmado aos investigadores que o sargento suspeito
reclamava constantemente de Cerqueira por este ter anulado há anos um concurso da
PMERJ. Segundo depoimentos de colegas do sargento, ele odiava o comandante-geral
porque, em sua “fantasia paranoica”, lhe atribuía a culpa pelas dificuldades que enfrentara
na carreira policial.12 Contudo, o comandante do batalhão onde Rodrigues trabalhava não
sabia sobre o suposto problema psiquiátrico. A esposa de Rodrigues também afirmou que
ele era um homem normal, embora nutrisse “um ódio doentio” pelo coronel por ter sido
“preterido em promoções” na corporação. “Uma vez, ele estava diante da TV e Cerqueira
apareceu na tela. Sidney apontou o revólver para a TV”, garantiu Josias Quintal.13
Segundo o jornalista Francisco Alves Filho, tais teses iam de encontro a suspeita de
que Cerqueira teria sido morto por represália de policiais militares punidos em sua gestão
à frente da corporação.14 Muitos interesses contrariados dentro da própria instituição
policial disseminaram a versão da morte encomendada e da construção do culpado por
conveniência. Outros jornalistas também questionaram o dramático episódio: por que o
depoimento de um taxista, que teria levado três homens do edifício Magnus para a
rodoviária depois do crime teria sido descartado? Editoriais questionavam ainda o fato de
um policial militar, tido como doente mental, andar armado. “Ele necessitava de
acompanhamento médico permanente. Isso será feito agora com os policiais na mesma
situação”, assegurou o secretário Quintal.15
Declarações conflituosas, exonerações, várias versões, duvidosas certezas. Laudos
posteriores confirmaram que a hipótese de homicídio seguido de tentativa de suicídio
deveria ser descartada. Após assassinar o coronel Cerqueira, o sargento Rodrigues,
também alvejado – por um dos três homens que o acompanhavam16 – e por algum motivo
não esclarecido, faleceu dias depois.17
A morte do coronel Nazareth Cerqueira causou grande comoção. Na ausência do
então governador fluminense Anthony Garotinho, que estava nos Estados Unidos, a vicegovernadora Benedita da Silva decretou luto oficial de três dias.18 O ministro da Justiça
José Carlos Dias também compareceu ao enterro de Cerqueira e prometeu ajuda federal
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SOARES, Luiz Eduardo. Meu casaco de general: 500 dias no front da segurança pública no Rio de
Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2000a, p. 378.
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“Um tiro contra a paz... Op. cit.
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FILHO, Francisco Alves. “Op. cit.
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Idem.
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Jornal O Globo, edição de 15 de setembro de 1999. Seção “Rio”.
17
Revista Veja edição de 14 de janeiro de 2013. In http://veja.abril.com.br/061099/p_130.html.
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FILHO, Francisco Alves. Op. cit.
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a fim de esclarecer o crime.19 Enquanto isso, Quintal lamentava mais uma vez o fato
lembrando que Cerqueira era “um homem de bem, defensor dos direitos humanos”.20
Bastante emocionado no enterro, o ex-governador do Rio de Janeiro Leonel Brizola
afirmou que Cerqueira “era um homem sério, generoso e disciplinador”. Brizola também
garantiu, na ocasião, que Cerqueira “foi um comandante enérgico e que sempre combateu
os maus elementos que existiam e ainda existem na polícia”.21
Nilo Batista, por sua vez, descartou a hipótese de crime político.22 “Ele atualmente
fazia trabalhos teóricos sobre criminalidade, não andava armado e nem usava
seguranças”, afirmou o amigo. Para ele, Cerqueira, aparentemente, não teria inimigos.
Entretanto, naquele momento dramático, a opinião do governador Garotinho destoava,
principalmente, do seu secretário de segurança: “tudo leva a crer que foi um crime
encomendado”. Na percepção do vereador carioca Alfredo Sirkis, do Partido Verde (PV),
havia “cheiro de banda podre da polícia nesta história”.23 Uma semana após o assassinato,
contudo, o prefeito do Rio Luiz Paulo Conde defendia a participação do Exército no
combate à criminalidade violenta na cidade. 24
O traumático episódio, todavia, aos poucos sairia das manchetes e, vagarosamente,
se deslocaria para as páginas internas dos jornais, perdendo sua visibilidade. O processo
entraria numa fase de pouco interesse para o grande público. Por fim, terminaria
esquecido. Os poderes públicos não foram mais em busca dos presumíveis culpados. Já
não havia combatentes dispostos a reacender a polêmica. A família de Nazareth Cerqueira
optou, compreensivelmente, por seguir a vida. 25 Colegas de trabalho e amigos, idem. A
página foi virada. Novos crimes, igualmente brutais, no Rio de Janeiro estavam à espera
de alguma elucidação.26
Na noite de 14 de setembro de 1999, em um hotel na Alemanha, Luiz Eduardo
Soares – cientista político, antropólogo e coordenador de “Segurança, Justiça, Defesa
Civil e Cidadania” – foi surpreendido com a notícia. Segundo ele, foi um grande impacto
emocional o “assassinato do coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira, mestre e
inspirador de todos nós que nos ocupamos desse ofício espinhoso: fazer segurança pública
Jornal O Globo, edição de 15 de setembro de 1999. Seção “Rio”, p. 10.
Idem.
21
Jornal O Globo, edição de 15 de setembro de 1999. Seção “Rio”, p. 11.
22
Jornal do Brasil, edição de 17 de setembro de 1999, p. 18.
23
Jornal do Brasil, manchete de 15 de setembro de 1999 e p. 18.
24
Jornal do Brasil, edição de 22 de setembro de 1999, p. 18.
25
Depoimento da viúva Juçara Faissal Cerqueira concedido ao autor em julho de 2013.
26
Importante destacar que, estranhamente, até o momento da conclusão dessa tese, o relatório final do
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com decência”.27 O caso, para Soares, era “uma vergonha pela qual” teve “cota de
responsabilidade, na medida em que era uma autoridade da área de segurança por ocasião
do assassinato”.28 “A morte do coronel Nazareth Cerqueira jogou água fria em meu
ânimo, que até então permanecera firme, apesar dos problemas internos à secretaria” de
segurança do governo Garotinho.29 Na obra Meu casaco de general: 500 dias no front da
segurança pública no Rio de Janeiro30, Soares relatou os meses de crise na gestão da
secretaria da qual foi integrante. O antropólogo dedicou seu livro aos seus pais, mas
também “à memória do coronel PM Carlos Magno Nazareth Cerqueira” tratado, na obra,
como o “saudoso coronel”.31 Importante destacar que Soares assessorou o comandantegeral Cerqueira quando da efetivação do programa de policiamento comunitário na
década de 1990 no Rio de Janeiro e fazia parte do conselho consultivo do projeto “Polícia
Amanhã” ligado ao ICC. Foi enviado aos EUA, entrevistou chefes de polícia e participou,
inclusive, de incursões policiais como observador.32
Julgo ser óbvio afirmar que esse trabalho de pesquisa histórica não pretende
qualquer conclusão acerca do trágico fim da vida do coronel Carlos Magno Nazareth
Cerqueira. Crime político ou simplesmente motivado pelo desequilíbrio mental de um
subalterno, esse caso levanta, contudo, questões pertinentes ao historiador que se ocupa
do estudo de políticas de segurança pública e de seu pilar mais visível: a PMERJ. O que
procuro argumentar é que esse episódio não se tratou de um simples conflito físico entre
dois policiais, resultando em mortes. Concordo com a jornalista Ana Helena Tavares,
quando garantiu que o crime revelava “o drama de um conflito de mentalidades: a polícia
com que Cerqueira sonhava era outra”.33 Entendo que o caso correspondeu especialmente
ao conflito entre dois tipos de polícia: um correspondia à mentalidade autoritária ainda
dominante, enquanto o outro era uma alternativa. De qualquer maneira, seu assassinato
conferiu ainda mais desprestígio à já desprestigiada PMERJ.
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Idem, p. 307.
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Idem, p. 195.
33
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Apesar desse episódio não ser o eixo central do meu trabalho, acredito que ele pode
ser visto como uma chave de abertura de caminhos mais amplos de análise do sistema
criminal brasileiro e do funcionamento das agências policiais, de maneira específica.
Creio, ainda, que dificilmente poderemos analisar a vida do coronel Cerqueira – como é
o caso pretendido pela tese – sem perceber as relações com o momento atual: a
permanência das desigualdades sociais, do racismo, da criminalidade urbana e da
violência policial no Rio de Janeiro. Na realidade, foi basicamente essa a questão que me
motivou a relatar brevemente a história desse crime. Assim, esse capítulo da tese objetiva
apenas destacar que, em certas trajetórias, a morte revela os segredos mais profundos do
indivíduo, do sujeito histórico estudado.
As tragédias cíclicas
Naqueles anos finais do século XX, a cidade do Rio de Janeiro enfrentava desafios
que, infelizmente, ainda são cotidianos. O primeiro assassinato de um comandante-geral
de polícia militar era um microcosmo de um drama muito maior: uma cidade incapaz de
individualizar as mortes que acontecem por atacado nas áreas periféricas e populares. Tais
episódios não eram indiferentes à sociedade fluminense, mas sua individuação cedia
terreno a uma permanente sensação de insegurança, de medo, “provocada por camadas e
camadas superpostas de cenas dramáticas, em que só as camadas de cima são
lembradas”.34 Bóris Fausto nos lembra que “no passado, dado o menor número, os
grandes crimes – sobretudo os passionais – se fixavam na memória individual e coletiva,
chegando a atravessar gerações”.35 Contudo, diversos crimes são, recentemente, postos
de lado, substituídos por outros mais atuais, numa sucessão de imagens que cruzam a
cidade em uma velocidade espantosa.
Anthony Garotinho, no ano anterior a morte de Nazareth Cerqueira, foi eleito
governador do Rio de Janeiro, trazendo ao debate “uma proposta de política de segurança
inovadora, moderna e democrática [...] reunindo os mais qualificados profissionais
dedicados ao tema – equipes essas que acabaram por elaborar avaliações e propostas
compatíveis com as iniciativas mais bem-sucedidas de que sem notícia”.36 Nessa equipe,
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São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 39.
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Idem, p. 40.
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SENTO-SÉ, João Trajano. “Azulões e treme-terra: 25 políticas públicas de segurança e o novo estado do
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muitos especialistas atuaram em torno do futuro secretário de governo Luiz Eduardo
Soares. No ano de 1998, já na campanha eleitoral, Garotinho – com a colaboração de uma
equipe de mais de 250 intelectuais e pesquisadores – publicou o livro Violência e
criminalidade no Estado do Rio de Janeiro: diagnóstico e propostas para uma política
democrática de segurança pública.37 Segundo Tito Ryff, economista e ex-deputado
estadual pelo PDT, Garotinho cuidava “do assunto com serenidade” e fazia “uma opção
clara pela civilização”. Para Ryff, tratava-se do “primeiro estudo sério e completo de um
assunto que envolve a vida de milhares de pessoas. São páginas de esperança em um
tempo em que o medo tomou conta de todos”.38 Assim, o candidato ao governo
fluminense apresentava suas estratégias em torno da segurança pública como uma espécie
de “marco zero”.
As intervenções propostas pela equipe de Garotinho para a área de segurança
pública traziam, sem dúvida, inovações. Eram também coerentes com os programas
apresentados ainda na campanha eleitoral, mas também em relação à trajetória de Luiz
Eduardo Soares, um acadêmico que já realizara inúmeros estudos nesse campo e cujas
reflexões procuravam contribuir para o debate em torno de temática tão sensível no Brasil.
Entretanto, a despeito das relevantes iniciativas, no ano 2000, o mesmo Soares foi
exonerado do seu cargo, na secretaria de segurança, pelo governador logo após declaração
feita à grande imprensa sobre o envolvimento de policiais em atividades ilegais no Rio
de Janeiro. Entretanto, Soares, naquele momento, “não tornara público qualquer coisa que
a população fluminense já não soubesse”.39
Meses depois da exoneração de Soares, a cidade do Rio de Janeiro se viu mais uma
vez desafiada. Mais um episódio denunciava a incapacidade dos poderes constituídos e
da própria sociedade fluminense diante do problema da criminalidade violenta. Tratou-se
de um episódio marcante, lamentável e infelizmente cíclico. No dia 12 de junho de 2000,
o ônibus 174, que fazia a linha Gávea-Central, foi sequestrado no bairro do Jardim
Botânico, zona sul da cidade. O crime foi acompanhado ao vivo pela TV, durante cerca
37
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de quatro horas, conseguindo repercussão nacional e internacional. Sandro Rosa do
Nascimento manteve 11 reféns sob ameaça de morte, protagonizando um grande
“espetáculo midiático”. Após horas de negociações com policiais do Batalhão de
Operações Especiais (BOPE), Sandro, com uma arma apontada para a cabeça da
professora Geisa Gonçalves, saiu do veículo. Entretanto, os dois acabaram mortos, numa
ação policial considerada desastrosa por especialistas em segurança pública. Um soldado
do BOPE tentou balear o sequestrador, mas atingiu Geisa de raspão. Sandro então
disparou, matando a professora. Apesar de sair do local com vida, o sequestrador chegou
ao hospital morto por asfixia. Os policiais militares apontados como responsáveis pela
morte foram absolvidos, tempos depois.
Cerca de um ano depois desse episódio, foi lançado o documentário “174”,
revelando a história de Sandro.40 Morador de rua, ele era um dos sobreviventes da chacina
da Candelária ocorrida em 23 de julho de 1993 41, quando policiais assassinaram a tiros
oito crianças e adolescentes que dormiam próximo à igreja no centro da cidade.42 Na
avaliação da Human Rigths Watch, este massacre foi o mais dramático dos episódios na
guerra infindável entre as crianças moradoras de rua e os “esquadrões da morte” – ou
grupos de extermínio –, que eram frequentemente formados por policiais militares e civis
fora do horário de trabalho.43
No mesmo ano fatídico de 1993, mais precisamente “na noite de 29 de agosto, pelos
menos 20 policiais encapuzados, usando metralhadoras e granadas de mão, atacaram
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habitantes da favela de Vigário Geral”.44 Segundo relatório também produzido pelo
Human Rigths Watch, muitas das vítimas tinham emprego fixo e “nenhuma delas tinha
passagens anteriores pela polícia”. Oito de um total de 21 vítimas “eram membros de uma
única família que teve azar de morar em uma casa em frente ao bar invadido pela polícia.
Acredita-se que foram assassinados porque um dos policiais envolvidos na operação tirou
o capuz na frente da família”.45 Assim, o Rio de Janeiro assistia a mais uma chacina
policial. O comandante-geral da PMERJ, nesse momento, era o coronel Nazareth
Cerqueira.
Esses eventos, narrados sumariamente, pretendem apenas destacar a conclusão de
mais um ciclo trágico da história recente do Rio de Janeiro e guardam mais relações com
a trajetória de Nazareth Cerqueira do que aparentemente pode parecer. O coronel foi
morto por uma polícia que, desde o seu comando – e apesar de suas sanções –, parecia
incontrolável. Para Suely Almeida,
“as chacinas da Candelária e de Vigário Geral, ocorridas em momento de forte crise
política enfrentada pelo segundo governo Brizola, com repercussão notadamente na
área de segurança pública, geraram, por parte das autoridades estaduais, ações
enérgicas, resultando na prisão, em poucos dias, de vários suspeitos de participação
nos crimes: foram efetuadas as prisões de três policiais e um serralheiro, no caso da
Candelária, e de trinta e um policiais civis e militares, no caso de Vigário Geral”.46
Almeida destaca que, na década de 1990, “a sociedade fluminense terminou refém
das estratégias de exploração do sentimento de insegurança coletiva”. 47 Acrescentaria
também à análise da autora, que tais atos criminosos foram justamente uma reação direta
à política de reformas na PMERJ que o então comandante-geral Cerqueira tentava
implantar. Assim, julgo importante pontuar que todos os policiais militares e civis
envolvidos nessas chacinas foram denunciados pelo Ministério Público, aguardando
julgamento presos, sendo que os militares foram excluídos da corporação por ordem de
Nazareth Cerqueira.48
Essa chacina “ocorreu em represália ao assassinato de quatro policiais militares, atribuído a traficantes
desta localidade; na noite seguinte, mais de quarenta homens (policiais civis, militares e alcaguetes),
fortemente armados e encapuzados, invadiram a favela, arrombaram casas e mataram vinte e uma pessoas,
atingindo famílias inteiras, inclusive crianças”. In ALMEIDA, Suely Souza de. Op. cit., p. 101.
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Nilo Batista, à época, declarou que as chacinas faziam “parte de uma ação
organizada para desestabilizar o governo do estado e provocar uma intervenção federal
no Rio de Janeiro”.49 Entretanto, logo após os episódios do ano de 1993, tanto Nazareth
Cerqueira quanto Nilo Batista colocaram seus cargos à disposição. O governador Brizola
decidiu manter ambos. A frustração experimentada pelo coronel com as lamentáveis
chacinas, sua sensação de desnorteamento, foi difícil de superar. Ao final do seu segundo
comando, parecia consciente das limitações de seu projeto de uma “nova polícia” e de um
“novo policial”. Restava, apenas, difundir suas ideias mais próximo do mundo
acadêmico.
Nazareth Cerqueira deixou o comando da PMERJ ao final de 1994.50 Em carta
dirigida a “Anistia Internacional”, Cerqueira afirmava a intenção de, mesmo após o fim
do governo Brizola em 1995, “continuar trabalhando com as questões do crime e da
violência, tentando influenciar” autoridades policiais, legisladores, políticos e estudiosos
“de modo geral, para a necessidade de se reformular a polícia brasileira, no sentido de
dotá-la de uma filosofia humanista e democrática”.51 Após deixar a gestão pública, ele
passou a coordenar, como já destacado, a coleção de livros “Polícia Amanhã”, financiada
pela Fundação Ford. Com a saída da PMERJ e dedicando-se às tarefas próprias do
intelectual, os temas de seus textos e palestras começaram gradualmente a se alargar. Até
porque seria inconcebível pensar que o rompimento de uma das figuras mais conhecidas
da PMERJ da época com as condições normais do serviço policial, com o esquema
socialmente prescrito de sua profissão, não tivesse afetado sua obra.52
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As reflexões sobre justiça criminal, segurança pública e policiamento ostensivo de
Nazareth Cerqueira iam no sentido de colocar suas últimas esperanças de êxito na opinião
pública fluminense. Foi, possivelmente, um dos maiores desejos de sua vida e uma das
mais importantes razões para a sua tragédia pessoal. Ao que parece, o coronel não tinha
um julgamento muito pragmático das condições necessárias para a efetivação política de
seus empreendimentos democráticos relativos à segurança pública. E também de suas
reflexões teóricas. Cerqueira era um observador perspicaz do que acontecia a seu redor.
Mas o seu senso de realidade pode ter sido consideravelmente comprometido pelo seu
desejo de refletir e implementar políticas de segurança pública efetivamente
democráticas. Entretanto, embora um número limitado de inovadores passe pelo teste da
aceitação das gerações seguintes, acredito que sua utopia e suas experimentações tiveram
algum valor por si mesmos.
O presente capítulo defende, portanto, que Nazareth Cerqueira teve um fim de vida
diretamente relacionado à sua própria “existência social”. Seus últimos anos foram
marcados justamente pela angústia e, possivelmente, pela sensação de fracasso. O
impacto das chacinas fez com que o comandante da PMERJ percebesse que as
possibilidades de êxito de suas propostas reformistas para a construção de uma política
de segurança pública democrática eram escassas.53
Assim sendo, é possível pensar que Nazareth Cerqueira morreu com a crença de
que seus desejos não seriam satisfeitos. Por isso, é importante destacar, por meio do breve
relato das chacinas, que suas tragédias pessoais foram anteriores a sua morte física. A
despeito de sua disposição para escrever, registrando, assim, suas ideias e reflexões54, há
razões para crer que Cerqueira não parecia ser o tipo de pessoa para quem o
reconhecimento das gerações futuras trouxesse algum consolo pela falta de
reconhecimento profissional que enfrentou nos últimos anos de sua vida. Provavelmente,
o coronel teve uma trajetória profissional com algum significado quando vista
objetivamente, mais precisamente a partir de uma perspectiva do “ele”. Contudo, é
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possível conjecturar que também foi uma vida cada vez mais sem significado, quando
vista da perspectiva do “eu”, ou seja, do ponto de vista de seus próprios sentimentos. 55
Deste modo, entendo que o ano de 1993 foi um divisor de águas na trajetória do
coronel Nazareth Cerqueira. Após muitas experiências profissionais negativas, mas,
especialmente depois das chacinas da Candelária e de Vigário Geral, Cerqueira parece ter
tido cada vez mais a impressão de que não era apenas algumas práticas policiais que o
indignavam, mas que a sociedade em que vivia estava, de alguma maneira, equivocada.
Achava ineficiente o trabalho policial, ainda marcado pela mentalidade de “guerra ao
inimigo”, que criminalizava especialmente pobres, negros e favelados, lutando contra tal
situação à sua maneira. Contudo, Cerqueira provavelmente passou a entender que não se
tratava de uma luta no plano profissional apenas. Sua trajetória parecia suficiente no
tocante à ascensão na hierarquia policial, mas, no plano das mentalidades, não conseguia
“desmilitarizar” a concepção de segurança pública. E, assim, o coronel descobriu de
maneira trágica que o poder do comandante da polícia militar fluminense era limitado.56
O fato é que o coronel Nazareth Cerqueira jamais conseguiu, ao longo de sua
trajetória profissional, assimilar certos padrões de comportamento policial vigentes no
país. Um conflito de modelos que se dava tanto em seu interior, quanto entre ele e as
demais pessoas. Nos últimos momentos de sua vida, como já destacado anteriormente,
Cerqueira se dedicava à leitura, pesquisa, escrevendo textos, ministrando cursos e
palestras e participando ativamente de seminários sobre a problemática que durante muito
tempo o envolveu. Em um seminário realizado em 1998, sob o título “Conversas sobre
arte e criminalidade”, Cerqueira escreveu um texto interessante. Nessas anotações, notase outra questão pessoal que sempre o acompanhou na sua trajetória: a questão racial.
Nesse texto, o coronel narra o episódio em que estava em uma delegacia policial,
quando se dirigiu a um preso, mostrando que ele era um oficial da PM. “Ingenuamente
(ainda não queria acreditar neste destino), tentei mostrar ao jovem negro preso que eu
vencera porque lutara”, afirmou. “O negro não está fadado a ser pobre, preso e marginal”,
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disse à época.57 Contudo, ao fim de tais anotações, encontramos uma sentença de
Cerqueira na forma de subtítulo desse texto: “lembrança de um amargurado negro
policial”.58 Nesse texto, ele arrisca um poema:
“Que coisa!
Descobri que sou negro
E nunca falei em versos
Do ser negro
Nunca cantei sua dor
De ser quase gente
De ser diferente
E quase sempre
Humilhado por sua cor
Ser negro é ser pobre
É ser besta
É ser vilão
É ser burro
É estar na servidão
É não ser gente
É ser diferente
Que coisa!
Que coisa! Não corri da polícia nem ganhei medalha de ouro como corredor, mas
corri para a polícia... Não fui assassinado nem fui criminoso... Que coisa! Não vou
interrogar o silêncio.59

Essa passagem deixa claro que não poderemos entender a trajetória profissional de
Nazareth Cerqueira, ou a sua obra, a não ser que percebamos como era ambivalente
algumas de suas atitudes em relação à instituição policial. Ao lado de reações muitas
vezes hostis estavam sentimentos positivos. Apesar da evidente identificação com a
corporação

policial-militar

fluminense,

merecem

destaque

os

ressentimentos,

principalmente em relação à falta de reconhecimento da própria instituição que
comandava. Ao analisar sua produção teórica procuro deixar claro, nos capítulos
seguintes da tese, que esse ressentimento foi um fenômeno de gestação longa.
Provavelmente, no fim da vida, o coronel tenha percebido que a sociedade fluminense a
quem se dirigiu tinha uma noção muito limitada de seus projetos e ideias para a segurança
pública.
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“Fica também a mágoa da falta de reconhecimento, que ele jamais expressava em
público, e raramente confessava na intimidade. Não por uma questão de vaidade, que isso
ele não tinha. Mas por uma questão de justiça”, contou a viúva Juçara. Segundo esse
relato, havia o ressentimento até mesmo com alguns estudiosos envolvidos na discussão
sobre segurança pública, uma vez que jamais teriam mencionado “o nome de Cerqueira
nos projetos que defendiam”.60 “Eu procurava amenizar isso com o Carlos dizendo que
ele era muito superior a essas pessoas. Até os que se esconderam à sombra dele e que hoje
aparecem às custas dele. Até essas pessoas sabem o valor dele”, relembra Juçara. 61
Sylvia Moretzsohn nos conta que, na manhã do domingo, dia 12 de setembro de
1999, um dia depois de completar 62 anos, Cerqueira passeou com a mãe pelo calçadão
do Leme, próximo ao prédio onde morava. Dona Maria Magdalena estranhou a fala do
filho: “Meu Deus! Por que isso? Eu sempre trabalhei na polícia com amor, só não fiz pela
PM o que não devia ser feito, e agora vou pagar com a vida”. Cerqueira jamais esclareceu
esse comentário. Foram, simplesmente, almoçar. Mais tarde, teria dito a esposa Juçara:
“Mulher, já sei onde vou aplicar essa nova polícia. Num plano superior”. Ao que parece,
Cerqueira teria feito, dias antes, comentários semelhantes, ao encontrar com as filhas
Eliete e Rosângela.62 Alguns entrevistados durante a minha pesquisa confirmaram esses
relatos, assegurando que Cerqueira “sabia que ia morrer”.
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Cerqueira sabia realmente que seria assassinado? Ou, em seus últimos anos de vida,
lutava para esconder sua vulnerabilidade? Ou, simplesmente, protegia-se dela com humor
sombrio? Respostas, com toda a certeza, inalcançáveis. Contudo, a não realização de seus
projetos era indisfarçável. E, assim, morreu – aparentemente sem reconhecimento
público.
Contudo, para além das explicações que fogem à competência do historiador, o fato
que nos interessa é que, dois dias depois daquelas conversas em família, Cerqueira seria
vítima, como vimos, de um homicídio. Wittgenstein certa vez disse que o que não se pode
dizer, deve-se calar.63 Na minha visão, e especialmente nesse caso, muito menos
pesquisar. Entretanto, com a posição confortável de quem vive em uma época posterior,
há alguma segurança em afirmar que o reconhecimento tão almejado por Carlos Magno
Nazareth Cerqueira o estivesse esperando. Principalmente, nas memórias daqueles que
entenderam e apoiaram suas ideias e projetos. Memórias e discursos que, inclusive,
despertaram o interesse acadêmico de historiadores.
A construção de um símbolo: algumas análises interpretativas
Voltemos, então, ao funesto mês de setembro de 1999. A revista Época concordava,
logo após o assassinato do coronel, que a “polícia com que Cerqueira sonhava era outra,
menos truculenta e bem mais inteligente”. 64 Ele foi definido por Francisco Alves Filho
como “defensor ardoroso dos direitos humanos e inimigo da corrupção policial”.65 Para
o editorial do Jornal do Brasil, tratou-se, contudo, do “idealismo derrotado”. Já para o
jornal O Globo, Cerqueira “cultivou muitos inimigos nas duas vezes que comandou” a
PMERJ. “Sua política era de limpar a corporação. Foi implacável com policiais
envolvidos em vários tipos de crimes. Execrou publicamente, segundo seus críticos,
policiais que eram apenas suspeitos”.66 Entretanto, Cerqueira, segundo o mesmo editorial,
foi também definido como “um teórico da criminalidade”.67
Rubem César Fernandes, um dos idealizadores e presidente do movimento Viva
Rio, assegurou que “a grande obra do coronel foram suas ideias”. O antropólogo também
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pediu para “que as ideias de Cerqueira não “morressem “com ele”.68 Cerqueira teria sido,
na sua avaliação,
“um símbolo de policiamento moderno, humano, democrático e inteligente. Viveu
momentos difíceis tentando implantar uma polícia avançada. Foi um expoente da
polícia brasileira, conhecido no Brasil inteiro como o homem que sonhava com uma
polícia cidadã. Acho importante que sua morte se torne uma homenagem às suas
ideias. Que sobretudo os policiais passem a pensar a polícia como ele idealizava”. 69

Nesse contexto, mais precisamente, no ano de 2001, foi lançado o já citado livro O
futuro de uma ilusão: o sonho de uma nova polícia organizado por colaboradores diretos
de Cerqueira. Tratava-se de uma obra em sua memória. Segundo os organizadores, o livro
em questão encerrava, “prematuramente a coleção Polícia Amanhã”, tendo de “ser
abreviada com a morte de seu idealizador e responsável”. Contudo, os autores afirmaram
que “a interrupção abrupta do projeto” os levou a “a transformar” este sexto volume da
coleção “numa dupla homenagem”.70
Quem abre a primeira parte do referido livro é o companheiro de gestão Nilo Batista
com o capítulo “recordações”. Suas lembranças o remetem a março de 1983, quando
Cerqueira “com farda branca” foi “empossado por Leonel Brizola no cargo de Secretário
de Estado de Polícia Militar”. Segundo Nilo, “foi a primeira vez que o vi, e dói-me
profundamente o olhar desconfiado que lancei sobre aquele coronel PM negro, alto,
impecavelmente elegante e discreto, de palavras enxutas e mansas”. Sua desconfiança
guardava relação com sua repulsa ao “papel histórico das corporações policiais nos
conflitos sociais brasileiros, agravada pelos condicionamentos de sua atuação durante a
ditadura”, comentou. O criminalista reconheceu também o seu “preconceito de classe,
ligado à extração social popular dos quadros policiais”. Segundo Nilo, ele próprio teria
reforçado as atitudes que “a negritude consciente e vivida de Cerqueira experimentou
tantas vezes, inclusive dentro da instituição da qual seria o mais refinado e completo
chefe”.71
“Se um oráculo me dissesse naquele dia, que eu teria algo a aprender com o novo
comandante-geral da PMERJ, eu sorriria da piada; se o oráculo acrescentasse que eu iria
admirá-lo como a um mestre e querê-lo como a um irmão, gargalharia de deboche”,
SANTANA, Marcelle. “Crônica de uma (inesperada) entrevista derradeira”. In CERQUEIRA, Carlos
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relembrou Nilo. E finalizou: “aquele oráculo, que não foi à posse do maior de todos os
policiais brasileiros, estava certo”.72 Para o amigo, seria “inquestionável o pioneirismo de
Cerqueira no inconcluso processo de transformação das instituições policiais”. 73
Nilo Batista garantiu, ainda, que “a cada dia que se passar, a dívida que todos temos
para com ele será reconhecida e proclamada; seus livros e seus artigos hão de inspirar
mudanças e favorecer compreensões; sua memória será honrada”. Ele não escondia,
portanto, sua “admiração por um mestre que me ensinou tanto, e o afeto –
irremediavelmente saudoso – pelo irmão negro que perdi”.74 Assim, com a dor da perda
manifesta, Nilo comunicou, nesse mesmo artigo, que o Instituto Carioca de Criminologia
se retirava da linha de investigação que teria por objeto as instituições policiais a partir
daquele momento. E concluiu:
“recuso-me a participar de homenagens tardias com as quais seus inúmeros
plagiários busquem eventualmente purgar sentimentos de culpa ou externar um
apreço oportuniscamente corvino. Prefiro recordar o companheiro querido nas
vielas ensanguentadas de Vigário Geral, perplexo e aturdido com a brutal
impiedade de nossos adversários, caminhando com sua estupefação entre os corpos
das vítimas sacrificiais não só da vingança pelo encontro de contas da véspera, mas
também ou principalmente da irritação que produz nas oligarquias cariocas e em
seus esbirros a consideração de que o barraco da favela também é o asilo inviolável
ao qual se refere a Constituição”.75

No ano de 2002, Carlos Nobre publicou um artigo com o título: Coronel Nazareth
Cerqueira: um exemplo de ascensão negra na Polícia Militar do Rio de Janeiro.76 Nesse
texto, o jornalista se valeu largamente de entrevistas com praças e oficiais da PMERJ a
fim de construir uma narrativa biográfica, enfatizando a trajetória política de Nazareth
Cerqueira como um dos secretários de estado à frente da gestão pedetista da segurança
pública. Sem grande preocupação com a problematização das fontes utilizadas, Nobre
Jorge Ferreira nos lembra que as lideranças carismáticas nem sempre possuem “atrativos, especialmente
populares, nem é possuidor de magnetismos psicologizante, mas sim alguém que está próximo ao centro
de atividades muito importantes. Assim, podem ser qualificados de carismáticos não apenas os políticos,
mas artistas, cientistas, religiosos ou militares. Significa, também, que eles não precisam de formas
extravagantes de expressão e muito menos surgem como fenômeno passageiro”. Citado in FERREIRA,
Jorge. O imaginário trabalhista: getulismo, PTB e cultura política popular 1945-1964. Rio de Janeiro:
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cita algumas falas de oficiais, como por exemplo, a do coronel Sérgio da Cruz – um dos
colaboradores diretos de Cerqueira: “os primeiros chefes de Nazareth Cerqueira já
anteviam que ele, num futuro próximo, poderia se tornar um chefe exemplar”. Assim, o
jornalista vai fundamentando suas hipóteses até concluir que os primeiros passos
profissionais de Cerqueira eram “o início de uma trajetória profissional de sucesso e de
polêmica numa organização policial bicentenária”.77
Para Nobre, a primeira grande controvérsia teria acontecido “porque a sociedade
brasileira se deparara com um oficial negro no comando de uma organização encarregada
de policiamento ostensivo nas ruas”.78 Ao longo do texto, Nobre destaca, ainda, as
“tensões raciais” dentro da corporação exacerbadas com a assunção de Nazareth
Cerqueira. E, logo em seguida, faz uma análise das gestões de Cerqueira nas décadas de
1980 e 1990, qualificadas como os “anos de experimentação” e os “anos de
transformação”, respectivamente. Na realidade, o autor descreve brevemente os
principais programas desenvolvidos no campo do policiamento ostensivo no Rio de
Janeiro. Sua intenção era a de abordar as “principais mudanças promovidas por Nazareth
Cerqueira no âmbito técnico, operacional e institucional que transformaram a forma de
atuar da PM”.79
Segundo o jornalista, nas entrevistas preliminares de sua pesquisa, “os oficiais não
relutaram em dividir a PM antes e depois de Nazareth Cerqueira”. Consideram “que o excomandante da PM modernizou a instituição, tornando-a, por conseguinte, um exemplo
de uma nova polícia, completamente distinta da instituição ligada à ideologia de
segurança nacional da época da ditadura militar”.80 Nesse artigo, Nobre garante, portanto,
que “Nazareth Cerqueira, por seu turno, acabou se tornando um chefe mitológico na
corporação”.81 Em trabalho posterior, o jornalista confirma tais perspectivas ao afirmar
que o segundo governo Brizola teria marcado “profundamente a gestão de segurança
pública dali por diante quando Nazareth Cerqueira demonstrou ser o policial militar mais
qualificado da história da corporação”.82
Em janeiro do ano de 2011 foi realizada uma conferência, na sede da OAB-RJ, para
o lançamento de outro livro: O sonho de uma polícia cidadã: Coronel Carlos Magno
77
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Nazareth Cerqueira. A fim de “difundir os ideais e o legado do coronel Nazareth
Cerqueira, hoje tão prementes, o Núcleo de Identidade Brasileira e História
Contemporânea da Universidade do Estado do Rio de Janeiro” lançava uma coletânea de
textos de sua autoria e depoimentos de amigos e companheiros de trabalho à frente da
PMERJ. A obra em questão também trazia um breve relato biográfico, com ênfase clara
na sua gestão como comandante-geral da polícia militar durante os governos de Brizola
no Rio de Janeiro83:
“Aqui, apresentamos, rapidamente, a trajetória profissional do coronel Carlos
Magno Nazareth Cerqueira, para que seus textos e as entrevistas com homens e
mulheres que, de alguma forma, conviveram com ele, possam proporcionar
informações importantes sobre a história recente do Rio de Janeiro e do país”.84
Os textos85 que compõem a referida obra foram cedidos pelo Instituto Carioca de
Criminologia e organizados pelo historiador Oswaldo Munteal, Ana Beatriz Leal –
coordenadora do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro – e, ainda, pelo coronel PM Íbis Pereira, à época, comandante do BPM de
Petrópolis e um dos principais seguidores da filosofia de Nazareth Cerqueira. O livro
procurava destacar
“cargos importantes em uma carreira profissional igualmente grandiosa e que muito
contribuem para a compreensão não só da história fluminense, mas do Brasil,
principalmente no que tange a uma discussão que assumia contornos específicos a
partir do final dos anos 1970: sobre a segurança pública e políticas públicas voltadas
para o controle e a prevenção da violência”.86

Apesar de não realizar um exame crítico das fontes documentais publicadas, o
grande mérito da obra é a contextualização da trajetória pública de Nazareth Cerqueira
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em um momento de transformações políticas. 87 Os paradigmas da política de segurança
pública estabelecidos pelo governo Brizola são analisados, destacando-se o contexto da
delicada redemocratização brasileira. Para os autores, a coragem de se apontar as questões
na sua raiz, característica da ação de Nazareth Cerqueira, desmistificaria visões
preconceituosas, como a que trata os direitos humanos como “direito de bandidos”,
vinculada à estratégia de se manter a ordem social de qualquer maneira. “Hoje, já não se
pode reduzir as mudanças da cidade, na circulação do crime, ao enfrentamento simples
com a situação do conflito, outro legado de Cerqueira”, afirmaram os autores.88 Sobre a
ideia de registrar suas ideias e, assim, homenagear o coronel Cerqueira, explicou Ana
Beatriz Leal:
“Eu estava trabalhando na PMERJ, em desenvolvimento de projetos, e estávamos
produzindo o livro sobre os 200 anos da Polícia Militar. Foi aí que a gente viu que
tinha que apresentar um exemplo. Porque uma coisa é falar da história da
corporação, outra é você ter um tema atual e trabalhar ele. O coronel Cerqueira
surgiu naturalmente, porque ele foi o precursor dos direitos humanos na polícia, um
grande intelectual. Foi comandante-geral duas vezes durante o governo Brizola.
Logo após a ditadura militar, era visto como um revolucionário. Imagina, ele falava
que os quartéis tinham que ser abertos para a sociedade e ninguém o entendia. Claro
que isso era visto como loucura. Para mim, foi o maior intelectual de teoria de
polícia do Brasil. Não superado até hoje. Só que, como negro, talvez ele não tenha
tido tanta voz na academia, onde não é muito pesquisado”.89

Sua formação acadêmica e seus pressupostos teóricos, responsáveis pelo marcante
traço “docente” de Nazareth Cerqueira, são muito valorizados no livro. Sua tentativa de
reformular a “cultura policial” perpassa a obra. Em síntese, a obra em questão busca
definir Nazareth Cerqueira como uma grande liderança, um “intelectual humanista” e
“um autêntico outsider” que, durante seus comandos à frente da PMERJ, “jamais deixou
de falar verdades ao poder”. O livro pretende, enfim, também por meio de relatos de
contemporâneos, homenageá-lo e recuperar o “legado deste íntegro e generoso homem
público”. Ao comentar a produção da obra, Oswaldo Munteal lembra que “foi uma queda
de braço muito dura”. E destaca:
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“Interessante que, dentro dos 200 anos da Polícia Militar (1809/2009) apareceu um
foco novo que é o dos direitos humanos, como pauta, como agenda da polícia. A
PMERJ, através do coronel Cerqueira, apresentou pela primeira vez essa novidade:
a presença do embate político pelos direitos humanos. De dentro de uma corporação
monolítica, extremamente blindada, aparece um quadro que modifica totalmente o
cenário. Esse aspecto eu acho muito rico. E nós tivemos uma empatia com o coronel
Cerqueira”.90
“Essa dicotomia guerra/paz não pode continuar. Não é um livro contra ninguém, é
um livro a favor da paz. Reabilitar Cerqueira é reabilitar a estética da beleza, fundamental,
como diz o poeta. Foi o que deu a ele essa perenidade”, opinou Munteal. “Cerqueira foi
vitimado covardemente pela intolerância, golpeado pela traição”, garantiu o autor no
lançamento do livro.91
Adair Rocha – professor de Comunicação da PUC-RJ e da UERJ e que assinou a
apresentação do livro – garantiu que o título da referida obra era “contraditório”, uma vez
que, aos olhos de parte da sociedade, a polícia não deveria ser “cidadã”. 92 Para ele,
Cerqueira foi importante por ter antecipado a possibilidade de se ter “uma polícia
consciente do papel que desempenha, de como deve tratar as pessoas e como deve ser
tratada”.93 Para o professor, “como intelectual, além de gestor público”, Cerqueira esteve
voltado, “de um lado, para a pesquisa da segurança em dimensão internacional, de outro,
no comando da Polícia Militar no Rio de Janeiro, enfrentando o conflito da cidade como
limite prisional, com explicitação na territorialidade do empobrecimento”. 94
Já para Margarida Pressburger, presidente da Comissão de Direitos Humanos e
Assistência Judiciária da OAB-RJ e também presente no lançamento, Cerqueira “honrou
a farda policial”. Segundo ela, entretanto, “sempre há uma maçã podre, mas ele foi maçã
íntegra, e pela sua bravura teve a morte que teve. Nem todos suportam ver a verdade
escancarada e as maçãs podres reagem. Seu assassinato foi uma das maiores covardias
perpetradas na história do Rio de Janeiro”, lamentou.95
Na avaliação de Carlos Henrique Aguiar Serra, professor de Ciência Política da
UFF, Cerqueira foi o mais importante policial militar do estado do século passado. “Foi
um brilhante oficial negro que colocou em prática suas ideias de polícia cidadã, em
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conformidade com Estado de direito. Ele afastou-se do paradigma hegemônico do modelo
de guerra. Para ele, o outro não era o inimigo, mas tão somente o outro”, descreveu. Para
Aguiar, “Cerqueira, antes de qualquer consideração, foi um patriota, um brasileiro e
apaixonado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro”.96
Segundo o especialista em segurança pública Marcos Rolim, “deve-se reconhecer
o trabalho pioneiro do coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira”. Não somente pelos
projetos “que coordenou no Rio de Janeiro e pelos lúcidos textos que nos legou, mas,
sobretudo, pelo exemplo de dignidade que construiu, seu nome continua sendo uma
referência quando se discute a modernização de nossas polícias”.97
Assim, nos anos seguintes a sua morte, Cerqueira parecia receber, enfim, algum
reconhecimento. Pelo menos por parte do mundo acadêmico, como tentei demonstrar
acima. Creio que as narrativas resultantes devem ser entendidas criticamente, não
somente pela “dor que elas descrevem, mas as palavras e ideologias pelas quais são
representadas”.98 Entretanto, para os objetivos dessa tese, creio ser igualmente fértil a
tentativa de recuperação da persona pública por meio também das memórias de seus
“companheiros de farda”.
As memórias policiais
Na ocasião do lançamento da referida obra, Ana Beatriz Leal concluiu que Nazareth
Cerqueira teria sido “um marco e um exemplo para a tropa. Ele é, por uns, adorado; por
outros, incompreendido”.99 Aqui, temos um destaque interessante que deve nos levar à
uma questão sensível no estudo biográfico do coronel Nazareth Cerqueira: as memórias
policiais concorrentes, ou mesmo, memórias em disputa.100 Creio que essa análise,
mesmo que breve, pode iluminar algumas questões pertinentes ao exame proposto pela
tese.
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Desde os primeiros passos da pesquisa documental nos arquivos da PMERJ, não
houve grandes questionamentos da corporação em relação aos possíveis resultados da
minha tese. Confesso que, partindo da constatação do fim trágico do meu biografado,
esperava mais indagações e constrangimentos. Chamou-me a atenção, entretanto, o fato
de muitos oficiais terem elogiado a minha iniciativa e destacarem a importância do
coronel Nazareth Cerqueira para a instituição. Contudo, muitas vezes, as circunstâncias
da sua morte, ao invés de esclarecidas, eram, simplesmente “explicadas” e até
“justificadas”. Tais perspectivas mereceriam, sem dúvida, um exame mais aprofundado
na tese.101 Entretanto, dentro do escopo proposto, cabe destacar apenas alguns eixos de
análise nas linhas seguintes que compõem esse capítulo. Para isso, utilizei-me de
determinados procedimentos de pesquisa como entrevistas, depoimentos pessoais,
histórias de vida, etc. Trata-se de uma estratégia que busca compreender a figura do
comandante-geral em sua dimensão social e histórica, mas a partir de relatos e de
memórias que contam histórias além da sua própria.
Nos primeiros momentos da pesquisa, me pareceu que, na visão de muitos policiais,
Nazareth Cerqueira tratava-se de um ex-comandante bem-intencionado, um idealista,
porém, um “fracassado”. Incapaz de lutar contra práticas policiais enraizadas, porque
aceitas socialmente. Entretanto, essas memórias, muitas vezes, concorrentes no tocante à
sua figura e à sua gestão, não se furtaram em destacar um personagem “mítico” na
corporação

policial

fluminense.102

Evidentemente,

tal

destaque

é

operado,

principalmente, por seus colaboradores diretos. Para o coronel Ubiratan de Oliveira,
“Cerqueira é o ícone da história da PM. É linha divisora de águas. A polícia é antes e
depois de Nazareth Cerqueira”.103 E concluiu que “atualmente, é impossível se falar de
polícia sem falar de Cerqueira”.104
Com a morte de Cerqueira, o grupo de policiais ligado ideologicamente ao coronel
e comandante provavelmente não teve somente a sensação da perda de um integrante,
mas também se sentiu atingido no seu conjunto. Assim, sua memória passou a ser
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reverenciada, por muitos, a partir da noção de sacrifício. A morte de Cerqueira passou a
ser ligada aos seus ideais, tão caros para esses oficiais.105
Na avaliação do coronel Antonio Carlos Carballo Blanco, comandante da Escola
Superior da PMERJ (ESPM) – e contemporâneo de Cerqueira na corporação –, o livro O
sonho de uma polícia cidadã representava “um justo reconhecimento pelo homem e pelo
profissional. Ele foi um divisor de águas. Há o antes e o depois dele. Será para mim um
eterno ídolo, que me abriu horizontes”.106 Carballo enfatizou que os conceitos do coronel
Cerqueira não foram compreendidos à sua época, mas não se perderam no tempo. “Ele
foi um divisor de águas entre o que era e o que é pensar segurança pública hoje. Antes
dele, eram manuais distantes do verdadeiro e genuíno trabalho policial”, descreveu. 107
Na sua avaliação, Nazareth Cerqueira dedicou a vida a levar para a sociedade o
sentido verdadeiro de uma polícia cidadã, subordinada à noção de serviço, à preservação
da vida e dos direitos civis. Referindo-se à implementação das Unidades de Polícia
Pacificadora (as UPPs), Carballo garantiu que “a atual política está transformando o
sonho da polícia cidadã em realidade”.108 Nessa linha, o subsecretário de Planejamento
da Secretaria de Estado de Segurança (Seseg), o ex-policial Roberto Sá afirmou que a
ideia de “polícia de proximidade” defendida pelo coronel Cerqueira seria a mesma que
os comandos recentes tentavam incutir nos policiais. “A UPP não é uma ideia nova. Ela
sofre um aperfeiçoamento para se tornar uma política de estado e transcender governos”,
afirmou. Roberto Sá também admitiu que em seus tempos de jovem oficial militar às
vezes não entendia as ideias de Cerqueira. “Hoje vejo que era um visionário e que se as
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suas ideias tivessem sido implantadas naquela época viveríamos novos tempos hoje”,
reconheceu.109
Jorge da Silva, amigo, colaborador e chefe do Estado-Maior da PM no segundo
comando de Cerqueira, lembrou do seu idealismo. “Ele lutou contra a discriminação e,
numa sociedade preconceituosa como a nossa, sempre encontrou barreiras. Quem sabe
sua morte não chama atenção para suas teorias?”.110 O coronel reformado garantiu que
Cerqueira fora seu
“amigo pessoal, um chefe exemplar. Uma pessoa em que me espelhei. Se os ideais
dele fossem seguidos, talvez não tivéssemos passando pelo que estamos passando.
Suas ideias avançadas estavam na contramão desta elite preconceituosa e
autoritária. Se essa elite não fosse tão burra, teríamos uma cidade mais calma”. 111

Entretanto, até nas lembranças elogiosas acerca do papel desempenhado pelo
coronel Cerqueira, encontram-se algumas armadilhas para o historiador. Principalmente,
a tendência à “glorificação” do e comandante e da “personalização” de seus projetos
relativos à reforma institucional pensada para a PMERJ nas décadas de 1980 e 1990. O
já citado jornalista Carlos Nobre, em sua dissertação de mestrado intitulada O negro na
Polícia Militar: cor, crime e carreira no Rio de Janeiro, analisou a trajetória de policiais
que se denominavam negros na PMERJ.112 O autor procurou “mostrar de que forma
afrodescendentes se tornaram servidores estáveis numa instituição coercitiva estatal”.
Nessa perspectiva, Nobre tentou provar que a ascensão social não absolveria “o policial
do estigma da cor e também do desprestígio da profissão”.113
Contudo, segundo Nobre, uma “pequena classe média negra militar” teria
alcançado alguma visibilidade a partir de 1983 quando Cerqueira se tornou comandantegeral da PMERJ. A opinião pública desconheceria, até então, profissionais do “porte de
Nazareth Cerqueira na corporação, pois, esta instituição coercitiva sempre fora
comandada por oficiais brancos”, garante Nobre.114 Porém, na sua avaliação, tal fato teria
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suscitado debates sobre o negro na polícia militar e na sociedade civil.115 A narrativa de
alguns oficiais entrevistados pela referida pesquisa, permitiu ao autor concluir que “a
presença na mídia de Nazareth Cerqueira”, durante os dois governos Brizola, teria
difundido “para jovens negros que a carreira militar podia ser uma alternativa
interessante”.116
A dissertação em questão tem o mérito de construir categorias interessantes acerca
das múltiplas visões sobre a atividade policial na instituição fluminense. Segundo Nobre,
no contexto da redemocratização, teriam surgido os oficiais “cerqueiristas”: oficiais da
PMERJ que consideram Nazareth Cerqueira “um dos maiores policiais da história do
Brasil”. Os “cerqueiristas” seriam, portanto, aqueles que procuravam viabilizar o
“emprego dos direitos humanos pela corporação. Eles acreditam ainda que a
criminalidade é impregnada de causas sociais que dificultam a ação policial e adotam a
inteligência” como modelo de intervenção na segurança pública. “Em geral, eles são
prevencionistas, a corrente composta por oficiais da PM fluminense que adotam a ação
preventiva no combate à criminalidade, principalmente quando do estabelecimento de
policiamentos comunitários”.117 Este grupo apontaria para a importância da rediscussão
do uso da força pela polícia e valoriza ações primárias do governo (saúde, saneamento,
educação, acesso à justiça, etc.). Assim, o fortalecimento e visibilidade desta corrente
deveu-se aos novos conceitos sobre polícia, direitos humanos e prestação de serviços
introduzidos na corporação por Nazareth Cerqueira.118
É claro que, a fim de reconstituir a trajetória profissional e intelectual do coronel
Nazareth Cerqueira, minha tese busca também examinar as tentativas de reforma na
atividade policial-militar fluminense pensadas exatamente por esse grupo de oficiais
“cerqueiristas”. Entretanto, desde o exame da qualificação da tese, principalmente,
entendi que o termo “reformistas” seria um conceito mais adequado. Percebi que, com
essa qualificação, poderia evitar uma excessiva personalização dos projetos e dos
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pressupostos ideológicos desse grupo de oficiais colaboradores do comandante Cerqueira.
Até porque, apesar das afinidades dessa geração de oficiais fluminenses, havia diferenças
entre eles, muitas vezes conformadas pelas relações de disciplina e hierarquia próprias de
uma “instituição total”119 como a Polícia Militar. Além disso, o referido termo preserva,
de certa maneira, minhas análises do risco de “monumentalização” do próprio
protagonista da presente tese. Risco esse destacado por Pierre Bourdieu dentro da sua
perspectiva de uma “ilusão biográfica”.120 O ensaio sobre a vida de Mozart feito pelo
sociólogo Norbert Elias também nos assinala caminhos no sentido da recusa da
“sacralização” dos sujeitos históricos.121
Durante a minha pesquisa, indaguei a alguns oficiais se fazia sentido falar em um
grupo “cerqueirista” na PMERJ. Muitos não hesitaram em destacar que, se houve tal
grupo, ele sempre foi quantitativamente pequeno, caracterizado por tensões e conflitos
dentro desse mesmo grupo. Outros, inclusive, decretaram seu rápido esgotamento. Até
porque os oficiais PM que reivindicam tal “herança” se dizem neutralizados com
sucessivas mudanças de orientação política na gestão da segurança fluminense.122 Assim,
ocorreu o fim do dito “cerqueirismo”. Para o coronel reformado Ubiratan Angelo, o grupo
que o comandante-geral Nazareth Cerqueira formou
“era muito pequeno. Esse grupo é que vai formar outros. Ele cria uma escola. Uma
escola de polícia, uma escola de segurança. Os caras eram diferentes uns dos outros.
Era uma sopa de letrinhas. Não eram da mesma linha. Ele tinha uma mania: ele
trabalhava com capitães. Porque eu trabalho com capitães? Porque muitos coronéis
eram contra”.123
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Ludmila, CRUZ, Marcus Vinicius Gonçalves da e BATITUCCI, Eduardo Cerqueira. “Relação indivíduo e
instituição total: socialização, controles e coesão internos em uma organização policial”. Revista do Serviço
Público. Brasília, julho/setembro de 2005, p. 295 e 300.
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Segundo avaliação de Ubiratan, o comandante Cerqueira deve ter considerado que
“se trabalhasse com coronéis, seu trabalho acabaria no próximo governo”.124 Na
entrevista concedida à pesquisa, Ubiratan Angelo afirmou:
“Eu costumo fazer uma brincadeira: o Cerqueira tinha dois cérebros. Um ficava na
cabeça dele e o outro era do Celso. Pouca gente conhece o Celso Guimarães. Ele
não aparecia. Mas ele estava por trás de tudo isso. O Cerqueira pensava, mas Celso
sempre fazia perguntas. Ele colocava a gente para estudar. Ele era o único cara que
peitava o coronel Cerqueira. Não em público, mas criticava”. 125

Aqui, Ubiratan destaca o importante papel de outras lideranças, como o coronel
Celso Guimarães. “Tudo que o Celso fazia ele colocava na conta do Cerqueira”, garantiu.
Entretanto, na visão de Ubiratan, havia outra grande liderança: o coronel Jorge da Silva
que, para ele, “era um ‘cerqueirista’, mas era autônomo”. Ele “batia de frente” com o
“Celso Guimarães, mas não com o Cerqueira. O Jorge da Silva era um dos policiólogos.
Era tenente-coronel no primeiro comando do Cerqueira. Comandou a ESPM”. 126
O que se pode afirmar, a partir dessa e de outras entrevistas colhidas na pesquisa
para a tese, é que esse grupo “reformista” orbitava ao redor de Nazareth Cerqueira,
principalmente graças ao seu “prestígio” como “líder”. Para Celso Castro, essas
distinções compõem o “espírito militar” que, no meu trabalho, é transportado para a
Polícia Militar. Castro ressalta que a “ascendência por meio do prestígio tem sua fonte na
própria individualidade do ‘líder’”. Este tipo de ascendência está subordinado à figura do
“chefe”, aquele que exerce “autoridade” simplesmente pela posição hierárquica que ele
ocupa, ou seja, por meio de “normas impessoais e objetivas”. Assim, “é atribuída ao
‘líder’ uma valoração superior do que ao ‘chefe’. Os líderes são aqueles oficiais que
despertam confiança. (...) Não se preocupam apenas com a manutenção da obediência
devida”.127
Assim, apesar das tensões internas na cúpula da PMERJ “liderada” por Nazareth
Cerqueira, muitos oficiais uniram esforços, não somente por uma questão meramente
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burocrática e institucional.128 Para os colaboradores e seguidores do coronel, a sua
trajetória, com seus rigorosos costumes e normas, refletia o homem correto, incorruptível,
e avesso a conflitos na vida pessoal e pública. Daí, concluem, sua estima pela legalidade
e pela democracia. Não somente seu apego incondicional às regras democráticas, à
legalidade institucional e aos direitos humanos é destacada. Mas, também, a sua
convicção e capacidade de gestão ante a tarefa de reformar a instituição policial militar.
Dessa maneira, Cerqueira ainda é visto como um chefe de polícia a serviço da democracia
brasileira e a sua vida política sinônimo de sacrifício e retidão. Era um oficial também a
serviço da corporação policial militar, e não um vaidoso político ligado às vantagens do
poder. Cerqueira, muitas vezes, é descrito como um “agregador”, sabendo como ninguém
despertar o entusiasmo para novas propostas que requeriam experimentação e certa dose
de ousadia.129
O início dessa jornada ainda repercute na memória de muitos desses oficiais que
experimentaram a transição política da ditadura para a democracia na década de 1980. As
diferentes concepções acerca das políticas de segurança pública dos governos estaduais
de Leonel Brizola e Moreira Franco, entretanto, são apontadas como uma época de
desorientação para grande parte desses policiais militares. 130 Os oficiais que tiveram
participação efetiva na gestão de Nazareth Cerqueira apontam como um grave problema
a existência de policiais militares ainda impregnados pela chamada “Doutrina da
Segurança Nacional” e, consequentemente, crentes na “militarização” da segurança
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pública. Assim, muitos desses oficiais ainda se ressentem do intenso processo de
desmoralização de sua imagem no interior da corporação policial.131
Assim sendo, o nome de Nazareth Cerqueira uniu policiais militares defensores de
reformas na corporação visando o estabelecimento de novos paradigmas para as políticas
de segurança pública e, em especial, para as tarefas ligadas ao policiamento ostensivo.
Portanto, quando lidamos com as memórias desses oficiais devemos considerar que o
discurso atual guarda algum compromisso com a imagem presente e futura que os
entrevistados desejam construir em relação a questões como criminalidade, atividade
policial, sistema criminal, direitos e cidadania, incluindo aí o seu papel no atual regime
democrático brasileiro. É dentro dessa lógica que imagem do coronel Nazareth Cerqueira
é reconstruída.
Contudo, a memória a respeito deste personagem que marcou a história política
fluminense recente e a história da PMERJ, em particular, se revela fragmentada. Quando
mergulhamos nas memórias, principalmente de oficiais da polícia militar, percebemos
toda uma construção cheia de armadilhas próprias do “ato de lembrar”. As ideias e
projetos de Nazareth Cerqueira provocaram reações tão fortes na PMERJ, que, agora,
dentro da instituição, grande parte das discussões sobre o período relativo ao seu comando
refletem muitas vezes a polarização ocorrida.
Deste modo, talvez a melhor fonte documental a fim de se identificar as diversas
“armadilhas” dessas memórias em disputa sejam os relatos do coronel e também excomandante-geral da PMERJ Mário Sérgio Duarte. Ele, enquanto comandante-geral da
PMERJ, escreveu o prefácio do já citado livro O Sonho de uma polícia cidadã. Duarte
afirmou, na ocasião, que a política de segurança de Nazareth Cerqueira não poderia “e
não poderá ser mensurada quantitativamente e tampouco avaliada em termos de uma
hipotética melhora na imagem da instituição”. Garantiu ser possível encontrar “muitas de
suas idealizações [...], felizmente, vigorando na PMERJ”, após Cerqueira deixar a
instituição. “Assim, temos [...] em toda forma de policiamento orientado para o
atendimento às comunidades, frutos diretos de sua semeadura; reflexos de sua coragem
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rompedora de paradigmas de tempo e desnaturalizadora de preconceitos”, atestou Duarte,
quando do lançamento do referido livro no ano de 2011.132
“Dizemos na PM, hoje, que coronel Cerqueira era um homem muito adiante do
nosso tempo, mas naquela época, tantos o consideraram um lunático. Eu mesmo
muitas vezes ironizei sua vanguarda, tomando-a por um conjunto de sandices, com
ingredientes de intelectualismo pedante e antioperacionalidade disfarçada. Mas,
inelutável é a verdade e sua essência. O coronel Cerqueira nos despertou para o
devir constante da sociedade, suscitando mudanças na corporação. Ele nos
compeliu à reflexão e à pesquisa, à inquirição dos outros e de nós mesmos para
compreensão dos fenômenos sociais, suas causas, suas consequências, para que
pudéssemos interferir prevenindo, reprimindo e (pasmem!) mediando conflitos, não
apenas ancorados na segurança das ciências jurídica e militar, mas, também, num
caleidoscópio de impressões positivas apresentado nas cores da moderna
vitimologia, da sociologia, antropologia, da ciência política e da psicologia
social”.133

Como também já relatado é tentadora a ideia de homem à frente de seu tempo
evocada, constantemente, em referência à Nazareth Cerqueira. Sua trajetória parece ser
vista – nas análises interpretativas, mas, também, nas memorias policiais – como apenas
um lugar de confirmação de um destino notável traçado a priori. Em uma publicação
anterior, o mesmo Mário Sérgio Duarte, ainda como comandante-geral da PMERJ,
assegurou que
“muitas vezes protestei, asseverei mal, julguei outros incapazes de realizar o que eu
realizaria, desqualifiquei seus discursos e suas ações. Verdadeiramente eu postulava
a condição do outro, sua luz que eu não tinha. Um dos meus maiores alvos na
juventude foi o coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira. Há dez anos ele se foi,
exatamente no dia 14 de setembro de 1999. Pouco consegui ver de suas qualidades
na minha juventude. Posso vê-las hoje e não teria tempo para enumerá-las agora.
Há dez anos o coronel Cerqueira se foi, assassinado fisicamente para viver na
história, a memória registrada dos homens. Fiz cinquenta e um anos; se conseguir,
na minha tarefa deste tempo, realizar um décimo das realizações do coronel
Cerqueira como comandante-geral da PMERJ, sairei feliz da jornada. Continuo
pensando diferente dele em muitas coisas; desta forma ele ainda vive para mim,
mas tenho copiado um tanto das suas sacadas e seus construtos. Agora nossa
dialética metafísica está mediada pela madureza; a minha madureza que me faz
enxergar seus motivos, seu trabalho, suas virtudes, sua luta. Continuarei
discordando dele em muita coisa; ou não. A questão é bem menos filosófica. Eu
apenas estou envelhecendo! Ainda pretendo envelhecer muito mais”.134
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E concluiu:
“arrisco-me, assim, em dizer que os melhores produtos, as maiores e melhores
consequências das concepções, propostas e modelos adotados pelo coronel PM
Carlos Magno Nazareth Cerqueira, ao longo de oito anos como comandante-geral
da PMERJ, não podem ser mensurados quantitativa e qualitativamente para
apresentação epistêmica de números reveladores da redução de índices de
criminalidade, ou avaliados numa hipotética melhoria da imagem institucional da
PM, pois ambas situações não ocorreram durante sua gestão, e nem nos anos que se
seguiram imediatamente”.135

Para um observador menos atento, mais um oficial superior da polícia militar teria
entrado em cena, corroborando as teses laudatórias sobre a figura de Nazareth Cerqueira.
Devemos nos atentar, contudo, para o fato de que o livro em questão, lançado quando do
comando de Duarte, se inseriu no contexto de aniversário dos 200 anos de criação da
Polícia Militar. E ainda, em um momento de desafios para a instituição: a implementação
do programa das Unidades de Polícia Pacificadora (as UPPs) completava cerca de dois
anos. Portanto, a narrativa do comandante Duarte era claramente influenciada por um
contexto de comemorações e pelas responsabilidades públicas próprias do seu cargo. 136
Antes de assumir o comando-geral da PMERJ, o coronel Mário Sérgio Duarte,
bacharel em Filosofia pela UFRJ, foi comandante da Academia D. João VI, do Batalhão
da Maré e também comandou o BOPE. Foi nessa ocasião que publicou o livro
Incursionando no inferno – a verdade da tropa137. Nesse livro e, portanto, antes da
complexa tarefa de comandar a PMERJ, o mesmo Duarte, apesar de reconhecer a “rara
inteligência e capacidade para realizar empreendimentos, o que lhe conferia qualidades
que todos reconheciam”, descreveu Nazareth Cerqueira como “permissivo e sem
liderança”. “Conhecido como humanista”, Cerqueira estaria “no comando por
alinhamento político”. Para os seus homens, Cerqueira “dava pouca atenção. O salário
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miserável empurrava os soldados para os guetos. Feridos e mutilados jamais recebiam
sua visita. Mortos em ação nunca mereceram sua presença nos funerais”. Afirmou que,
quando havia conflitos, “interessava-lhe, antes, saber se civis haviam sido feridos, se
estavam bem e quem era o responsável pela ação, incluindo na expressão civis,
intencionalmente eufemística, inocentes e bandidos, repetindo o discurso dos direitos
humanos que defendia”. Cerqueira, “durante muito tempo fizera com que a PM seguisse
pelo caminho da experimentação. Adotara fórmulas e receitas pouco prováveis que
parecia desagradar a todos”. Sobre a relação entre Cerqueira e o BOPE, Duarte avaliou:
“o comandante-geral nutria-lhe forte antipatia, somando-se àqueles que acreditavam-no
uma fábrica de assassinos. Não fosse a absoluta necessidade de tê-lo, ele já o teria
extinguido”. 138
No mesmo livro, Duarte também atestou que Cerqueira “tinha trânsito fácil em
universidades e outras comunidades acadêmicas e, não raro, especialistas em segurança
pública visitavam-lhe para oferecer solidariedade nas posições vanguardistas que
assumia, operando mudanças na instituição que comandava”. Cerqueira “era um avanço,
um salto sobre a ideologia reacionária da PM, formatada no golpe militar”, mas segundo
sociólogos, antropólogos e outros intelectuais”, garantiu o próprio Duarte.139
“Malgrado sua aparente indiferença para as questões do público interno, as
demandas de seus homens e suas dores, o comandante-geral esforçava-se por
melhorar a corporação noutros aspectos importantes. Estabelecera intercâmbio com
outras polícias do Brasil e do exterior e organizara grupos de estudos que se
debruçavam sobre o conhecimento produzido noutras plagas a fim de submetê-los
à análise da Corporação. Promovia constantes seminários e encontros para
discussão de temas variados. Ocupava-se em incentivar seus comandados ao
aprimoramento profissional, criando cursos presenciais e à distância que
impulsionavam a carreira dos mais dedicados”.140
Para o coronel Duarte, Cerqueira, “sem dúvida, tinha qualidades e defeitos, mas, de
outra sorte, um universo extenso de problemas para resolver”. Entretanto, ele não
escondia seu incômodo com a relação entre Cerqueira, Brizola e o PDT. Destacando a
figura, cada vez mais marcante, de gestor público, ele chegou a afirmar que Nazareth
Cerqueira “não era exatamente um líder militar”.141
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Aqui, constatamos que a trajetória de Cerqueira, recuperada principalmente após o
seu fim trágico, também contribuiu para a constituição de outra “memória grupal,
igualmente mediada por ideologias, linguagens, senso comum e instituições” na
PMERJ.142
Nessa perspectiva e segundo outros relatos de oficiais PM, também colhidos para a
tese, Nazareth Cerqueira era um homem simples, autodisciplinado e que, durante boa
parte de sua vida, trabalhou incansavelmente no sentido de transformar em projetos a
utopia que nele fervilhava. E pagou caro por isso. No convívio social era polido e gentil.
Entretanto, como oficial e comandante era extremamente rigoroso e arbitrário. Tinha o
hábito de dizer e escrever francamente o que sentia e pensava, talvez, sem se preocupar
muito com a maneira como seria interpretado. De uma maneira geral, o fato de Cerqueira
representar um grande avanço nas concepções recentes sobre segurança pública para
muitos policiais, não impede que ele tenha se sentido um perdedor e seja visto dessa
maneira por tantos outros oficiais. Alguns se referem à Cerqueira até com certo desprezo.
Seus oponentes mais diretos, contudo, consideram a sua gestão como fruto de
ambição pessoal e oportunismo ante o fenômeno político Brizola. O problema apontado
por estes oficiais foi a demasiada aproximação de Cerqueira com a política partidária e,
assim, com os “brizolistas”. Na avaliação de um tenente-coronel PM reformado e
contemporâneo à mudança no comando,
“a chegada do Brizola foi um desânimo total. Ele chegou do exílio, se candidatou
em 1982 e começou o governo em 1983. Ele tinha aversão a essa política de
confronto. Não poder subir morro. A polícia começou a esmorecer. O pessoal não
via com bons olhos. Ele ia de encontro com status quo. O Brizola entra com a coisa
social. O Cerqueira também tinha essa visão. Por isso foi indicado por Brizola”.143

Segundo relato de outro coronel PM reformado e tenente à época da nomeação de
Cerqueira:
“o comandante geral era ligado a movimentos sociais. Por isso certa preocupação.
Agora, eu não sei se o Brizola orientava o Cerqueira nesse sentido. A formação dele
visão desses oficiais, era e não deixaria de ser “um caveira de coração”. Depoimentos dados ao autor em
2013 e não autorizados para publicação.
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já mostrava isso. Cerqueira nunca foi um policial operacional. Sempre foi ligado a
esse negócio de estudar. Nunca foi um combatente”.144

Muitos oficiais demonstram grande ressentimento de Nazareth Cerqueira. Acusamno de subverter a hierarquia na Polícia Militar ao se aproximar dos brizolistas e
supostamente incentivar a discórdia no seio militar a partir da imposição dos concursos
com vistas às promoções na corporação.145 Assim, o ex-comandante revelava o objetivo
de perseguir oficiais que não compactuavam com ele. Cerqueira, quando comandantegeral, foi responsável pela formação de um grupo de oficiais responsáveis pela elaboração
do chamado Plano Diretor da PMERJ, o que lhe deu enorme prestígio com determinados
policiais. A atitude, porém, rendeu também a acusações por parte de outros oficiais de
exclusivismo e sectarismo.146
Alguns oficiais cobram de Nazareth Cerqueira que tivesse tido mais coerência ou
mais cuidado em algumas atitudes, principalmente à frente da PMERJ. As promoções
funcionais, por meio dos concursos internos, se mostram, nessas narrativas, uma questão
especialmente sensível. Antes da fusão do Rio de Janeiro, apenas a Polícia Militar do
Estado da Guanabara ministrava o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO). Os
oficiais do antigo estado do Rio de Janeiro tinham de disputar vagas no curso da PMEG
ou dirigir-se a outros estados. Com a unificação das PMs em 1975, o curso da nova
PMERJ passou a ser ministrado na Escola Superior de Polícia Militar (ESPM), situada
em Niterói. A unificação trouxe problemas para a nova estrutura, cujos efeitos se fazem

Idem. Segundo Ubiratan Angelo, “há quem diga que o pessoal não gostava dele porque ele era negro.
Mentira. Não tem nada a ver com isso. Isso eu posso lhe dizer da polícia. A questão era o Brizola. E falo
com tranquilidade. A formação da PM, naquela época, era uma formação militarista. Em 1978, eu fiz o
estágio de contraguerrilha, fazia parte do currículo da Academia. A gente tinha uma fase que era chamada
‘campo de concentração’, onde nós fazíamos o papel da tropa legal. Mas a tropa legal era aprisionada pelos
guerrilheiros e levada para o tal campo de concentração. Só que essa tropa guerrilheira era liderada pelo
general Alozirb. Já ouviu falar no Alozirb?”. Nessa passagem, Ubiratan, de forma irônica, nos revela que
parte do treinamento policial, nos idos dos anos 1970, consistia no combate à guerrilha do general Alozirb,
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concedidas ao autor em 2013 e no ano de 2010 para o Projeto História do Policiamento Comunitário no
Rio de Janeiro... Op. cit., p. 18.
145
Reiner destaca que, tradicionalmente, “muitos policiais defendem obstinadamente que policiamento e
política não se misturam. Chefes de polícia discursam regularmente sobre a neutralidade política do serviço
policial”. Entretanto, “essa noção de neutralidade política, ou independência da polícia, não pode resistir a
nenhuma consideração séria. Ela se apoia em uma concepção indefensável e estreita do que é ‘político’, ao
restringir esta noção ao conflito partidário. Em sentido mais amplo, todos os relacionamentos que têm uma
dimensão de poder são políticos. Nesse sentido, a polícia é, inerentemente e sem escapatória, política”. In
REINER, Robert. A política da polícia. São Paulo: EDUSP, 2004, p. 28.
146
Segundo o coronel reformado Jorge da Silva, eles eram tratados por outros policiais como o grupo do
útero, “nós éramos útero para parir ideias”. In Entrevista do coronel Jorge da Silva concedida no ano de
2011 para o Projeto História do Policiamento Comunitário... Op. cit., p. 36.
144
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sentir até hoje. Foram somados os candidatos da Guanabara aos do antigo estado do Rio,
mas não houve um redimensionamento adequado das vagas para os postos de major,
tenente-coronel e coronel, criando-se gargalos que impediram a progressão de diversos
oficiais ou alongaram muito além do tempo normal sua permanência em cada patente. 147
Sento-Sé destacou essas e outras tensões experimentadas na PMERJ decorrentes do
processo de fusão do estado em 1975. Para o autor, com a fusão das instituições oriundas
do antigo estado da Guanabara e do antigo estado do Rio de Janeiro, muitas “diferenças
foram traduzidas em imagens negativas que os policiais das duas corporações faziam uns
dos outros”. Segundo o sociólogo,
“para os policiais militares do antigo estado da Guanabara, seus vizinhos eram
provincianos, caipiras, primitivos. Daí se referirem a eles como os ‘treme-terra’, em
alusão à alcunha dada à Força Pública do Rio de Janeiro que, designada como 12°
Batalhão de Voluntários da Pátria, lutou na Guerra do Paraguai. Tal alcunha,
ostentada com um certo orgulho patriótico pelos antigos fluminenses, ganhava, no
uso dos policiais da Guanabara, um significado pejorativo. Estes, por sua vez, eram
vistos como desonestos, ladrões e espertalhões. Vale dizer, como maus militares.
Em alusão à cor do uniforme usado, os policiais da Guanabara eram chamados de
‘azulões’”. 148

Entretanto, segundo o mesmo autor, a estrutura fortemente hierarquizada das
polícias militares aos poucos suprimiu tais animosidades, não gerando maiores
consequências. “Mas a memória dos chamados ‘treme-terra’, guarda o caráter inequânime
com que foram tomadas as decisões” logo após a fusão do RJ, garante Sento-Sé. Ao que
parece, os primeiros comandos, no final da década de 1970, privilegiaram sobremaneira
os “azulões” nos postos-chave. Não foi diferente com Nazareth Cerqueira. Assim,
percebe-se outra reconstrução memorialística sobre esse período: alguns oficiais
garantem que não houve fusão das polícias, mas sim “anexação”. E garantem, por fim,
que os “treme-terra” não teriam condições de comando, pois não eram vistos como
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Ao longo do tempo o (CAO) sofreu alterações que refletiram mudanças nos comandos da PMERJ: entre
1977 e 1984 não se exigia uma dissertação final, reintroduzida, a partir daí, com um nível de exigência
maior, sobretudo quanto ao rigor metodológico (testes estatísticos tornaram-se obrigatórios), ao mesmo
tempo em que passava a ser necessária uma prova de nivelamento para acesso ao curso. Até 1992 esses
trabalhos eram de autoria única e intitulavam-se “Trabalhos Técnico-Profissionais”. A partir de 1993, o
nome mudou para “Trabalhos Finais” e as dissertações passaram a ser de autoria múltipla. A partir do
comando de Cerqueira, um dos requisitos para a conclusão do curso era a elaboração e defesa de uma
dissertação, avaliada por uma banca de três examinadores e um professor de metodologia, sem participação
do orientador. In MUSUMECI, Leonarda e MUNIZ, Jacqueline. As instituições de segurança pública do
Estado do Rio de Janeiro. In Projeto MARECAPES – Reforma do Estado e Proteção Social - Subprojeto
Segurança Pública, Rio de Janeiro, 2000, p. 22.
148
SENTO-SÉ, João Trajano. “Azulões e treme-terra... Op. cit., p. 178.
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intelectuais. A despeito da relevância do assunto, não tenho material suficiente para
discutir essa questão. Porém, o que se pode constatar, a partir dos depoimentos de alguns
oficiais para a pesquisa, é que essa memória aderiu à imagem do comandante-geral
Nazareth Cerqueira e o acompanhou durante a sua trajetória à frente da PMERJ.149
Para muitos oficiais, o comandante-geral Cerqueira também não teria lidado de
“forma madura” com o problema da corrupção. Simplesmente, ele se indispunha,
publicamente, com seus subordinados. Muitas narrativas fazem referência à disciplina
imposta pelo comandante-geral vista, muitas vezes, como “perseguição”.150 O
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM), instituído pelo Decreto nº 6.579, de
5 de março de 1983, especificava as transgressões disciplinares relacionadas à conduta
do policial militar em serviço, fora de serviço ou inativo, e discriminava as punições
disciplinares e os recursos de que o policial pode lançar mão para modificar ou anular a
aplicação das punições.151 Porém, teria sido a Corregedoria de Policia Militar – criada em
1993 a fim de se investigar e punir desvios policiais – o órgão que mais representou a
perseguição imposta pelo comandante Cerqueira.152
Algo igualmente destacado diz respeito à “falta de consideração” de Cerqueira em
relação aos colegas de turma na academia de polícia.153 Celso Castro nos lembra que as

149

Tal destaque foi operado principalmente na entrevista com o ex-policial militar e hoje deputado estadual
Paulo Ramos, em seu gabinete na Alerj.
150
O editorial do jornal O Globo de 19 de abril de 1994 (p. 7) afirmou que teria começado uma “caça às
bruxas contra todos os oficiais que participaram do estouro das fortalezas de Castor de Andrade em Bangu”.
A reportagem em questão tratava das punições do comandante Cerqueira aos policiais do serviço reservado
da PMERJ que teriam “plantado os nomes” do então governador Nilo Batista e de deputados do PDT na
lista de propina do jogo do bicho carioca. Para Cerqueira, tais policiais estariam a serviço da candidatura
do general Newton Cruz ao governo fluminense e contra a candidatura presidencial de Brizola. Segundo O
Globo, os oficiais punidos pelo comando, com a exoneração dos seus cargos, teriam sofrido uma
“verdadeira execração pública” diante de outros oficiais PM. Oficiais acusaram Cerqueira de querer destruir
o serviço de informações da corporação. Segundo o jornalista Claudio Renato, “as demissões causaram
estranheza entre os oficiais superiores da corporação e inauguraram mais um ciclo de crise e desconfiança
na PM com relação ao comando geral. A maioria dos oficiais está preocupada com o fato de uma instituição
centenária como a PM ficar submetida aos caprichos de um partido político”.
151
“Define-se disciplina, nesse documento, como ‘rigorosa observância e acatamento integral das leis,
regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos
e de cada um dos componentes do organismo policial militar’ (art. 6º). Transgressão disciplinar, por seu
turno, consiste em ‘qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiaismilitares, na sua manifestação elementar e simples, e qualquer ação ou omissão contrárias aos preceitos
estatuídos em leis, regulamentos, normas ou disposições, desde que não constituam crime’ (art. 13º)”. In
MUSUMECI, Leonarda e MUNIZ, Jacqueline. Op. cit., p. 23.
152
Segundo Ubiratan Ângelo, “a corregedoria começou para lavar a nossa roupa suja. Um sistema proativo.
Não deu certo naquele momento. A ideia era depurar a ação policial na prática”. Entrevista concedida à
pesquisa em julho de 2013. A corregedoria foi descrita por um oficial opositor como a “Gestapo” de
Nazareth Cerqueira. Tal relato faz parte do já citado conjunto de entrevistas realizadas em 2013, cedidas,
mas não autorizadas para a publicação.
153
Alguns oficiais reformados entrevistados na sede da Arquiepiscopal Imperial Irmandade de Nossa
Senhora das Dores destacaram que essa característica do comandante Cerqueira foi motivo de “surpresa”
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referências que os militares fazem às “turmas” dos tempos de academia são produtos de
uma “relação de amizade” que se estabelece “por opção, por escolha, enquanto a de
companheirismo é compulsória”.154 Já foi explorada pela literatura norte-americana que
trata das polícias que características como o “isolamento social”, a “solidariedade
corporativa”, o “sentido de missão” e o “conservadorismo” marcam a cultura profissional
desta instituição. Diante de “ataques externos” há, geralmente, a necessidade de se
apresentar uma “frente unida”.155 Creio que para esses oficiais, no momento delicado da
redemocratização, em que se rediscutia o próprio papel das polícias, o comandante
Cerqueira deveria ter sido mais “cuidadoso” com muitos colegas de farda.156
Os relatos que estruturam a reconstituição da trajetória Cerqueira impõem uma
especial atenção à relação entre história e memória. Sabemos que essas memórias não são
um produto da época que investigamos, mas sim do aqui e agora. Qualquer discussão
sobre relatos de vida deve levar em consideração os fatos de sua criação na atualidade e
como o hoje informa a discussão sobre o ontem.157 Assim, tais narrativas assumem a
subjetividade de seus autores como dimensão integrante de suas linguagens, construindo
sobre eles as “suas” verdades. Ouvindo esses oficiais da PMERJ, “temos a sensação de
ouvir a história sendo contada em um contínuo, temos a sensação de que as
descontinuidades são abolidas e recheadas com ingredientes pessoais: emoções, reações,
observações, idiossincrasias, relatos pitorescos”.158 Essas memórias atuam como uma
reinvenção do passado em comum, mas determinadas por contextos sócio-políticos,
historicamente datados. Contudo, como advertiu Portelli, embora a memória possa ser

para eles e que, junto com outras atitudes que denotavam um “rigor insensível”, explicaria o seu gradativo
isolamento na corporação. Fontes citadas na introdução da tese.
154
Em sua pesquisa na AMAM, Castro destacou três fatores básicos ao desenvolvimento do
companheirismo: a vida em comunidade num meio espacial e simbolicamente isolado, a experiência da
união através do sofrimento e a interdependência das pessoas. CASTRO, Celso. O espírito militar: um
antropólogo na caserna. Op. cit., p. 37.
155
Ver BITTNER, Egon. Aspectos do trabalho policial. São Paulo: Edusp, 2003; GOLDSTEIN, Herman.
Policiando uma sociedade livre. São Paulo: EDUSP, 2003 e REINER, Robert. Op. cit.
156
Ansart destaca que “a tarefa do historiador é infinitamente mais delicada quando se propõe a analisar e
compreender a evolução das hostilidades emocionais”. In ANSART, Pierre. “História e memória dos
ressentimentos”. In BRESCIANI, Stella e NAXARA, Márcia (orgs.). Memória e (res) sentimento:
indagações sobre uma questão sensível. São Paulo, Editora da Unicamp, 2004, p. 29.
157
Segundo Nora, “a memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente”. In NORA,
Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. In Projeto História, n° 10, São Paulo, 1993,
p. 9. A memória não é jamais como aparece superficialmente, isto é, como uma retrospectiva, “um resgate
passivo e seletivo de fatias de passado que vêm, como um decalque, compor ou ilustrar nosso presente; seu
movimento, ao contrário, é antes de mais nada o de prolongar o passado o presente (...) lançando-se em
direção ao futuro”. In SEIXAS, Jacy Alves de. “Os tempos da memória: (des)continuidade e projeção. Uma
reflexão (in)atual para a história?”. In Projeto História, São Paulo, 2002, p. 45.
158
ALBERTI, Verena. Ouvir contar: textos e história oral. Rio de Janeiro, FGV, 2004, p. 14.
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definida como coletiva, o ato de lembrar é sempre individual.159 Portanto, o que a
memória grava, exclui, relembra, é evidentemente o resultado de um verdadeiro trabalho
de organização.160 As memórias sobre a figura de Nazareth Cerqueira são construídas,
evidentemente, em função das preocupações pessoais e políticas de um determinado
momento. Construção em nível individual, podendo ser consciente ou inconsciente.
Talvez o coronel Nazareth Cerqueira seja justamente um personagem em que
verificamos de forma privilegiada a relação entre passado e presente, memória e projeto,
indivíduo e sociedade, tal como as memórias positivas ou negativas a respeito dele
documentam. A escrita de sua trajetória possibilita também a escrita da história do seu
entorno: o confronto entre policiais militares e suas mentalidades, no contexto na história
política fluminense recente, ou seja, nas décadas de 1980 e 1990.
O pensamento de Cerqueira quase sempre foi um pensamento do agir. Em sua
preocupação com a universalidade e com o diálogo, muitos policiais não veem mais que
um ecumenismo visando a reconciliar inconciliáveis. Um pensamento pacificado da meia
medida. Para outros tantos, seu pensamento procurou a polêmica e o conflito, ao contrário
das aparências. Quem foi Cerqueira, “mestre” de uns e “contramestre” de outros? Se é
possível falar de uma cultura legalista largamente reivindicada e que teria para muitos
policiais valor universalizante, ainda assim é preciso, para o estudioso da vida de Nazareth
Cerqueira, lembrar o caráter flutuante de uma trajetória sinuosa construída por meio de
bifurcações. Sento-Sé também nos lembra que
“a persona pública de um líder raramente é composta apenas pelo discurso
enunciado por ele próprio e por seus seguidores. O líder dotado de envergadura tem
os contornos de sua imagem traçados pelos componentes de seu discurso e de sua
atuação confrontados pelos equivalentes de seus adversários. Ocorre, então, uma
forma de serviço prestado ao líder por seus inimigos e adversários
involuntariamente”.161

Creio que ao reconstituir a trajetória do coronel Nazareth Cerqueira, com uma
apurada investigação e o uso de novas fontes, essa tese possa contribuir para o resgate

PORTELLI, Alessandro. “O massacre de Civitella Val di Chiana... Op. cit., p. 127.
POLLAK, Michael. “Memória e identidade social”. In Estudos Históricos, n° 10, vol. 5. Rio de Janeiro,
FGV, 1992, p. 204. Memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, “ela está em
permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações
sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas
revitalizações”. In NORA, Pierre. Op. cit., p. 9.
161
SENTO-SÉ, João Trajano. “A era do líder popular”. In FERREIRA, Marieta de Moraes (org.) [et al.]. A
força do povo: Brizola e o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Alerj/FGV, 2008, p. 191.
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dessa importante personalidade política da história recente do Rio de Janeiro. Portanto, o
presente capítulo não tem a pretensão de tomar essas memórias políticas como objeto de
estudo central. O que se pretendeu foi um breve diálogo com esses referenciais a fim de
mapear o processo de produção da imagem do biografado pela tese para alguns dos seus
contemporâneos e para as construções memorialísticas que o tomam como figura
fundamental. Depois dessa concisa descrição a respeito das memórias construídas em
relação ao coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira, busco, nos próximos capítulos da
tese, reconstruir a trajetória profissional e intelectual desse personagem, questionando,
permanentemente, o papel do historiador ante as memórias construídas a respeito da sua
vida.
É preciso perguntar sobre o que fez sua grandeza na memória dos oficiais
“reformistas” e sua repulsa na memória de outros tantos oficiais da PMERJ. Assim,
entendo que a vida pública do coronel Nazareth Cerqueira expressou um projeto coletivo,
congregando outros personagens que se preocuparam com as temáticas da criminalidade
urbana, da segurança pública, inserindo-as em uma luta mais ampla pelos ideais de uma
democracia brasileira. Possivelmente, a existência de diferentes percepções como essas,
mostra que, muitas vezes, homens bem-intencionados, como Nazareth Cerqueira, sejam
encontrados trilhando esses meios, mas, dificilmente se pode esperar que eles sejam
dedicados à reforma da polícia, pois seus sucessos pessoais são sustentados pelas
desigualdades da instituição a que pertencem.162 Não pretendo com isso ser advogado do
meu próprio projeto de estudo. Mas, sim, reconhecer a importância da recepção de
Cerqueira e de suas ideias, correlacionando-a com o momento histórico considerado pela
tese. Enfim, a ideia de “combater as injustiças perpetradas pelo tempo, mas também
distanciar-se das lendas douradas a fim de impor um ponto de vista mais imparcial – o do
historiador –, parece, pois, representar bem uma das motivações maiores dos
biógrafos”.163
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In BITTNER, Egon. Aspectos do trabalho policial. São Paulo: Edusp, 2003, p. 298 e 299.
DOSSE, François. O desafio biográfico: escrever uma vida. São Paulo: Edusp, 2009, p. 112.
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CAPÍTULO II – O policial
“É importante que os bons policiais compreendam a
necessidade de se associarem aos setores da sociedade
e da administração pública interessados em transformar
as organizações policiais. Acredito que somente a
cumplicidade dos bons poderá acabar com os altos
níveis de violação dos direitos humanos da polícia
brasileira”. (Carlos Magno Nazareth Cerqueira)1
O negro que correu para a polícia2
A trajetória de Carlos Magno Nazareth Cerqueira na Polícia Militar teve início em
31de julho de 19543, quando ingressou efetivamente como cadete na academia de polícia
e dois anos depois passou a aspirante. Cerqueira foi aluno e se formou oficial pela então
Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Quando da transferência da capital do Rio de
Janeiro para Brasília – em 1960 – Cerqueira foi enquadrado na antiga Polícia Militar do
Estado da Guanabara (PMEG). Com a fusão dos estados em 19754, passou, enfim, para
os quadros da atual PMERJ.5

CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. “A polícia e os direitos humanos: estratégias de ação”. In Revista
Discursos Sediciosos – crime, direito e sociedade. Rio de Janeiro: Freitas Bastos/Instituto Carioca de
Criminologia, ano 4, n° 7-8, 1° e 2° semestres de 1999, p. 209.
2
Afirmação do próprio Cerqueira. Citada in CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. O futuro de uma
ilusão: o sonho de uma nova polícia. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2001, p. 15.
3
Boletim da PMDF n° 169. In Arquivo Geral da PMERJ.
4
A PMEG foi criada em 1809. A atual PMERJ é oriunda da fusão das polícias militares da Guanabara e do
estado do Rio de Janeiro ocorrida em 1975. Ver Evolução onomástica e galeria dos ex-comandantes da
Polícia Militar. Documento do gabinete do Comando-Geral da PMERJ cedido pelo Cel. Íbis Pereira.
5
Seguem as promoções na carreira policial de Carlos Magno Nazareth Cerqueira: admissão em 24/03/1953,
cadete em 31/07/1954, aspirante em 15/12/1956, 2° tenente em 25/04/1958, 1° tenente em 2/01/1963,
capitão em 18/02/1964, major em 19/11/1968, tenente-coronel em 15/11/1973 e coronel em 21/08/1981.
As informações constam na Publicação do Gabinete do Comando Geral de 27 de fevereiro de 1987.
Processo n. E25/3125/502-87. In Arquivo do Departamento de Pessoal (DIP – 4 ° BPM São Cristóvão). As
regras de promoção seguiam o artigo 68 do Decreto nº 41.095, de 7 de março de 1957, que aprovou o
Regulamento da PMDF. Cerqueira concluiu os seguintes cursos militares: Escola de Formação de Oficiais,
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, Curso Superior de Polícia Militar, Curso Psicotécnica Militar –
Centro de Estudos do Pessoal do Exército, Estágio na Gendamerie Francesa (Informações Policiais),
Seminário de Sistemas Computadorizados (CPDERJ). Os certificados de conclusão encontram-se no
arquivo privado da viúva Juçara Faissal Cerqueira e gentilmente cedidos à pesquisa. A hierarquia da PM
divide-se em círculos: oficiais superiores; intermediários; subalternos; praças especiais (alunos do curso de
oficiais) e o de praças. O círculo de praças reúne todos os militares entre soldado (menor graduação) e
subtenente. O círculo de oficiais subalternos compreende os 2˚ e 1˚ tenentes. Os oficiais intermediários são
os capitães. Os superiores ocupam os postos de major, tenente-coronel e coronel, último posto. As PMs não
possuem os postos de generais, exclusivos das Forças Armadas. In PMERJ – Estatuto dos Policiais
Militares. Rio de Janeiro, 1985, p. 4. Documento gentilmente cedido à pesquisa pelo Cel. Íbis Pereira.
1
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Importante destacar, contudo, que sua definição profissional não foi rápida, nem a
polícia era uma vocação visível. Segundo Sylvia Moretzsohn,
“a entrada para a PM, de fato, deveu-se a um encontro casual do pai com um capitão
que ele conhecera em seus breves anos na corporação. Ao comentar as dificuldades
em pagar a escola dos filhos, ouviu a sugestão de que encaminhasse o rapaz à PM:
lá, segundo o oficial, não haveria discriminação. Não era verdade, como se
comprovaria pouco depois”.6

Segundo relato do próprio Cerqueira, o conflito pessoal persistiu. Ele relembra que
durante muito tempo resistiu à ideia de ser militar. O jovem não sabia o que era ser um
policial. Ele atesta que “não aceitava violência. Não entendia a razão da guerra e temia
servir ao Exército. Não queria ir para a guerra e nem matar ninguém”. O pai Antonio
Lourenço Cerqueira, ex-soldado da polícia militar, tentava explicar para o filho que ele
não iria a conflito armado algum.7
Em algumas ocasiões, Carlos Magno pensou em ser professor, escritor ou mesmo
psiquiatra, “mas tinha medo de cadáver e de sangue. Achava que não teria condição de
salvar ninguém”. “Minha primeira experiência em hospital foi dramática”. Cerqueira
conta que desmaiou no Hospital Getúlio Vargas ao visitar a tia. “Pensei que ia morrer!”.
Preferia escrever “versos, poesia. Gostava de ler e escrever”.8 Entretanto, segundo o
próprio Cerqueira, “os velhos precisavam dessa ajuda. Aceitei e me preparei para o
concurso. Estudei muito. Cheguei a desmaiar na prova”. Ele teria largado “tudo:
brincadeiras, namoro. Eram quase 200 candidatos. Fiquei entre os 12 que passaram. Meu
pai sempre me acompanhando”.9
Carlos Magno Nazareth Cerqueira nasceu no dia 11 de setembro de 1937 e cresceu
em “uma família pobre, com poucos parentes”. Os pais, nascidos na Bahia, vieram para

MORETZSOHN, Sylvia. “O sonho do capitão”. In CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. O futuro de
uma ilusão... Op. cit., p. 11. Cerqueira afirmou, no seu relato, que as situações discriminatórias porque
passou foram motivo de cobrança em relação ao pai. In Manuscrito da entrevista com Carlos Magno
Nazareth Cerqueira de 18 de julho de 1988. In Museu da Imagem e do Som. Projetos Especiais: Cem anos
de Abolição, p. 5-6. In Arquivo pessoal do coronel Nazareth Cerqueira localizado no Instituto Carioca de
Criminologia (ICC). Entretanto, julgo importante destacar, desde já, que tanto o discurso de Moretzsohn,
quanto do próprio Cerqueira são construídos a partir da mesma fonte documental. Trata-se da entrevista
concedida pelo coronel ao Museu da Imagem e do Som, no ano de 1988. Moretzsohn utiliza-se dessa fonte
a fim de elaborar o capítulo “O sonho do capitão” parte do livro O futuro de uma ilusão: o sonho de uma
nova polícia, destacado no capítulo anterior. Portanto, a despeito de sua importância como fonte histórica,
o capítulo de Moretzsohn é consultado nesta tese, levando-se ainda em consideração seu cunho
memorialístico.
7
Manuscrito da entrevista com Carlos Magno Nazareth Cerqueira... Op. cit., p. 3.
8
Idem, p. 4.
9
Idem, p. 5.
6
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o Rio de Janeiro atrás de parentes e passaram a morar em uma pequena vila com nove
casas no bairro de Olaria, subúrbio da Zona Norte da cidade. Segundo o relato de
Cerqueira, apesar do “bom ambiente familiar”, não tinham recursos para luxos como
sapatos e brinquedos, “de modo que as crianças andavam de tamancos, não saiam a
passear aos domingos, no Natal não ganhavam presentes”.10 Cerqueira relembra que ele
e a irmã Lourdes brincavam, no máximo, com os “colegas da rua”, uma vez que
estabeleceram um “bom relacionamento com os vizinhos”. 11
A mãe, Maria Magdalena Nazareth Cerqueira, é descrita em suas memórias como
“muito paciente”, enquanto o pai “um pouco complicado”. Antonio, depois de servir o
Exército em São Paulo, chegou ao Rio e foi “fiscal de feira da Prefeitura”, condutor de
bonde e praça da polícia militar por um curto tempo. Ao que parece, o pai “era muito
pragmático”, pois cortava imediatamente os sonhos que considerava impossíveis. 12
Cerqueira conta que o pai “tinha grande problema com a cor da nossa pele, mas
colocava a questão de maneira bem pacífica”. “Sempre alertava os filhos para o peso do
preconceito, as dificuldades que teriam por serem negros e a necessidade de se empenhar
ao máximo para sobreviver numa sociedade branca”. Antonio dizia que o filho não podia
ir para o Colégio Militar, pois “não aceitavam negros”, garantiu Nazareth Cerqueira. 13
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Apesar dos avanços nas pesquisas sobre as PMs, não encontrei muitos estudos que refletissem
especificamente sobre a origem social dos policiais a partir de uma perspectiva historiográfica. Entretanto,
observa-se, desde a criação da polícia no Brasil, certa tendência na arregimentação de setores populares,
principalmente entre os praças. Ver HOLLOWAY, Thomas H. Polícia no Rio de Janeiro. Repressão e
resistência em uma cidade do século XIX. Rio de Janeiro: FGV, 1997 e MUNIZ, Jacqueline. Ser policial é,
sobretudo, uma razão de ser. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1999. Sem querer reduzir a análise da trajetória de
Cerqueira à uma teoria do conflito de classes, é igualmente relevante destacar que, nas entrevistas coletadas
para a pesquisa, diversos oficiais, assim como Cerqueira, ingressaram na PM, enxergando a corporação
como sinônimo de sustento material e estabilidade profissional. Além disso, cabe destacar a influência
paterna em algumas trajetórias observadas durante a pesquisa. Ver as entrevistas dos coronéis PM Ubiratan
de Oliveira Ângelo, Jorge da Silva, Íbis Pereira, Antonio Carlos Carballo Blanco e Roberto Vianna
concedidas nos anos de 2010 e 2011 para o Projeto História do Policiamento Comunitário no Rio de
Janeiro ligado ao Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da
Fundação Getulio Vargas. Relatos cedidos gentilmente à pesquisa pela professora Ludmila Ribeiro. Ver
ainda as entrevistas realizadas pelo autor com outros oficiais na sede da Irmandade já citadas anteriormente.
“A carreira do oficialato em boa medida tem influência de uma tradição familiar, fenômeno este menos
marcante entre os praças”, das PMs brasileiras, “por motivos de segurança financeira e estabilidade, daí
porque a utilização de mecanismos utilitários para garantir o consentimento dos níveis inferiores é tão
importante em uma organização marcadamente coercitiva”. Pesquisas revelam que tais motivações
também estão presentes em instituições policiais estrangeiras. Ver RIBEIRO, Ludmila, CRUZ, Marcus
Vinicius Gonçalves da e BATITUCCI, Eduardo Cerqueira. “Relação indivíduo e instituição total:
socialização, controles e coesão internos em uma organização policial”. Revista do Serviço Público.
Brasília, setembro de 2005, p. 300.
11
Manuscrito da entrevista com Carlos Magno Nazareth Cerqueira de 18 de julho de 1988, p. 1.
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Idem.
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Idem, p. 3.
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A partir dos sete anos de idade, Cerqueira estudou na escola pública municipal
Clóvis Beviláqua. “Não havia classificação”, mas era reconhecido entre os “bons
alunos”.14 Ficava “sempre entre os três primeiros”, nos conta Cerqueira, destacando o
prêmio recebido em concurso de redação. Com onze anos, ingressou no Colégio Santa
Tereza, cursando o antigo “ginásio e o científico”.15
Remontando aos tempos da infância, Sylvia Moretzsohn destaca a primeira situação
de preconceito racial enfrentada por Nazareth Cerqueira. Segundo a jornalista, enquanto
o menino Carlos Magno pulava, brincando diante do retrato do Duque de Caxias, sua
professora Maria Arlete teria feito a seguinte observação: “parece um macaquinho”.
Cerqueira teria, a partir desse episódio, se tornado “o aluno mais comportado, com medo
até de falar para não ser notado e ouvir algum comentário desagradável”. Esse relato se
apoia na lembrança do próprio Cerqueira em relação a “primeira sensação de desconforto
que a condição de negro lhe causou”. O impacto teria sido grande, uma vez que a tal
professora era querida por ele e seus colegas e, inclusive, os recebia no dia do seu
aniversário. “Não falou aquela coisa de macaquinho por mal, mas a marca ficou”, garante
Moretzsohn.16 Arlete, educadora rigorosa, sabia reconhecer os méritos intelectuais de
seus alunos. Costumava dizer com indisfarçável orgulho: “criança que fica comigo tem
de estudar; não repete de ano”.17 De suas mãos, Cerqueira recebeu uma medalha por bom
desempenho, uma espécie de reconhecimento que a professora costumava distribuir para
estimular seus alunos.
Ao que parece, as brigas de infância, em que o chamavam de “negro safado e
neguinho moleque”, foram determinantes para a reconhecida personalidade “tímida e
retraída” de Nazareth Cerqueira. A gozação dos colegas em relação ao uso de óculos
também teria contribuído para tal. “Debochavam de mim e da minha irmã, mas sem
agredir. Aceitava com paciência. Nada podia fazer”, narrou. Assim, fez “poucas amizades
na escola”. Cerqueira lembra, apenas, dos amigos que “dividiam com ele os primeiros
lugares”, apesar de “não se preocupar com essa questão”, uma vez que seus pais “não o
cobravam” excelência, apesar da constante preocupação “com a instrução dos filhos”. 18
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Idem.
Idem, p. 1.
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MORETZSOHN, Sylvia. Op. cit., p. 11. Para Moretzsohn tal situação enfrentada por Cerqueira era uma
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MORETZSOHN, Sylvia. Op. cit. p. 11.
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Cerqueira chegou a afirmar, em determinado momento desse relato, que “não
gostava de estudar inglês por achar que os americanos não gostavam dos negros”. “Meu
professor era negro e chamado de ‘pau queimado’. Não gostava disso”. Afirma, contudo,
que “era bom aluno em francês”, uma vez que “não lembra de discriminação” por parte
dos franceses.19
O desprendimento de Nazareth Cerqueira em revelar as fragilidades de sua infância
salta aos olhos do pesquisador. Além dos medos e angústias já narradas, ele também
afirmava que “temia as garotas”, por isso “não namorava”. “Tinha medo de ser humilhado
por ser negro. Recusava a ideia de só poder namorar negras. Se eu me apaixonasse por
uma branca? Nas festas não dançava. Tinha vergonha de ser rejeitado ao convidar alguém
para dançar”. “Era certo que evitava todas as situações que pudessem ser traumáticas pela
cor”. Os pais chegaram a proibir algumas amizades com meninas brancas. Na mesma
época da sua “primeira aventura amorosa”, Cerqueira destaca a “tristeza por ter
desafiado” o pai.20 Mais uma vez a questão racial marcava algumas passagens de sua
narrativa autobiográfica. Há razões para crer que a ênfase memorialística dada por
Cerqueira à questão racial e ao valor dado aos estudos tenha sido determinada, também,
pelo contexto de enunciação.21
Assim, ao fazer suas anotações para a entrevista ao Museu da Imagem e do Som,
Nazareth Cerqueira era um ex-secretário de estado e coronel de polícia. Um homem
maduro e bem-sucedido profissionalmente, portanto, distante do garoto negro, recémsaído da adolescência, determinado a não desapontar os familiares. Desta forma, pode-se
depreender que a ênfase dada por Cerqueira à questão racial, bem como a insistência em
falar do apego aos estudos, tenha sido influenciada pelo mote do projeto: dar relevância
ao problema do racismo e da ascensão do negro na sociedade brasileira. Portanto, a
referida entrevista como um todo é uma grande narrativa da sua história de vida. Por meio
dela, Cerqueira procurou construir, para seus entrevistadores e para seus leitores em
potencial, o significado de sua trajetória profissional e, em certa medida, de sua trajetória
pessoal. Assim, como em toda narrativa de cunho autobiográfico, há claramente um
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Idem, p. 3.
Idem, p. 4-5.
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Alberti lembra que é comum nas “narrativas” alguns “gestos” que, na realidade, significariam o “trabalho
da linguagem em selecionar, no plano dos acontecimentos, aqueles que encerram sentido que a atividade
mental lhes quer imprimir”. ALBERTI, Verena. Ouvir contar: textos em história oral. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2004, p. 93.
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trabalho de linguagem com vistas a produzir racionalidades, construindo, dessa forma,
uma identidade para si e para os outros.22
Rosenthal nos alerta para a necessidade de entendermos relatos “acerca de
acontecimentos ou experiências de vida”, analisando as “partes isoladas como elementos
que tem sua função no conjunto”.23 As detalhadas avaliações de Cerqueira sobre os seus
relacionamentos interpessoais na infância e adolescência, bem como sobre o preconceito
racial são constantes. Por isso, devemos nos atentar também para o risco de o historiador
se deixar envolver pelos “sentimentos” do personagem e de sua trajetória – “o que lhe
retiraria a capacidade crítica e o distanciamento indispensáveis ao ofício de
pesquisador”.24 É preciso, portanto, atenção para a relação do “narrador” com o seu
passado, a reconstituição da experiência vivida numa construção “para a leitura” e as
diferentes posições atualizadas pelo sujeito no ato de escrever.25 Nesse sentido, o relato
autobiográfico de Cerqueira, “ao invés de suscitar a dissipação do eu em múltiplos
‘outros’, parece, ao contrário, reafirmar sua unidade”.26
Recuperando esse tempo, por meio de suas memórias, Cerqueira também destaca a
traumática reprovação no processo seletivo do Colégio Pedro II. 27 Contudo, de acordo
com Sylvia Moretzsohn, apesar do revés acadêmico,
“Carlos sempre foi muito introvertido e estudioso. Aprendeu a ler e escrever com a
mãe, em casa, e ao entrar para a escola foi logo para o segundo ano. Gostava de
jogar basquete e botão, torcia pelo Botafogo, mas dedicava a maior parte do tempo
à leitura. Não queria saber de farra, custou muito para começar a namorar: a irmã,
Lourdes, conta que as amigas não a deixavam em paz, pedindo para serem
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apresentadas a ele, e ele sempre com os livros. Tanto que se casou tarde, com mais
de 30 anos”.28
Assim, em um momento de indefinições, o jovem Nazareth Cerqueira “pensou em
ser padre”. Anos depois, já à época do comando da PMERJ, ele esclareceu:
“uma confissão que eu gostaria de fazer é que não sou católico, mas sou cristão.
Quando eu era garoto, a minha primeira escolha com relação à profissão foi a de
ser padre. Quando falei a este respeito com os meus pais, eles perguntaram se eu
estava certo a este respeito. Meu pai dizia: ‘você já viu algum padre preto? Eles não
vão te aceitar na Igreja!’”. 29
Em suas memórias, Cerqueira também afirmou que sua “preocupação com questões
religiosas” vinha de uma “influência mística”, uma vez que os pais eram espíritas e o
levavam para reuniões em um “centro” no bairro do Catumbi.30 Como padre, imaginava
conseguir ser um homem “honesto, respeitado, pacífico”, já que “não gostava de
competição”. Na sua avaliação, a ideia de concorrência o “deixava ansioso e sempre trazia
inimizades enciumadas”. Assim, pensou no sacerdócio católico, “porque não gostava de
violência e achava que, na igreja, ninguém poderia cobrar dele atitudes agressivas”. 31 Por
isso, frequentou a Associação Cristã de Moços.32 Mas novamente a barreira do
preconceito racial teria cortado essa carreira.33
Contudo, após a aprovação no concurso para a polícia militar, continuaram os
“rumores”. Segundo o próprio Cerqueira, “seria a questão da cor negra. Eu era o único
negro do grupo”. “Viu pai?! O senhor não disse que na PM não há discriminação racial?”,
indagou o aspirante.34 Seu condicionamento físico foi também uma das dificuldades para
ingressar na corporação policial. “Aconteceu o que não se esperava. Fiquei reprovado no
exame ‘antropométrico’”, lembra Cerqueira.35 “Carlos era um rapaz franzino, vivia
quebrando os braços (aqueles gravetos, dizia o médico que cuidava dele) por qualquer
tombo, não suportaria o trabalho pesado na corporação”, avaliou Moretzsohn. 36 Contudo,
28
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ele foi aprovado no concurso para a escola de formação de oficiais37 da PMDF em 1953,
sob a condição de que ganhasse peso. Cerqueira fazia educação física em um curso
preparatório e, após uma “superalimentação”, teria conseguido quinze quilos em
aproximadamente um ano. Realizou novamente a prova física e, enfim, foi aceito.
No final desse processo, Cerqueira e mais três candidatos ingressaram na escola por
meio do concurso de admissão.38 Ele teria então prometido que “seria um excelente
oficial” e que jamais decepcionaria os que apostaram nele, principalmente, aquele que lhe
garantira o ingresso caso ganhasse peso: o major Lessa. Assim, como cadete da escola de
oficiais, Cerqueira estudaria e ganharia dinheiro. O regime de internato representaria um
“alento para as finanças do velho”. “Fiz esse esforço imenso pelo meu pai. Não podia
decepcioná-lo. A reprovação do Pedro II não poderia acontecer novamente”, afirmou. 39
Foi uma grande alegria para a família. A rua inteira comemorou a sua formação em
festa organizada pelo pai Antonio. Cerqueira reconhece, com frequência em suas
memórias, que grande parte dos seus passos na vida era administrada pelo pai. Teria dito
na ocasião: “velho, agora vê se me deixa em paz. Vão falar que eu sou filhinho de papai”.
Ao que parece, o pai orgulhoso queria levá-lo até o alojamento da escola de oficiais. O
oficial do dia, o 1° tenente Manoel Apolinário Chaves, teria dito ao senhor Antonio: “a
partir de agora o seu filho é um homem. Aqui se forma homens para o comando”. O pai
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jamais voltou ao quartel.40 “Ali eu começava uma nova vida. A minha profissão já estava
delineada. Agora, só dependia de mim”, relembra Cerqueira.41
Antonio deixava bem claro na educação de seu filho que a preocupação era com a
permanente luta pela sobrevivência material e pela superação do preconceito racial.
Profissionalmente, seu trabalho foi bem-sucedido. Com toda a certeza não estava nos
planos do pai o surgimento do oficial ciente de suas ideias e do gestor público disposto
ao confronto de mentalidades dentro da corporação policial fluminense. Como migrante
pobre vindo da Bahia para a então capital, dirigiu seus desejos de realização pessoal para
os filhos. A dura luta da família em busca de sustento e a resistência dela contra a
constante ameaça de rebaixamento social orientou o desenvolvimento individual de
Nazareth Cerqueira para uma direção muito específica. Mais precisamente, aos 16 anos
de idade – bem antes do que ocorre com muitas pessoas. A experiência militar do pai
provavelmente influenciou Cerqueira. A educação foi rígida. Tratava-se de um filho que
desenvolveu certas competências que foram ao encontro da necessidade do pai de dar
sentido à sua própria vida. E, ainda, um pai cujo afeto e atenção foram ao encontro das
necessidades da criança. Sabemos que este tipo de vínculo não é incomum.42
Esse aspecto de sua trajetória pessoal parece ser reconhecido pelo próprio Nazareth
Cerqueira em seus relatos. Embora reconheçamos a importância de alguns apontamentos
no sentido de acompanhar, mesmo que parcialmente, sua existência social, não é o
propósito dessa tese a reconstituição da sua trajetória pessoal, mas sim da profissional,
política e intelectual. Sobre o curso de sua carreira policial, seguiremos basicamente o
relato de Nazareth Cerqueira, no referido depoimento foi concedido no ano de 1988.43
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O oficial e o seu tempo: caminhos possíveis do “fazer polícia”
O aspirante a oficial PM Nazareth Cerqueira foi comandado, entre os anos de 1954
e 1955, pelo coronel do Exército João Ururahy Magalhães44 e estudou no Regimento
Marechal Caetano de Faria, atual Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). Cerqueira faz
questão de relembrar no seu relato a inovação dessa época: o então comandante foi quem
criou o ingresso direto de civis para o oficialato por meio de concurso público para a
academia de polícia. Até aquele momento, os oficiais eram recrutados entre os praças,
por seleção interna. Ururahy adotou a mesma prática que o Exército já vinha adotando
desde o início do século em sua Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). 45
Uma vez aprovado, Cerqueira procurou programar a rotina de estudos como na vida
escolar anterior. O curso funcionava em regime de internato durante toda a semana.46 Os
alunos eram liberados às quartas-feiras, depois do almoço e nos finais de semana, quando
não estivessem de serviço. “Lá a classificação era importante, pois importava para
privilégios futuros, particularmente para a promoção”.47 Havia uma máxima que
Cerqueira aprendeu nos primeiros dias de aula: “antiguidade é posto”. As vagas para as
promoções, por exemplo, eram conferidas em conformidade com ela. E a antiguidade,
dentro da mesma turma, era definida de modo decrescente pela média das notas nas
disciplinas. O grande problema para ele parecia ser o peso do fuzil, quando da “ordem
unida”.48 Apesar do fato de muitos ingressarem em instituições militares sem
conhecimento das rotinas, acostumar-se ao ritmo da caserna não representou maiores
problemas. Disciplinado e com algum conhecimento das peculiaridades do universo
militar –por meio das histórias que provavelmente ouviu do pai –, Cerqueira soube
controlar o ânimo e, assim, superar o período de adaptação. Os exercícios físicos, as
rotinas do quartel e, sobretudo, a distância da família imposta pelo regime de internato
obrigatório foram difíceis.
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Dias depois de sua incorporação, o jovem cadete Cerqueira vivenciaria um
momento delicado da história brasileira. No dia 24 de agosto de 1954, o presidente da
república Getúlio Vargas desferiu contra o próprio peito um tiro fatal. Gesto extremo
contra uma crise que já se anunciava desde a sua eleição.49
Entre janeiro de 1951, quando Vargas assumiu o governo, e agosto de 1954, quando
se suicidou, a área militar foi marcada por disputas políticas e ideológicas entre duas
tendências: “uma autodenominada ‘nacionalista’ (e acusada de ser esquerdista pelos
adversários) e outra ‘democrática’ (acusada de ser ‘entreguista’ pelo lado contrário)”.
Segundo Celso Castro, “Vargas alternou o apoio a uma e outra tendência, num jogo
arriscado que levou à perda de apoio do governo na área militar”. Os “nacionalistas”
defendiam a neutralidade brasileira na Guerra da Coréia (1950-1953) e o monopólio
estatal do petróleo. Já a tendência “democrática” defendia “o alinhamento com os EUA
na Guerra da Coréia e a participação de grupos privados na exploração do petróleo, e
criticava duramente a ‘infiltração comunista’ nas Forças Armadas”.50
A perda de apoio militar do governo precipitou-se quando, na madrugada de 5 de
agosto de 1954, Carlos Lacerda, candidato a deputado federal pela UDN, sofreu um
atentado, no qual morreu o major-aviador Rubens Vaz. Sem confiar na ação da polícia, a
Aeronáutica instaurou um inquérito a fim de investigar o episódio. Diante dos indícios de
envolvimento da guarda pessoal de Vargas no atentado, oficiais da Aeronáutica passaram
a exigir a deposição do presidente, numa pressão crescente.51 Sem grandes alternativas
políticas, o suicídio seria o desfecho para Vargas.
Após o suicídio, “soldados da Polícia do Exército já tinham cavado trincheiras com
ninhos de metralhadoras na praia do Russel e nas imediações do Catete, ao mesmo tempo
que as polícias militar, civil e especial e todos os quarteis das três Forças Armadas
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estavam de prontidão”.52 Naquela ocasião, todo o efetivo da PMDF foi convocado,
aguardando a evolução dos fatos. Alguns batalhões ficaram de “prontidão” graças à
“situação anormal do país”.53 Nazareth Cerqueira e seus companheiros foram designados
para guarnecerem a Escola de Oficiais. Distribuíram-se em postos e serviços de turno,
esperando o pior. Temia-se uma invasão, já que os militares eram vistos como focos de
oposição a Vargas. Cerqueira, em seus apontamentos, registrou: “tive medo de ter que
entrar em conflito com outros brasileiros. Não queria ser militar por causa da guerra. Torci
para que tudo terminasse em paz”.54
“Apesar de todo o contingente das polícias Militar, Civil, Especial e do Exército
nas ruas, era cada vez mais difícil reprimir e dispersar a população”, garante Jorge
Ferreira. Segundo o historiador, “os vários focos de manifestações superavam a
capacidade de mobilização dos policiais [...] Sem condições de dispersar a multidão, os
policiais passaram a utilizar bombas de efeito moral, gases lacrimogêneos e armas de
fogo”. Várias pessoas saíram feridas, sendo três à bala: um operário com um tiro no
maxilar e dois comerciários com tiros nas costas.55 As forças policiais começavam a
perder o controle da situação.56 Esse episódio revela que Nazareth Cerqueira ingressou
na polícia militar em um contexto histórico muito particular: o da “radicalização das lutas
populares na sociedade brasileira e das cisões no seio das Forças Armadas, ao longo das
décadas de 1950 e 60”.57 Karla Carloni argumenta que as “cisões e disputas no meio
militar” existiam “tal qual na sociedade civil, mesmo que silenciadas pela hierarquia e
pela disciplina”.58
De qualquer forma, recuperada certa estabilidade política após o suicídio de Vargas,
aconteceram as eleições presidenciais em 1956, já no governo do então vice-presidente
Café Filho. Mais uma vez, os meios miliares foram tensionados, quando da tentativa de
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impugnação da vitória de Juscelino Kubitscheck em outubro do mesmo ano. Em
novembro, setores do Exército liderados pelo general Henrique Teixeira Lott foram
mobilizados no sentido de garantir a legalidade democrática representada pela posse de
Juscelino.
Segundo Ferreira, “o episódio conhecido como ‘novembrada’ foi mais um entre
diversas intervenções militares na vida política republicana brasileira”. Contudo, para o
historiador, manifestou suas peculiaridades, entre elas, “o surgimento no cenário político
de setores das Forças Armadas, sobretudo sargentos da Aeronáutica e oficiais subalternos
do Exército, interessados na manutenção da legalidade e da ordem democrática”. 59 Em
uma definição ampla, tais setores seriam o “grupo nacionalista de esquerda” das Forças
Armadas. A “novembrada” foi certamente um episódio traumático para as Forças
Armadas, ao cindir internamente o Exército e incompatibilizando-o com a oficialidade da
Marinha e a da Aeronáutica. No entanto, essa intervenção militar “permitiu a unificação
do grupo nacionalista de esquerda sob a liderança” do general Lott, “sua entrada no
cenário político, a participação nos debates que procuravam formular um projeto para o
país, bem como a aproximação com os trabalhistas”, garante Ferreira.60
Na avaliação de Carloni, tal episódio “destacou-se como um movimento da alta
hierarquia do Exército que, ao defender a legalidade, garantiu a posse dos eleitos e
prestigiou os grupos de militares e civis defensores do nacionalismo e de uma sociedade
mais justa”. Deste modo, “os partidos políticos de esquerda”, principalmente o Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido Comunista Brasileiro (PCB), “perceberam no
campo militar grandes aliados para as causas reformistas”. Para a historiadora, tratava-se
da “união entre o soldado e o trabalhador na luta por ampliação das conquistas sociais,
aliança que só tenderia a crescer nos anos subsequentes, principalmente através da figura
do até então desconhecido general Lott”, que, em 1960, surgiria como candidato à
presidência da República.61
Segundo Nilson Borges, apesar de autores colocarem a questão militar no Brasil
ainda no período imperial – uma vez que “o Exército, principalmente, jamais ficou alheio
à política” –, haveria ainda certa tendência em “delimitar a entrada dos militares no
Para Ferreira, naquele período, uma das figuras mais proeminentes, o general Lott não poderia “ser
qualificado como um homem de esquerda, até mesmo pelo seu anticomunismo declarado, definia-se como
nacionalista e legalista. No entanto, muitos oficiais e sargentos, que o tinha como liderança, manifestavam
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processo político a partir de 1964”. Entretanto, segundo o cientista político, em muitos
outros momentos de crise institucional, as Forças Armadas apresentaram-se “como atores
políticos atuantes”.62 Dessa maneira, ainda é um assunto pouco explorado pela
historiografia brasileira aquele que trata, especificamente, do posicionamento de policiais
militares no contexto da chamada República Liberal-Democrática (1946-64). A literatura
especializada trata especialmente a polícia militar não somente como “força auxiliar do
Exército” – acompanhando a histórica definição constitucional brasileira – mas, também,
como uma instituição subsumida ao Exército, não contemplando suas reinvindicações
corporativas63, e tampouco sua inserção nesse jogo político.
Na madrugada do dia 11 de novembro, o comandante-geral da PMDF, o coronel
Ururahy de Magalhães, foi um dos primeiros oficiais a se apresentar ao general Lott. “O
policiamento por nós efetuado na cidade foi todo realizado em combinação com o
comando da Zona Militar do Leste, quase que de maneira sincrônica com o Exército”,
revelou, à época, o comandante.64 Na ocasião, numa clara reação às acusações de
indisciplina na PMDF, quando do “golpe preventivo de Lott”, Ururahy declarou que:
“as paixões políticas que agitam as coletividades, de cujo organismo cívico não
desertou a vida, são nobres, não há dúvida, mas não devem contagiar vosso espírito.
A Nação não vos mantém para agitações e tumultos. O tesouro público não
remunera agitadores. Sois parte de uma instituição conservadora, que não tem
partido, nem chefes desconhecidos da hierarquia. É imune aos programas e
impenetrável às propagandas. Organização armada sem isenção é instrumento de
opressão ao serviço de facções”.65
Como apontou Borges, “a organização partidária era ‘encarada com reservas, pelo
seu caráter de partes em oposição mútua, perturbando a unidade nacional’” na Forças
Armadas.66 Na Polícia Militar a questão era tratada da mesma forma. Para o mesmo autor,
“como consequência das constantes intervenções das Forças Armadas, criou-se
uma cultura militar no Brasil. A ideia, por exemplo, do destino manifesto do militar
Para o autor, “assim foi, em 1889, com a proclamação da república, [...] e assim continuou sendo, em
1930, com a derrubada da República Oligárquica, que permitiu a instauração da ditadura do Estado Novo
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foi motivada pela formação profissional desenvolvida na instituição de que ao
soldado compete a missão providencial de salvar a pátria. Assim, a intervenção dos
militares na esfera política aparece como legítima e necessária para a preservação
dos interesses maiores da nação: a ordem institucional”.67

Nesse contexto, apesar do aspirante Nazareth Cerqueira cursar a escola de oficiais
nesse turbulento momento político da República brasileira, em suas memórias, além do
receio de confrontos, havia novamente grande destaque para a questão racial. Segundo
Cerqueira, quando do convite de alunos oficiais para bailes, evitavam-no. Afinal, era o
único negro de uma turma composta por 28 alunos. Ele “soube depois que um oficial
pedia para que eu não fosse escalado para festas e solenidades na antiga PM”. 68 A face
do preconceito continuava a se revelar.
Logo no segundo ano do curso, um tenente o teria chamado para conversar. O
assunto tratava de uma distinção reservada ao primeiro colocado da turma de oficiais: a
tarefa de levar o estandarte da escola no dia 7 de setembro. Segundo o relato de Sylvia
Moretzsohn,
“alguns oficiais estavam se articulando para evitar que Carlos, excelente aluno,
ficasse em primeiro. Simplesmente haviam decidido baixar as notas dele. O tenente
reagiu, dizendo que nesse caso também baixaria a nota do aluno que seria
beneficiado com a manobra. O próprio aluno, ao saber da história, recusou-se a
disputar o primeiro lugar naquelas condições. Só assim Carlos pôde empunhar o
estandarte e, na formatura, receber a espada das mãos do presidente da
República”.69

Cerqueira confirmou, em seu relato, que o aspirante PM Marcelo Reis Lange,
justamente o segundo colocado na sua turma, não aceitou tal manobra. 70 “Queria o
primeiro lugar, pois o estandarte era mais leve que o fuzil”, também recordou. Entretanto,
deve-se destacar ainda que o estandarte, além de “mais leve que o fuzil”, significa que a
“excelência escolar” é fundamental nas carreiras militares.71 O primeiro lugar das turmas
67
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militares confere muito prestígio.72 Cerqueira recebeu, então, em 1956, o espadim das
mãos do recém-empossado presidente Juscelino Kubistchek no campo do Clube do
Botafogo de Futebol e Regatas, seu time de coração.73 Apesar de mais um receio – o de
ficar em evidência na solenidade conduzida pelo então diretor interino de instrução, o
tenente-coronel Marílio Malaquias dos Santos74 – Cerqueira afirmou que sentiu alegria
em representar os negros da polícia, principalmente os soldados. “Apesar dos pesares, saí
da escola sem ressentimentos. Procurava entender aqueles que me discriminaram”. 75 Na
mesma ocasião, formaram-se com Nazareth Cerqueira seus futuros companheiros e
colaboradores diretos: Airton Silva Rabelo e Ile Marlen.76
Nesse contexto, Nazareth Cerqueira continuava alheio a relacionamentos íntimos,
abandonando as “peladas” e as antigas companhias de bairro e de escola. Nesse momento,
porém, que procurou outro esporte, aprendendo a jogar basquete na própria polícia
militar. Foi também, nessa época, que Cerqueira finalmente conseguiu ajudar os pais a
comprarem a casa em que moravam.77
No ano de 1957, logo após a formatura, Nazareth Cerqueira foi servir no 3° BPM
no bairro do Méier. Ali viveu sua “primeira experiência de rua”: conter casos de violência
em um bloco de carnaval numa quarta-feira de cinzas. Depois, teve que enfrentar
manifestações graças a uma greve dos bondes. Cerqueira recorda que, desde aspirante,
muitos “soldados não gostavam de sair com ele, por causa de sua resistência ao uso da
violência”. Ele atesta em suas memórias que nunca teve “vontade de bater em ninguém.
Nunca tive medo de impor minhas convicções a quem eu comandava. Também nunca
tive medo de tomar decisões, fui preso várias vezes por me revoltar contra certas
situações”. Foi retirado da escala de serviço. Deixou de concorrer ao serviço de rua.
Aceitou a decisão administrativa “sem ressentimentos”.78 “Os soldados não gostavam da
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minha liderança. Achavam que era covarde”, reconhece Cerqueira. “Será que eles tinham
razão? Será que eu tinha errado de profissão?”, indagava. 79
Cerqueira, em outro relato posterior à experiência do comando-geral da PMERJ,
recuperou esse momento da sua trajetória. Ele lembrou que era comum a sentença
repetida exaustivamente pelos oficiais instrutores da Escola de Oficiais: “a ordem social
tem de ser mantida de qualquer maneira”. Para ele, os policiais aprenderiam a “manter a
ordem sem qualquer questionamento. Ensina-se a esses policiais que esta ordem resulta
de um consenso que representa a vontade da maioria da sociedade; os que a violam fazem
parte de uma minoria desajustada e patológica”. 80
Mesmo procurando seguir essa conduta, Cerqueira relembra que foi preterido
quando da escolha de oficiais para um curso de especialização no Panamá em 1957.
Tratava-se do curso Military Police Officer’s da Usarcarib School (Escola do Exército
dos EUA no Caribe) em Fort Gulick, na zona do Canal do Panamá. “Senti bastante.
Pensava no curso como uma forma de conhecer um pouco mais de polícia. Mas me sentia
realizado com o que aprendi na EsFO [Escola de Formação de Oficiais]. Não fui”, conta.81
Nos anos seguintes, outros grupos de oficiais foram enviados. Um dos contemplados foi
justamente o segundo colocado de sua turma na escola de formação, o também 2° tenente
Marcelo Reis Lange, que, à época era adido ao Estado-Maior da PMDF.82 A partir daquele
ano, contudo, a escolha para alguns cursos passou a ser feita por meio de concurso interno.
A Polícia Militar e a Guerra Fria
Rodrigo Patto Sá Motta, ao analisar tais cursos oferecidos aos militares brasileiros,
nos chama a atenção para um aspecto interessante na história das polícias militares,
naquele contexto da chamada Guerra Fria. O historiador destaca o fato de a Usaid (United
States Agency for International Development), conhecida pelos acordos firmados com o
Ministério da Educação – com vistas a reformas no ensino superior brasileiro – durante a
ditadura, ter também cooperado com o treinamento e a modernização técnica das
corporações policiais no país. “Embora já existisse antes, o programa de assessoria
policial foi intensificado após a Revolução Cubana, e reinterpretado à luz das teorias de
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modernização em voga na década de 1960, que prometiam aos países pobres alternativa
de desenvolvimento melhor do que a via revolucionária”, afirma Sá Motta.83
A Usaid surgiu em 1961 para dar continuidade, em escala ampliada, ao trabalho da
ICA (International Cooperation Administration), que desde 1954 financiava projetos de
interesse do governo norte-americano em várias áreas do mundo, “sempre com a
justificativa de ajudar os países pobres. No Brasil, as ações da ICA ficaram conhecidas
como os programas do Ponto IV”.84
Assim, em resposta ao perigo que Revolução Cubana representava em termos de
expansão do socialismo, o governo norte-americano lançou um amplo programa de ação,
que “passava por ações de fomento à modernização, mas, também, pelo financiamento e
treinamento de forças de segurança, tanto militares como policiais”. O ponto-chave dessa
política foi a “Aliança Para o Progresso”, levada a efeito pelo presidente John F. Kennedy
em 1961.85 Para Sá Motta,
“se a modernização econômico-social não fosse suficiente para conter a revolução
– e de acordo com alguns teóricos o próprio avanço das ações modernizadoras,
paradoxalmente, intensificaria as tensões sociais e o risco subversivo –, as forças
militares e policiais deveriam estar preparadas. Por isso os programas de
treinamento para policiais e militares dos países atrasados, bem como a venda de
equipamentos e o envio de assessores para treinar as forças repressivas”.86

MOTTA, Rodrigo Patto Sá. “Modernizando a repressão: a Usaid e a polícia brasileira”. In Revista
Brasileira de História. São Paulo, vol. 30, nº 59, 2010, p. 237. O autor destaca que, “no entanto, a atuação
na área educacional foi apenas a parte mais visível da presença da Usaid no Brasil. Os acordos MEC-Usaid
ganharam maior notoriedade por envolverem tema sensível aos setores estudantis, o grupo social mais
radicalizado naqueles anos. Além de projetos educacionais (que envolveram não apenas o ensino superior,
mas também o médio e o fundamental, bem como a publicação de livros), a agência do governo norteamericano financiou programas voltados para outras áreas”: “pesquisa científica, segurança pública,
agricultura, habitação popular, formação de mercado de capitais e obras de infraestrutura”. Idem, p. 238.
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As autoridades policiais desejavam receber equipamentos de comunicações, automóveis dotados de
rádio, tecnologia para montar laboratórios de investigação, centros de processamento de informações e
utensílios auxiliares como bombas de gás lacrimogêneo, cassetetes e algemas. Armas também seriam bemvindas, mas, pelos canais legais, a Usaid preferia evitar envolver-se diretamente e sugeria aos responsáveis
brasileiros importarem os equipamentos por outras vias. Ver idem, p. 243. O termo “Ponto IV” tratava-se
“de menção a famoso discurso do presidente Truman em 1949, que no quarto ponto de sua fala prometeu
ajuda econômica aos países subdesenvolvidos. Por isso, os programas de ajuda iniciados em 1950 e
incorporados pela ICA, a partir de 1954, ficariam conhecidos como Ponto IV”. In idem, p. 261. Em vários
Boletins da PM, notam-se doações de equipamentos à corporação policial fluminense na década de 1960.
Ver por exemplo, Boletim da PMEG n° 232 de 4 de dezembro de 1963, folha 2320.
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Importante destacar que a influência norte-americana sobre os oficiais brasileiros já se manifestava nos
campos de batalha da Itália na década de 1940. Tal relação foi, ainda, reforçada tendo em vista a
“participação e a formação de militares do Brasil nos cursos das escolas de guerra dos Estados Unidos,
especializadas em táticas contrarrevolucionárias”. Por isso, na avaliação de Borges, “(...) os Estados Unidos
enviaram, a partir de 1942, missões militares para diversos países da América Latina, inclusive o Brasil, e
lançaram um programa de assistência militar”. Citado in BORGES, Nilson. Op. cit., pp. 24-35.
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Policiais locais, devidamente treinados, formariam a “primeira linha de defesa”
contra subversivos, reprimindo greves e outras formas de desobediência civil e
produzindo informações para desbaratar as organizações inimigas. Somente no caso de o
aparato policial mostrar-se insuficiente, é que as Forças Armadas locais deveriam ser
acionadas. Na realidade, o governo norte-americano iniciou experiências com
treinamento policial logo após a Segunda Guerra Mundial, quando do processo de
reconstrução dos países derrotados e ocupados por suas forças militares. Policiais foram
enviados para atuar como especialistas e consultores visando a reorganização dos
respectivos aparatos repressivos. Essa experiência inicial serviria de base para projetos
seguintes, sobretudo na América Latina.87 Sá Motta afirma que,
“no Brasil, as sondagens para firmar um acordo policial começaram em 1957,
quando dois técnicos vieram estudar a estrutura da polícia de São Paulo. Pouco após
sua chegada à capital paulista enviaram mal-humorado relatório a seus superiores,
em que reclamavam da confusão administrativa e do atraso da polícia local, bem
como do frio e falta de aquecimento nas habitações (era o mês de julho).
Aproveitaram também para questionar a falta de colaboração dos funcionários do
Consulado norte-americano, que pareciam desejar evitar envolvimento com
assuntos policiais. Sua maior crítica à estrutura de segurança paulista seria reiterada
posteriormente por outros técnicos em visita a diferentes departamentos policiais, e
configuraria a tônica dos conselhos oferecidos aos colegas do Brasil: a polícia
brasileira seria fraca no que toca à organização e à coordenação das ações”.88

Contudo, o relato de Nazareth Cerqueira nos oferece outras indicações. É
interessante notar que, segundo o Boletim da PMDF n° 8 de 9 de janeiro de 1956, já havia
referência aos cursos no Panamá oferecidos a oficiais policiais militares fluminenses
organizados pelo governo norte-americano.89 Um dos primeiros enviados ao Panamá foi
o então aspirante a oficial PM Ubirajara Pereira Rosette, no ano de 1956, quando da
organização da segunda turma. Em relato concedido à Revista do Clube de Oficiais da
PMERJ em 1992, Rosette garantiu que os cursos significaram para a Polícia Militar
“enriquecimento profissional em termos de técnica de ensino”. Ele se especializou em
controle de distúrbios, controle de prisioneiros de guerra, tráfico militar, investigação
criminal, controle e exame de drogas, teste de interrogatório com detector de mentira, etc.
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Idem, p. 240.
Idem.
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Na primeira viagem, embarcaram, em avião da FAB, os capitães Wilson de Sellos e Adhemar da Silva
Castro, o primeiro-tenente João Carlos da Silveira Netto e o segundo-tenente Clemente Ribeiro Guimaraes.
In Boletim da PMDF n° 8, de 9 de janeiro de 1956, p. 82. Os coronéis reformados entrevistados para a
pesquisa, na sede da Irmandade, destacaram a importância dessas viagens de treinamento para a época.
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De posse de uma vasta bibliografia, Rosette retornou em 1957 e passou ao cargo de
instrutor da EsFO90, vindo a comandar a escola, bem como a Escola Superior de Polícia
Militar, sendo posteriormente alçado ao posto de Diretor de Ensino.91
Já no ano de 1958, o chefe do Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP),
o general Amaury Kruel, visitou os EUA e solicitou a doação de equipamentos por meio
do programa “Ponto IV”. O objetivo maior era criar sistema nacional de arquivo e
identificação sediado no DFSP, com vistas a facilitar o trabalho de coordenação de
repressão ao comunismo no Brasil, não obstante o serviço pudesse ser usado também para
reprimir criminosos comuns.92
Naquela época, Estados Unidos e Inglaterra tinham um padrão de policiamento e
de eficiência reconhecido e almejado por instituições policiais e governantes de diversos
países, como o Brasil.93 Nos anos 1950 e 60, havia a crença generalizada de que novas
tecnologias poderiam aumentar a eficiência policial, ao auxiliar na manutenção da ordem
pública e na resolução de diversos casos. Certos setores do governo, da polícia e da
sociedade acreditavam que a maior eficiência da polícia viria, principalmente, da
importação de novas tecnologias, como: os modernos radiotransmissores, técnicas de
investigação, de controle de tráfego e arquivamento de dados.94
Além de equipamentos, havia nos acordos com os EUA outro atrativo para os
policiais brasileiros: a possibilidade de fazer viagens ao exterior a fim de participar dos
cursos de treinamento. Tais viagens produziam expectativas além do âmbito profissional:
para muitos, tratava-se da única chance de conhecer outros países. Profissionalmente, tais
viagens poderiam ser fonte de aprendizado, pois os cursos enfocavam “técnicas de
patrulhamento, controle de motins, interrogatório e uso de rádio, por exemplo. Mas
também traziam prestígio e poder, pois quem pudesse mostrar em seu curriculum
experiência internacional, independentemente do aprendizado efetivo nos cursos,
ganhava pontos na carreira”.95
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Boletim da PMEG n° 32 de 18 de fevereiro de 1964.
“Cel. Rosette: marco da PM do Rio junto à USARCARIB SCHOOL do Exército norte-americano”. In
Revista Tiradentes – Revista do Clube de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, outubro de 1996, p. 38.
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MOTTA, Rodrigo Patto Sá Motta. Op. cit., p. 241.
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REINER, Robert. A política da polícia. São Paulo: EDUSP, 2004, p. 25.
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BATTIBUGLI, Thaís. Democracia e segurança pública em São Paulo. Tese de Doutorado (USP). São
Paulo, 2006, p. 142. In http://www.abig.net.br/download11.pdf. Acessado em 28 de agosto de 2014.
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MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Op. cit., p. 244. Entre os seis policiais do primeiro grupo de assessores
internacionais que desembarcaram no Brasil em 1960 “estava alguém que se tornaria famoso”: Dan
Mitrione. “Depois de fazer carreira no Brasil e atuar como instrutor para policiais latino-americanos em
Washington, ele foi enviado ao Uruguai como assessor a serviço da Usaid. Em agosto de 1970, os
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Assim, na década de 1960, a maioria dos militares brasileiros foi enviada ao
Panamá, onde a Usaid montou uma Academia Interamericana de Polícia (Iapa)
frequentada por muitos brasileiros. Em setembro de 1962, o secretário de Estado Dean
Rusk resumiu os objetivos da recém-fundada escola: incrementar a capacidade das
instituições policiais latino-americanas de manter a ordem e a estabilidade, condição
necessária para viabilizar o desenvolvimento social, econômico e político da região. Os
cursos da Iapa funcionavam dentro do complexo militar norte-americano na Zona do
Canal, em instalações (Fort Davis) cedidas pelo comando das Forças Armadas. A duração
era de três meses e as matérias também incluíam contrainteligência, contrainsurgência,
comunismo internacional, relações públicas, investigações, operações policiais básicas,
controle de fronteiras, tráfego urbano, aulas de tiro, manejo de explosivos e exercícios
físicos. Havia também curso específico para policiais de alta graduação, com duração de
cinco semanas, chamado Conferência Sobre Segurança Interna.96
Entretanto, o clima tenso no Panamá – depois que protestos populares contra a
presença norte-americana na Zona do Canal foram reprimidos com violência – casou o
fechamento da Iapa. Os policiais passaram então a ser enviados preferencialmente para
Washington, onde foi instalada, em 1964, uma Academia Internacional de Polícia.97
Assim, naquele contexto, a polícia brasileira de diversos estados recebeu auxílio
técnico, material e financeiro dos americanos, como: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás,
Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa

Tupamaros, grupo uruguaio de ideais revolucionário-nacionalistas sequestraram e mataram Mitrione, após
negociações infrutíferas para trocá-lo por presos políticos”. A ação teve grande impacto “e serviu para
lançar luz sobre o papel dos Estados Unidos no treinamento de forças policiais de países do terceiro mundo,
publicidade intensificada graças à repercussão do filme Estado de sítio, do cineasta Costa-Gavras, que
recriou a história de Mitrione”. Porém, em 1960, “o corpulento ‘tira’ norte-americano era um obscuro
contratado da ICA enviado a Belo Horizonte para treinar os policiais mineiros, e também atraí-los para o
‘lado certo’ no quadro da Guerra Fria. Os inúmeros relatórios enviados por Mitrione à matriz nos ajudam
a ter uma ideia da febril atividade dos policiais a serviço da Usaid no Brasil”. In idem, p. 245. “Depois de
morto, o policial da Usaid tornou-se símbolo da política dos Estados Unidos para a América Latina, acusada
de exportar não só golpes militares, mas também torturadores. Em setembro de 1970, a equipe da
Embaixada norte-americana tomou a decisão de encerrar o programa policial no Brasil, considerando que
havia riscos para a segurança de seu pessoal e, sobretudo, para a imagem dos Estados Unidos. A pressão
internacional dos defensores dos direitos humanos era grande, e o Departamento de Estado achou
conveniente afastar-se de um país onde a violência policial se agravava cada vez mais”. Ver também
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. O instrutor. In http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/oinstrutor. Acessado em 30 de agosto de 2014. Há referências ao curso de intérprete ministrado por Dan
Mitrione para policiais da Guanabara no Boletim da PMEG n° 232 de 4 de dezembro de 1963, p. 616.
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MOTTA, Rodrigo Patto Sá. “Modernizando a repressão... Op. cit., p. 247. Outro centro de treinamento,
como já exposto, era a Usarcarib, no Forte Gulick, que tinha cursos sobre doutrina militar americana e
oferecia treinamento para policiais latino-americanos. Ver BATTIBUGLI, Thaís. Op. cit., p. 147.
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No Boletim da PMEG n° 63, de 24 de março de 1966, foi aberto processo de seleção de oficiais da PM
com vistas ao curso de especialização em Washington. Ver página 574.
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Catarina e São Paulo. Os acordos eram firmados, diretamente, com cada governador.
Dessa maneira, além de um programa de cooperação técnica, o “Ponto IV” foi um
programa com objetivos políticos que monitorou de forma minuciosa, a atuação da polícia
brasileira na repressão ao comunismo, aos movimentos de esquerda.98 Entretanto, para
Sá Motta,
“é pouco provável que os assessores americanos fossem uma fonte de ensinamentos
importantes no campo da tortura, pelo menos na fase anterior à experiência do
Vietnã. A polícia brasileira tinha larga experiência no terreno, sobretudo desde o
Estado Novo. Possivelmente, tinha mais a ensinar do que a aprender. O maior
auxílio norte-americano nessa área foi o fornecimento dos famosos rádios portáteis,
que, além de servir à comunicação, foram usados como geradores de eletricidade
para dar choques nos presos. Os treinamentos podem ter ensinado a modular as
descargas elétricas para a obtenção de resultados eficientes”.99
Dessa maneira, para Sá Motta, “não é trabalho simples avaliar o efeito do
treinamento recebido pelos policiais brasileiros e compreender como aulas e técnicas
foram apropriadas por esses ‘estudantes’”. Há relatos sobre dificuldades de compreensão
das aulas em língua estrangeira, “assim como críticas ao caráter elementar de algumas
das matérias ensinadas”.100 Para o historiador, “a simples existência dos treinamentos não
implica aprendizado automático e conforme às expectativas dos ‘mestres’”. Segundo os
“comentários dos assessores norte-americanos, encontramos em seus relatórios tanto
elogios quanto críticas a operações repressivas conduzidas pela polícia brasileira, o que
sugere não haver inteira satisfação com o desempenho de seus pupilos”.101
Naqueles tempos de Guerra Fria, tais cursos ajudaram a disseminar a chamada
“Doutrina de Segurança Nacional” no Brasil, notadamente, entre as forças policiais
brasileiras. Conceitualmente, “a Doutrina de Segurança Nacional é a manifestação de
uma ideologia que repousa sobre uma concepção de guerra permanente e total entre o
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BATTIBUGLI, Thaís. Op. cit., p. 141.
In MOTTA, Rodrigo Patto Sá. O instrutor. Op. cit.
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MOTTA, Rodrigo Patto Sá. “Modernizando a repressão... Op. cit., p. 256.
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Idem, p. 247. Motta destaca, em meio aos escassos estudos dedicados às relações de cooperação na área
policial entre EUA e América Latina, o pioneiro trabalho de Martha Huggins. Entretanto, no seu
entendimento, a autora faz uma análise sem aprofundar suas pesquisas sobre o caso do Brasil. Além disso,
Huggins “enfatiza demasiadamente a influência dos Estados Unidos, sem dar-se conta de que grupos locais
tinham interesses próprios e aliavam-se ao governo norte-americano para defender também pautas locais”.
Idem, p. 261. Ver HUGGINS, Martha K. Polícia e política: relações Estados Unidos/América Latina. São
Paulo: Cortez, 1998. Destaco que, dentro dos objetivos dessa tese, a relação entre as PMs brasileiras e
militares norte-americanos não será aprofundada. Contudo, acredito que a tese pode sugerir alguns
caminhos para futuras investigações sobre essa temática importante.
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comunismo e os países ocidentais”.102 Para Nilson Borges, tal doutrina teria estabelecido
no Brasil um tipo de fronteira ideológica que não separaria, necessariamente, um EstadoNação de outro Estado-Nação, “mas uma parte do povo de outra parte do povo, no interior
de cada nação”.103 A doutrina norte-americana da segurança nacional, em sua aplicação
na América Latina, consistiu também em incrementar o papel político das Forças
Armadas, que “encarnavam” a alma e também a unidade nacional, a fim de garantir o
controle da subversão ou da agitação social em cada país do continente ameaçado pela
onda socialista e para organizar a estabilidade política interna.104
Para Nilson Borges, foi “com a criação da Escola Superior de Guerra 105 que a
Doutrina de Segurança Nacional” se inscreveu definitivamente “na vida política
brasileira”.106 De acordo com a doutrina formulada pela Escola Superior de Guerra, a
segurança interna comportaria ações que se desenvolveriam em duas grandes áreas: a da
defesa interna, que se ocuparia dos antagonismos e pressões vinculadas ao processo
subversivo; e a da segurança pública, que integraria o quadro de segurança interna e que
se ocuparia dos antagonismos e pressões sem conotações ideológicas.107
Aprofundou-se no Brasil a cosmologia da guerra permanente ao inimigo interno,
efetiva do ponto de vista policial e jurídico, facilitando, assim, as restrições aos direitos
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BORGES, Nilson. Op. cit., p. 24.
“Já em 1930 aparecia nos discursos militares, principalmente nas palavras do general Góes Monteiro, a
expressão segurança nacional”. Entretanto, “o conceito moderno de segurança nacional” vai aparecer após
a segunda guerra, “mas nos anos 1930 já havia uma preocupação dos militares brasileiros em formar uma
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Acessado em 10 de setembro de 2015.
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Para Borges, numa “concepção belicista do processo social”, a política “é absorvida pela estratégia
militar” e é “reorientada em função da segurança. A guerra interna ou a eliminação do inimigo interno passa
a ser uma estratégia imposta pelos imperativos da segurança nacional”, o que vai atribuir “um forte papel,
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individuais, o controle policial da população e o uso discricionário da força repressiva. 108
Por pressão dos militares, foi aprovada, em 1953, uma nova lei de segurança nacional
(Lei n° 1802/1953), redefinindo os crimes contra o Estado e a ordem política e social. 109
A trajetória de Nazareth Cerqueira na Polícia Militar foi muito influenciada por esse
contexto histórico. O período entre os anos de 1945 e 1964 foi politicamente decisivo e
um período fértil no sentido de participação e reivindicações sociais. Com o fim do Estado
Novo, a luta popular pela ampliação da cidadania se refletiu na ocupação política do
espaço público traduzida na adesão aos movimentos sociais, bem como em canais de
participação político-partidária.110 O nacionalismo era a base da ideia de construção de
um novo Brasil. Reformas estruturais e a inserção autônoma do Brasil no sistema
internacional eram as condições para o progresso. Consolidava-se no país uma cultura
política111 identificada com o “nacional-estatismo”.112 O período em questão foi também
uma fase de polarização de interesses, proliferação de organizações políticas e sociais e
de profundas transformações históricas.113
A história republicana brasileira, iniciada em 1945, pode ser entendida, ainda, a
partir de um contexto mais amplo, ou seja, no bojo das lutas autonomistas do chamado
“terceiro-mundo”. A “utopia terceiro-mundista” baseava-se na “crença de que seria
possível alcançar o sonhado desenvolvimento autônomo com base em um projeto
Idem, p. 30. Segundo Pereira “os sistemas judiciais latino-americanos sempre tenderam a uma forte
hierarquização, sendo também orientados para a implementação das políticas estatais, mais do que para a
coordenação pluralista de interesses rivais”. Desde fins do século XIX, “nas reformas implementadas”,
“quase sempre tomaram como pontos de referência as instituições europeias ou norte-americanas”. Dessa
forma, “executivos fortes, judiciários fracos, sistemas inquisitoriais de direito penal, massas privadas de
direitos civis e elites temerosas da subversão” caracterizavam o Brasil antes mesmo da implantação da
ditadura em 1964. In PEREIRA, Anthony W. Ditadura e repressão: o autoritarismo e o estado de direito
no Brasil, no Chile e na Argentina. São Paulo: Paz e Terra, 2010, p. 81-82.
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nacional-estatista”.114 Porém, na América Latina, em virtude da maior presença políticoeconômica dos EUA, os projetos autonomistas tenderam a se enfraquecer. As propostas
de um desenvolvimento dependente e associado ao capital estrangeiro ganharam força,
sobretudo nos anos 1950. Entretanto, os altos níveis de crescimento econômico
verificados no Brasil, durante o governo de Kubistchek, não foram capazes de solapar as
bases constituídas pela tradição nacional-estatista. Os desajustes desenvolvimentistas
criaram, lentamente, na sociedade um clima geral a favor de mudanças.
Nova capital, nova polícia, novos percursos
No ano de 1958, quando da promoção ao posto de 2° tenente115, o oficial Nazareth
Cerqueira foi transferido para a Diretoria de Intendência.116 Ao que parece, não foi apenas
uma decisão pessoal – aliás, algo comum em instituições hierárquicas como a Polícia
Militar. Cerqueira iria se dedicar a funções burocráticas ligadas à logística da instituição.
Provavelmente, o seu perfil profissional já era notado na corporação. A princípio se sentiu
desconfortável com aquilo, mas depois entendeu o afastamento das tarefas do
policiamento como uma oportunidade: na sua visão, ali ele poderia pensar mais e melhor
sobre o “ser policial militar”. E mais: ele poderia começar um trabalho “honesto de
fiscalização como queria a administração” da polícia.117 Percebe-se, com certa facilidade,
a ênfase dada à recusa da violência policial arbitrária e da prática da corrupção em suas
memórias. A propósito, em várias passagens do depoimento que estrutura esse capítulo
da tese, Cerqueira parece querer mostrar como um bom policial deveria se comportar. 118
Contudo, em outros relatos colhidos pela pesquisa, Nazareth Cerqueira pontuou,
algumas vezes, sua conduta profissional também em relação à outra marca da atividade
policial brasileira: a corrupção. Ele conta que
“era tenente, nos idos de 1960, e por solicitação do tesoureiro da minha unidade,
ficara de comprar uma peça para viatura do quartel; pedira-me que trouxesse a nota
fiscal, necessária para a comprovação na contabilidade e para o meu reembolso.
Comprada a peça, não mais me lembro da importância paga, embora lembre com
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bastante nitidez que a vendedora perguntara-me se eu queria que constasse na nota
o desconto efetuado. Perplexo, perguntei-lhe se não seria obrigatório ficar
registrado na nota fiscal o preço que realmente eu pagara. Mais confuso fiquei
quando a vendedora dizia-me que ficava a meu critério; fiz constar o desconto na
nota e para surpresa minha, ao contar ao tesoureiro toda essa história, ele também
assumiu a mesma posição da vendedora, dizendo-me que o que ele queria era a nota
fiscal, pouco importando-se com o preço real da encomenda. Essa estória começou
a inculcar-me algumas preocupações a respeito das transações comerciais e
sobretudo da lisura delas, verifiquei que se eu quisesse poderia ter levado vantagem
na compra da peça, sem que houvesse nenhuma reprovação e qualquer
possibilidade de descoberta e punição. Isto soava para mim como um desafio, que
eu resolvi enfrentar. Queria mostrar que não me corromperia trabalhando com o
dinheiro público e que não tinha preço”.119

Dessa passagem, depreendemos que o oficial começava a conhecer mais
detidamente o universo policial do Rio de Janeiro. O menino pobre, que viu na polícia
militar o sinônimo de estabilidade material, teria que se posicionar diante desse e de
outros desafios da carreira profissional. Segundo sua própria narrativa, ele resistiu o
quanto pode, posicionando-se contra essas práticas policiais. Possivelmente, por isso,
desde fins de 1957, Cerqueira tornara-se um dos integrantes do conselho fiscal da “chapa
inovadora” eleita para a direção do Círculo dos Oficiais da Polícia Militar (COPOM). 120
Seria seu primeiro envolvimento profissional para além das atividades rotineiras da
corporação.
A movimentação para um órgão administrativo foi uma oportunidade para Nazareth
Cerqueira buscar seu aprimoramento intelectual fora da instituição. Percebendo a falta de
incentivo na corporação, quando dessas primeiras experiências profissionais, o segundotenente Cerqueira buscou aperfeiçoamento acadêmico fora da Polícia Militar, no início
da década de 1960. Nessa busca por novos saberes, ele então desconsiderou o curso de
direito, tendência majoritária entre os oficiais PM. Segundo o próprio, “o lado místico
venceu”. Prestou concurso para Filosofia na antiga Universidade da Guanabara (UEG),
atual UERJ. Sua opção foi encarada com surpresa por oficiais superiores. Mesmo com
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essa conquista, permanecia o que Cerqueira chamou de “complexo de burrice”.121 A
timidez e, provavelmente, mais uma vez o receio de ser discriminado, voltou a se
manifestar. “Um professor começou a pedir para os alunos darem aula. Tranquei
matrícula. Voltei no semestre seguinte”122, lembrou Cerqueira.
Foi no ambiente acadêmico que Nazareth Cerqueira conheceu sua primeira esposa:
a professora Maria Adelaide Dias. Ela também cursava Filosofia e se tornou mãe de suas
primeiras filhas: Eliete Conceição e Rosângela. Casou-se, aos 35 anos, vivendo no bairro
de Olaria por cerca de 10 anos.123
Sua preocupação com a capacitação acadêmica provavelmente guardava relação
com o seu desejo de ser tido como um igual, ou mesmo, aceito como “superior” pelos
colegas de farda. Ser um “homem das ideias” passou a ser um conceito central absorvido
na autoimagem de Nazareth Cerqueira. Afinal, como vimos, o prestígio conferido pelos
cursos internacionais de especialização não alcançou o oficial PM Cerqueira.
Com a transferência da capital para Brasília, no governo JK, houve a criação da
PMEG.124 Assim, no início da década de 1960, o comando da polícia militar passaria ao
coronel PM Darcy Fontenelle de Castro, mais precisamente, a partir de outubro de 1961,
no governo de Carlos Lacerda no recém-criado estado da Guanabara.125 Após os
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comandos de generais e coronéis do Exército126, segundo Cerqueira, “ascendeu-se a
esperança de um comando decente”. Contudo, ele relata a primeira grande decepção
profissional. Cerqueira teria feito uma petição propondo que a polícia trouxesse
conferencistas do meio acadêmico para possíveis debates. Não foi aceita.127
Contudo, a década de 1960 reservaria mais desafios ao oficial Cerqueira. Segundo
a Lei 3.752, de 14 de abril de 1960, conhecida como a “Lei Santiago Dantas”, mesmo
com a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, continuava como
competência da União “a remuneração do pessoal lotado nos serviços transferidos,
correspondente aos cargos atuais e àqueles a que os servidores venham a ser
promovidos”.128 Houve entendimento por parte do Ministério da Justiça, à época, que a
Lei Santiago Dantas “limitava a transferência para a Guanabara dos órgãos e serviços
encarregados do policiamento local”.129 Foi, sem dúvida, um período de muitos receios
para os servidores públicos e, consequentemente, para os policiais militares cariocas.
O comando próprio de um oficial PM – uma conquista comemorada pela
corporação – foi uma tentativa do governador Lacerda de fortalecer a nova PMEG. Essa
orientação do governo foi novamente confirmada com a assunção ao comando-geral da
instituição do coronel PM Edson Moura Freitas, em substituição à Fontenelle. 130 O
governador Lacerda procurou ainda, por meio da promulgação de Lei estadual n° 263 de
dezembro de 1962, ampliar o número policiais – inalterado desde 1945 – do novo estado:
o efetivo de 9 mil passaria a 12 mil homens.131 A mesma lei estadual também franqueou
o oficialato (posto de capitão) às praças. Não se exigiria mais o curso de formação de
oficiais para esse tipo de progressão funcional.132
O episódio da transferência da capital – e a consequente criação do estado da
Guanabara – ganhou contornos dramáticos para a Polícia Militar quando o governo do
presidente João Goulart decretou a Lei 4.242, de julho de 1963, que ficou conhecida como
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a “Lei da opção” entre os servidores públicos do novo estado. No artigo 46 da referida lei
foi “assegurado ao pessoal da Polícia Militar, da Policia Civil, do Conselho Penitenciário
e do Corpo de Bombeiros, transferidos para o Estado da Guanabara” o direito de “requerer
sua volta ao serviço da União”.133 A “lei da opção”, contudo, tramitou no Senado Federal
por alguns meses até ser validada. Começava, então, um dos episódios mais críticos da
história da Polícia Militar carioca.134 Esse evento, que marcou a história da corporação,
se inseriu em um clima de tensões políticas crescentes no país, quando do governo de
Jango.
Naquele contexto, o primeiro-tenente135 Nazareth Cerqueira optou pela
transferência para a nova capital, gerando represálias entre alguns companheiros de farda.
Para muitos policiais, aqueles que preferiram continuar servindo à Guanabara “o fizeram
no interesse da segurança da população”. O detetive Perpétuo de Freitas declarou ao
jornal O Globo que estava certo que, na opção por Brasília, havia “interesses políticos”.136
Na visão de outros oficiais PM, muitos optaram por simples “ignorância”.137
Contudo, segundo cálculos do presidente do grupo de trabalho responsável pela
regulamentação da “Lei da opção”, José Pires de Sá, “optaram pela União” cerca de
quinze mil policiais cariocas – das Polícias Militar e Civil, Guarda Civil e Corpo de
Bombeiros”. Na Polícia Militar, em especial, “optaram 2 mil elementos”, segundo
reportagem do jornal O Globo. O mesmo jornal foi taxativo na ocasião: “o Rio ficará
apenas com 1684 dos seus 16586 policiais. O resultado é calamitoso: o trânsito, a partir
de hoje, entra quase em colapso, pois restam apenas 50 guardas – e até o Natal poderá
não haver mais ninguém segundo o respectivo diretor”.138 Na edição de 18 de dezembro
de 1963, o jornal O Globo apontava a “dramática situação da cidade sem policiais e sem
bombeiros”. Nesta edição, o periódico também trazia a notícia de que praças e oficiais
teriam optado pelo serviço federal, graças a um boato de que o estado começaria a atrasar
os pagamentos dos militares.139
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Entretanto, segundo o então Ministro da Justiça Abelardo Jurema, o governador da
Guanabara Carlos Lacerda teria recebido uma carta assinada por quase todos os oficiais
superiores da PM – redigida pelo chefe do Estado-Maior, o Cel. Hélio Quaresma, e
entregue pelo comandante-geral Edson Freitas – em que refletiam o desejo de
continuarem a ser servidores federais, contudo servindo à Guanabara. Para isso, era
necessário o estabelecimento de um convênio entre os governos federal e estadual. Essa
possibilidade foi rechaçada por Lacerda por meio de um mandado de segurança. O
governador teria confiado em seus assessores, que afirmaram não passar de “meia dúzia
de aventureiros o número daqueles que pretendiam a opção” pelo serviço público federal
em Brasília.140 Políticos “udenistas” solicitaram junto ao STF a inconstitucionalidade da
referida lei.141 Deputados da UDN denunciavam a “traição” do governo federal no tocante
à federalização da polícia militar da Guanabara.
Contudo, diante das dificuldades em absorver os policiais da Guanabara “optantes”,
Abelardo Jurema teria cogitado criar outra polícia federal no novo estado, segundo
denúncia do líder da UDN Adauto Lúcio Cardoso. Para o líder udenista na Câmara, tal
inciativa do governo federal pretendia “livrar-se do pesadelo que o governador Carlos
Lacerda constitui”.142
“Ainda somos mais felizes do que a outra vítima da Guerra Fria, a cidade de
Berlim”, declarou Lacerda à imprensa em dezembro de 1963. O govenador disse ainda
esperar que não houvesse tempo “para que se complete o que chamou de obra demoníaca
de desagregação do Brasil, promovida pelos comunistas, com a mão dos inconscientes e
dos levianos”. O governo federal, por sua vez, argumentava que a transferência dos
“optantes” estaria sendo feita com cautela e atribuiu responsabilidades às autoridades da
Guanabara que “deveriam prever” e se preparar para o afastamento dos que escolheram
prestar serviços à União. No mesmo mês de dezembro de 1963, a Associação Comercial
do Rio de Janeiro enviou telegrama ao presidente Goulart solicitando a “prorrogação do
prazo de opção” em face “da sombria perspectiva de ficar o Rio inteiramente
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despoliciado”.143 Já a udenista Sandra Cavalcanti, à época secretária de serviços sociais
do governo Lacerda, exigiu que o governo federal cumprisse a chamada “Lei Santiago
Dantas” de 1960, se responsabilizando pelos custos das transferências dos servidores. 144
Naquela tensa conjuntura política, Nazareth Cerqueira teve seu pedido de opção
pela continuidade do serviço à União deferido pelo Ministro da Justiça em dezembro de
1963.145 Enquanto isso, o primeiro-tenente trabalhou como instrutor do Centro de
Formação de Praças, no bairro de Sulacap.146 Entretanto, Cerqueira teve de esperar alguns
anos até a existência de vaga para o serviço efetivo na nova PMDF em Brasília. 147
Segundo depoimento do coronel Moacyr dos Santos Pereira, “muitos entre os ‘optantes’
ficavam, nesse período, em ‘trânsito’, trabalhando no Ministério da Justiça, ainda no
RJ”.148 Assim, em janeiro de 1964, Cerqueira foi excluído formalmente do quadro efetivo
de oficiais da PMEG149 e, no mês seguinte, foi promovido ao posto de capitão. Na ocasião,
foi acusado de “comunista”, assim como outros policiais também transferidos, pelo então
governador Carlos Lacerda.150 Enquanto aguardava a efetivação da transferência,
Cerqueira participou, ainda, do curso de Psicotécnica Militar no Centro de Estudos do
Pessoal do Exército.151
A opção de Nazareth Cerqueira pelo serviço militar ligado à União não representou,
a meu ver, qualquer enfrentamento com a hierarquia policial-militar. Contudo, tais
episódios refletem, no limite, a tentativa de um grupo de oficiais mostrarem alguma
autonomia, no momento da criação da PMEG e da constituição da força policial da nova
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capital. A despeito da ajuda de custo que receberia152, a partida de Cerqueira, na realidade,
explica-se, provavelmente, por um motivo pessoal – a vontade de experimentar novas
vivências, o espírito aventureiro de qualquer jovem com vinte e poucos anos de idade.
Entretanto, no seu próprio relato, a questão racial ganhou, mais uma vez, relevância.
De acordo com Cerqueira, sua transferência para a nova capital demorou a ser
concretizada, pois haveria rumores de que seu nome não estaria sendo bem aceito. De
acordo com sua narrativa, “usando um artifício interessante”, um major teria conseguido
“acelerar a decisão, perguntando se o problema havido com o meu nome se relacionava
com a cor negra da minha pele”, relembrou Cerqueira. 153
Contudo, levando-se em consideração também outras fontes, nota-se que tanto a
transferência efetiva de Cerqueira como a de outros policiais para a nova capital foi
burocraticamente dificultada por questões de ordem política.154 A notícia que dizia que
os policiais “optantes” poderiam servir no combate ao contrabando em estados
fronteiriços da federação – como o Pará, Acre, Mato Grosso e Rio Grande do Sul –
também atrasou o processo de transferências.155 Muitos “optantes” passaram a se recusar
a entregar os documentos necessários até que as dúvidas e boatos fossem esclarecidos. 156
Enquanto isso, o governador Carlos Lacerda acusava o governo federal de protelar
a assunção dos “optantes” na nova PMDF de Brasília a fim de promover uma intervenção
no estado da Guanabara. Abelardo Jurema, em contrapartida, insistia em um convênio
para que os “optantes” pudessem continuar servindo o estado, porém sendo pagos pela
União.157 Já o comandante-geral da PMEG, Edson Freitas, buscava, junto ao governador
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Lacerda, a recomposição dos quadros da corporação.158 Por isso, suspendeu em dezembro
de 1963 as férias e as licenças não médicas de praças e oficiais PM. 159
No mês de janeiro de 1964, as relações entre Lacerda e João Goulart deterioraramse ainda mais. No decreto n° 53.406, de janeiro de 1964, Jango estendeu o prazo, por mais
30 dias, para a opção pelo serviço federal. 160 O presidente aproveitou para denunciar as
dificuldades encontradas pelos “optantes” quando da requisição de documentos
“imprescindíveis, conforme alegam os interessados”, junto às repartições públicas do
estado da Guanabara.161 Carlos Lacerda, contudo, em decreto publicado no Diário Oficial
do estado no mesmo mês, pressionava os “optantes”. Acusando o que classificava como
“indefinição” do governo federal, Lacerda abriu a possibilidade de reconsideração do
“propósito” dos “optantes” a fim de “permanecer no exercício de suas funções no serviço
estadual”.162 Dias depois, por meio de mais um decreto estadual, Lacerda instituiu ainda
a condecoração “Medalha Fidelidade à Guanabara” a fim “premiar militares e civis que”
permanecessem “a serviço do estado”. A medalha teria efeito para promoções por
“merecimento”.163 Lacerda também passou a exigir dos policiais – e de outros servidores
estaduais – a manifestação por escrito da opção pelo serviço em Brasília.164
Enquanto aguardava a transferência para Brasília, Nazareth Cerqueira também
procurava, na Universidade Estadual da Guanabara, identificar-se logo como oficial da
polícia. Tinha receio de que os colegas pensassem que era um “espião”.165 Provavelmente,
tratava-se de uma preocupação exagerada. Cerqueira diplomou-se bacharel em janeiro de
1963 e obteve a licenciatura referente ao curso de Filosofia em janeiro de 1964. 166 As
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desconfianças em relação aos policiais nas universidades brasileiras ainda eram restritas.
Entretanto, a partir de abril de 1964, com o golpe de Estado e a instauração da ditadura
no país, a história seria outra.
Sabemos, no conforto do olhar retrospectivo do historiador, que as preocupações
do capitão PM Nazareth Cerqueira, naquele momento específico, passariam a ter uma
justificativa.167 Seria difícil até mesmo um oficial policial militar ficar imune à
intensidade política brasileira da década de 1960. Isto porque, pode-se afirmar que,
naquele contexto histórico, surgiu na sociedade brasileira uma geração que, partilhando
de ideias, crenças e representações, acreditou na defesa da soberania nacional, nas
reformas das estruturas socioeconômicas do país, na ampliação dos direitos sociais dos
trabalhadores rurais e urbanos, entre outras demandas materiais e simbólicas. Para
determinados grupos chegara o momento de encontrar os meios necessários para alcançar
o real desenvolvimento do país e o efetivo bem-estar da sociedade. Tratou-se de uma
geração que partilhava de uma mesma sensibilidade política.168
1964: trajetórias e rupturas políticas
Como já salientado, o período entre os anos de 1945 e 1964 foi marcado por intensas
lutas políticas que marcaram também os meios militares. Em um contexto marcado pela
Guerra Fria, as disputas ideológicas no Brasil radicalizavam cada vez mais. O clima
reformista, até então inédito na história republicana brasileira, se consolidava. 169 O
desfecho, no ano de 1964 – quando do governo de João Goulart, seria trágico.
Após a renúncia do presidente Jânio Quadros, os três ministros militares
manifestaram-se contra a posse do então vice-presidente João Goulart devido a suas
posições políticas, consideradas de esquerda. Imediatamente, o governador do Rio
Grande do Sul, Leonel Brizola – trabalhista gaúcho e companheiro de Jango no PTB –
buscou o apoio do comandante do III Exército Machado Lopes, organizando a “Cadeia
da Legalidade”. Brizola, dispunha-se a lutar pela posse do vice-presidente. Tal posição
contou com o apoio de vários oficiais que serviam em outros pontos do país. O impasse
foi superado com a adoção provisória do sistema parlamentarista, com o qual Goulart
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iniciou seu governo, em 7 de setembro de 1961. Contudo, a cisão militar ocorrida durante
esse episódio persistiria durante todo o governo de Jango. 170
Na sua narrativa, Nazareth Cerqueira lembrou-se especificamente desse episódio.
Ele relatou a “sua torcida pela frente do Brizola no Sul”. Assim como tantos brasileiros,
Cerqueira deparava-se, naquele momento, com Brizola, um dos personagens centrais
dessa conjuntura histórica. A vitória da chamada “Campanha da Legalidade” foi
fundamental para a posse do vice-presidente Goulart. “Eu e mais dois tenentes pensamos
em um manifesto apoiando a legalidade. Mas não fizemos. Podíamos passar pelo ridículo
e ainda sermos presos”, relatou Cerqueira.171
Mesmo com esses e outros cuidados, o capitão PM Cerqueira foi preso
administrativamente pela primeira vez. Teria reclamado do excesso de trabalho e da
escala mais flexível de oficiais ligados ao Estado-Maior e ao gabinete do comandantegeral. Além disso, nessa ocasião, teria exigido uma promoção e mais cursos de
aperfeiçoamento.172 Ele recuperou em suas memórias como ocorreu a prisão: “nós
trabalhávamos muito, eu particularmente. Falei com o chefe de gabinete”. Revoltado,
“apanhei uma viatura e fui para casa de jipe, às 2 horas da manhã. Na informação que
prestei fui ríspido, errei um lançamento e me acusaram de não ter prestado a informação
de acordo com o regulamento”. Ficou preso durante sete dias “e triste com a injustiça”.173
Sua segunda prisão administrativa se deu também por questões disciplinares.
Cerqueira fazia parte da equipe de basquete da polícia, saiu para treinar e não voltou em
horário determinado à corporação. “Estava à disposição do Estado-Maior. Um capitão
gordo e dorminhoco escreveu-me. Respondi direito, mas não lhe fiz continência. Deu
parte, não neguei e fiquei preso”.174 Contudo, em relação a esse contexto singular,
Nazareth Cerqueira também lembra que ele
“era aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais pelos idos de 1960, como
capitão. Submetido a uma prova de Direito Constitucional, onde teria que falar
sobre soberania, recordo-me que escrevera que os países pobres tinham perdido sua
soberania; soberania era uma ficção. Disse que pensava até que os países ricos
também não eram independentes. O interesse que prevalecia era o das grandes
empresas multinacionais. Elas ditavam as regras do jogo político internacional.
170
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Tive uma surpresa. O professor me chamou e disse-me que tinha me atribuído nota
dez na prova, mas a rasgaria. Pediu-me que tivesse cuidado com as minhas ideias
pois poderiam ser perigosas para minha carreira. Aconselhou-me a ter cuidado”.175

Provavelmente, essa advertência não era injustificada. Ao assumir o governo, o
presidente João Goulart se viu diante de demandas nacionalistas históricas e pregadas ao
longo dos anos por ele mesmo: as reformas de base. Para os grupos nacionalistas e de
esquerda, tratava-se de um conjunto de medidas que visava alterar as estruturas
econômicas, sociais e políticas do país, permitindo um desenvolvimento econômico
autônomo e a consolidação da justiça social. Dentre as principais reformas, constavam a
bancária, fiscal, urbana, agrária e universitária, além da extensão do voto aos analfabetos
e subalternos das Forças Armadas e a legalização do PCB. 176
Leonel Brizola, nesse momento representante maior da ala radical do PTB, surgiu
como a grande liderança popular, nacionalista e de esquerda, passando a pressionar
Goulart a fim de agilizar as reformas prometidas. 177 As reformas de base ocuparam o
centro da agenda política do país.178 Era a oportunidade de reatualização do projeto
nacional-estatista.179 Movimentos sociais agitavam-se, reivindicando e radicalizando-se.
No sentido contrário, mobilizavam-se igualmente resistências significativas. 180 No início
de 1963, após a breve experiência parlamentarista, Jango recuperou seus plenos poderes
presidenciais por meio de um plebiscito popular, contando com dois terços de votos
favoráveis.181 As esquerdas brasileiras eufóricas comemoravam. Setores conservadores
de direita, temerosos, conspiravam contra o presidente.182
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Setores nacionalistas das Forças Armadas, articulados ao movimento sindical e a
setores da esquerda, apoiaram abertamente importantes iniciativas políticas de Goulart.
Os generais diretamente ligados a Goulart tornaram-se informalmente conhecidos como
“generais do povo”.183 Entretanto, o sentimento nacionalista e reformista não circulava
apenas na oficialidade, mas também entre as baixas patentes. Portanto, na composição
daquelas esquerdas, a atuação de subalternos das Forças Armadas também merece
destaque. O movimento dos sargentos, em especial, havia começado ainda no governo
Kubistchek, com a disseminação de clubes de suboficiais das três Forças Armadas por
todo o país. A luta inicial era pela estabilidade funcional. Contudo, no início dos anos
1960, a luta dos sargentos se ampliou. Com a crise política, os sargentos entraram no
cenário político como força atuante no campo das esquerdas. 184 Apresentando-se como o
“povo em armas”, estavam afinados com as demandas de democratização. Em suas
associações, passaram a indicar candidatos ao Congresso Nacional – algo que, na
Constituição de 1946, como estava redigida, dava a interpretações dúbias, tanto a favor
quanto contra a elegibilidade deles.185
Em setembro de 1963, aconteceu em Brasília uma rebelião liderada por sargentos
da Aeronáutica e da Marinha, revoltados contra a decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) de não reconhecer a elegibilidade dos sargentos para o Legislativo. Embora o
movimento tenha sido controlado, a posição de neutralidade adotada por Jango levantou
suspeitas e temores entre setores politicamente conservadores e grande parte da alta
oficialidade militar. Crescia a preocupação com a possibilidade de um eventual golpe de
Estado de orientação esquerdista, baseado nos praças, e com a quebra dos princípios de
hierarquia e disciplina vigentes nas Forças Armadas. 186
Muitos sargentos ingressaram no PCB, outros continuaram simpáticos a Goulart,
diversos tornaram-se adeptos de Francisco Julião – porta-voz das Ligas Camponesas – e,
até mesmo, abraçaram a causa trotskista. No entanto, a maioria passou a seguir a liderança
de Brizola.187 A aliança que se estabelecia entre os movimentos sociais e o movimento
dos sargentos abria novas perspectivas para a luta reformista, nacionalista e popular. Para
operários, camponeses, estudantes e militantes de esquerda, surgia a oportunidade de
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terem o que ainda faltava para o embate com os conservadores: militares em armas. Para
os sargentos, o apoio dos movimentos populares os ajudaria a pressionar a cúpula militar
na supressão de arbitrariedades e discriminações que sofriam nos quartéis,
“democratizando” as Forças Armadas. Para as chefias militares, no entanto, tudo aquilo
surgia como algo intolerável.188
Gradativamente, oficiais até então neutros passaram à oposição a Jango, erodindose a base de apoio militar ao presidente. Em março de 1964, o general Castelo Branco,
chefe do Estado-Maior do Exército, enviou uma circular reservada à oficialidade
advertindo contra os perigos do comunismo no país. Esses temores se agravaram com a
eclosão, no dia 28 de março, de uma revolta de marinheiros e fuzileiros navais no Rio de
Janeiro, concentrados na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Goulart recusou-se a punir
os subalternos, o que aprofundou a crise política. No dia 30, junto ao Ministro Abelardo
Jurema, Goulart compareceu, na condição de convidado de honra, a uma festa promovida
pela Associação dos Sargentos e Suboficiais da Polícia Militar, na sede do Automóvel
Clube do Brasil.189 “Eram 20 horas, quando, sob aplausos e aos gritos de ‘Jango! Jango!’”,
o presidente chegou. “Entretanto, compareceram à festa, também, oficiais-generais das
três armas, além de ministros e políticos”. 190 Era a primeira vez que um presidente da
República comparecia a uma solenidade de uma associação militar.
O subtenente José Belmondes de Sousa, presidente da associação, reafirmou o
apoio “irrestrito” às reformas de base.191 Já o sargento Ciro Vogt, um dos oradores, fez
reivindicações e agradeceu ao presidente Goulart pelos benefícios prestados à classe dos
sargentos. Entretanto, foi vaiado porque, conforme declarou, respeitava os regulamentos
disciplinares e se sentia impedido de fazer declarações políticas. 192 O ex-comandante
geral da PMEG, Darcy Fontenelle de Castro, também estava presente na homenagem ao
presidente Jango, compondo a mesa que presidiu a solenidade193, ao lado dos generais
Assis Brasil e Genaro Bontempo, do Brigadeiro Anísio Botelho e do Almirante Paulo
Mário da Cunha Rodrigues.194 Contudo, o discurso de João Goulart, naquela ocasião, fora
o último pronunciado como presidente.
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Há meses, o comandante-geral da PMEG Edson Freitas já mostrava preocupação
com a politização da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar, advertindo-a em
boletim. Nessa ocasião, passou a exigir do presidente da associação lista nominal e mensal
dos policiais contribuintes. Caso contrário, suspenderia o desconto na folha de
pagamentos dos policiais que mantinham a associação. Apesar de reconhecer a luta pela
assistência social dos associados, o coronel Edson Freitas repudiava a forma como as
reivindicações corporativas eram feitas. Para o comandante, certos “desvios” dos
dirigentes estariam criando um “abismo entre a entidade e a PMEG”. E advertiu que
sustaria “definitivamente tal regalia, se os seus dirigentes ou associados por eles
acobertados” se imiscuíssem “em assuntos de ordem moral, religiosa ou política que
atentem contra a disciplina desta corporação”.195
As forças conservadoras brasileiras entendiam aquele contexto político como o
prenúncio de uma revolução social. A Igreja Católica temia o comunismo ateu, os oficiais
das forças armadas, a indisciplina militar, os empresários, o sindicalismo agressivo, os
latifundiários, o avanço do movimento camponês. Formaram, assim, uma poderosa
aliança autoritária e conservadora. Uma crescente radicalização política impunha
escolhas à sociedade. O programa reformista do governo Goulart “estava atolado em um
impasse histórico”.196 No ano de 1964, a oposição ao governo crescia e ampliava sua base
de apoio. O confronto entre os dois grupos políticos acirrou o consenso negativo com
relação às possibilidades de resolução do conflito político-social dentro das regras
democráticas. Para Daniel Aarão Reis Filho, naquele momento, “se acumularam forças
que se enfrentaram num grande embate, o mais complexo e violento, e de maiores
dimensões sociais, que até então conhecera a república brasileira”.197 Na disputa, decidida
em março de 1964, triunfaram as forças autoritárias e conservadoras. “A partir de 1° de
abril de 1964, o país entrava na longa noite da ditadura militar”.198
Uma vez instaurada a ditadura – também em nome da “restauração da hierarquia
militar”, como sabemos –, o jovem capitão de polícia Nazareth Cerqueira se enquadrou
ao novo regime como tantos outros atores políticos. Até porque, o golpe de Estado
surpreendeu a Polícia Militar, apesar das ordens de prontidão. Não tanto pela sublevação
em si, mas porque a instituição não fora envolvida em seus preparativos. O provável
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desconhecimento fica claro na mensagem de louvor endereçada à tropa, no dia 23 de abril
de 1964, assinada pelo comandante-geral Edson Moura Freitas, na qual descreve os
momentos que antecederam o golpe. A nota diz que
“a 31 de março último, diante das desencontradas notícias sobre o levante das forças
militares de Minas Gerais, mandei que o tenente-coronel, chefe de meu gabinete,
se dirigisse ao Palácio da Guerra e procurasse entender-se com o Exmo. Sr.
marechal Castelo Branco, então Chefe do Estado-Maior do Exército, para colher
informações que desfizessem a dúvida de que se vestiam os boatos. Ali, o tenentecoronel Anazildo Bastos Ribeiro conseguiu chegar à presença do grande chefe que
o encaminhou ao Exmo. Sr. general Costa e Silva e este deu francamente a
informação confirmadora do levante chefiado pelo governador Magalhães Pinto e
comandado pelo Exmo. Sr. general Mourão Filho, ao qual seguir-se-ia das forças
do II Exército, do comando do Exmo. Sr. general Amaury Kruel, em perfeita
consonância com o governador Adhemar de Barros, determinando o primeiro que
este comando-geral tomasse as medidas necessárias ao cumprimento da missão
desta PM, esperando-se árdua campanha”.199
Além da surpresa para a corporação, com a “revolução redentora” 200, outros
motivos levaram o oficial PM Cerqueira à resignação. Uma das primeiras medidas
adotadas pelos militares foi a suspensão das prerrogativas legais e constitucionais da
estabilidade e vitaliciedade do serviço público. Assim, garantiam, pelo medo, a
obediência e o controle da máquina administrativa. Em abril de 1964, a publicação do
Ato Institucional (AI) n˚ 1 permitia a demissão sumária de servidores públicos de todas
as esferas, por atos contra a “segurança do país, o regime democrático e a probidade da
administração pública’.201 Estima-se que o primeiro AI tenha punido cerca de 900
militares acusados de envolvimento com grupos reformistas.202 Em 1965, com o AI nº 2,
houve mais 35 punições, que seguiram com o Ato Institucional nº 5 de 1968, afastando
das Forças Armadas cerca de 300 militares. As punições impostas pela ditadura não
respeitavam patentes, atingindo todos os níveis hierárquicos das três Forças Armadas e
auxiliares.203
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Nesse perigoso contexto de início da ditadura, Nazareth Cerqueira teve de enfrentar
um inquérito policial-militar (IPM). Cerqueira nos conta, em seus manuscritos, que, certa
vez, quando entrava no quartel-general da PMEG, um grupo de oficiais deixou de
cumprimentá-lo. Provavelmente, por conta de sua opção pelo serviço militar em Brasília
feita anos antes do golpe, pensou. Entretanto, procurando inteirar-se melhor da hostil
conduta de seus pares, foi informado da boataria: diziam que ele havia sugerido ao
Ministro da Justiça do governo Jango, Abelardo Jurema, transferir parte do dinheiro
depositado em uma das contas da corporação – destinada ao pagamento de dívidas de
exercícios anteriores –, a fim de ajudar na criação da nova polícia no Distrito Federal.
Indignado, Cerqueira teria refutado a história, procurando esclarecer o engano: ele jamais
sugerira tal apropriação.204 Entretanto, havia algo de concreto naqueles rumores. Um dos
policiais “optantes” realmente mencionara a existência da tal conta bancária. A notícia
correu, chegando aos ouvidos de Abelardo Jurema. Superados os entraves políticos o
dinheiro foi repassado e Cerqueira encarregado das operações de transferência.
Culparam-no por isso.
Antes do golpe, no Boletim da PMEG n° 40, de 28 de fevereiro de 1964, o
comandante-geral Edson Moura Freitas já tinha tentado esclarecer a estranha história à
tropa. Segundo o boletim, o Banco do Brasil teria, naquela ocasião, bloqueado
“misteriosamente” a conta da PMEG, impedindo, assim, o pagamento de parte dos
vencimentos dos policiais que não optaram pelo serviço federal.205 A história se
complicou quando Edson Freitas recebeu um ofício assinado pelo tenente-coronel Darcy
Fontenelle de Castro – então comandante do grupo de policiais “optantes” – afirmando
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que Jurema lhe incumbira de receber a quantia bloqueada. Para o Cel. Edson Freitas, “o
atendimento à pretensão do Ten. Cel. Darcy, sendo a verba da PMEG totalmente
desvinculada do Ministério da Justiça, seria compactuar numa profunda irregularidade
administrativa e, o que é pior, implicaria em submeter esta corporação a uma humilhação
que este comando não poderia admitir”.206
Resolvido o impasse financeiro, aconteceu o golpe civil-militar de 1964. A notícia
da tentativa de movimentação de dinheiro da conta da polícia militar, por intermédio de
um “comunista” da equipe de colaboradores do ministro Abelardo Jurema, não passaria
em branco. O jornal O Globo, na edição de 26 de junho de 1964, garantia que
“Abelardo Jurema montou esquema subversivo para a derrubada do regime. [...]
Esquematizou a formação de uma força militar com a finalidade de ‘garantir’ o
presidente deposto. [...] A força estava sendo montada pelos policiais optantes da
Polícia Militar e Civil da Guanabara. [...] A verba de 1 bilhão de cruzeiros foi, pelo
ministro, subordinada à Divisão de Material do Ministério da Justiça, que estava
ligada diretamente ao Departamento de Administração, chefiado por Dilermano
Nascimento, vinculado ao Partido Comunista”.207

Julgo forçoso relembrar que a atuação de Jurema à frente do Ministério da Justiça
ocorreu num quadro de grande instabilidade política.208 E ainda: a questão da
federalização da polícia militar não foi equacionada, mesmo com o golpe de Estado. Isto
porque, Cerqueira e outros policiais militares ainda aguardavam a transferência para
Brasília. Entretanto, a situação se complicou quando, na manhã do dia 31 de março de
1964, “deparando-se com a polícia carioca de prontidão, Abelardo Jurema deu ordens
para mobilizar a segurança do Ministério da Justiça, os optantes da Polícia Militar e Civil
e o Corpo de Bombeiros, e dirigiu-se ao palácio das Laranjeiras, reunindo-se a
Goulart”. Nesse mesmo dia, falou à imprensa, procurando afastar o clima de
intranquilidade e afirmando que o governo e o povo estavam juntos naquele momento
político crítico.209
Contudo, no mesmo dia 31 de março, Abelardo Jurema recebeu ordem de prisão de
uma patrulha de oficiais do Estado-Maior do Exército, ainda no aeroporto Santos
Dumont, e foi conduzido à Escola de Comando. Dias depois, Jurema reassumiu seu
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mandato de deputado federal, exercendo-o apenas por três dias, visto que no “dia 10 de
abril foi cassado e teve os direitos políticos suspensos com base no Ato Institucional nº
1”. No dia seguinte seguiu para o exílio, no Peru.210
Com a instalação da ditadura, a desconfiança e o monitoramento dos policiais
“optantes” passaram a ser constantes. Por isso, Nazareth Cerqueira foi um militar, entre
muitos, alvo de inquérito.211 Os militares golpistas que assumiram o poder em 1964
instauraram o IPM no dia 20 de maio de 1964 a fim de investigar especificamente o
referido caso.212 Cerqueira compareceu, no dia 25 de maio de 1964, diante do encarregado
do inquérito, o coronel do Exército Waldemar Turola que o recebeu advertindo-o.
Segundo a versão de Cerqueira, durante o seu depoimento, teria sido ameaçado
constantemente com a possibilidade de prisão no Forte de Copacabana. 213 Nas suas
memórias, Cerqueira garantiu que sua intenção, naquela estranha ocorrência, era
transferir a quantia, “os restos a pagar”, para o Clube de Oficias da PMEG. 214 Por seu
turno, Abelardo Jurema, mesmo exilado em Lima, escreveu uma nota publicada no jornal
O Globo afirmando que “a verba apontada sobre a qual teria ocorrido irregularidade
destinava-se ao armamento, equipamento e fardamento da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros e da Guarda Civil, pessoal que passara do estado da Guanabara para o governo
federal”.215 O caso continuava sem esclarecimento definitivo.
A partir de dezembro de 1965, o novo comandante da PMEG voltou a ser um oficial
do Exército: o general Darcy Lázaro.216 O comandante mandou, então, apurar a ida do
capitão Nazareth Cerqueira ao Banco do Brasil a fim de sacar dinheiro da conta da Polícia
Militar. Logo, veio a acusação: para o novo regime, Cerqueira estaria envolvido no grupo
que pretendia desviar o dinheiro para a compra de armas. A ideia, reafirmada pelos
investigadores, era uma possível resistência armada ao golpe de Estado. Porém, nada
ficou provado sobre a sua pretensa participação no caso das transferências bancárias.
Desfeito o engano, o oficial Cerqueira voltou às suas atividades profissionais cotidianas
e jamais sofreria qualquer prejuízo por causa desse inquérito.
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Contudo, para o chefe da Divisão de Material do Ministério da Justiça, Dilermano
Melo do Nascimento, as coisas terminariam diferentes. 217 Preso no mesmo inquérito, ele
não resistiu à metodologia do interrogador. Ao que consta, Dilermano foi morto no dia
15 de agosto de 1964, no intervalo do interrogatório a que estava sendo submetido no 4°
andar do prédio do próprio Ministério da Justiça. No registro da ocorrência, o caso foi
qualificado como “suicídio”. A versão oficial de sua morte sustenta que ele se atirou pela
janela, enquanto aguardava o reinício do interminável depoimento.218 Segundo Turola,
“Dilermano matou-se porque se sentiu perdido, não podendo refutar as provas existentes
comprovando a sua desonestidade”.219 O então Ministro da Justiça da ditadura, Milton
Campos, suspendeu as atividades do referido IPM nas dependências do ministério até que
o caso fosse esclarecido.220 O inquérito foi definitivamente arquivado em 1967 por falta
de provas.221
Naquele contexto específico, chega a ser óbvio dizer que a oposição por parte do
governador Carlos Lacerda à “lei de opção” ganhou energia. Conversas aconteciam a fim
de se reverter a situação.222 Assim, desde os primeiros dias após o golpe de 1964, o
ministro Milton Campos sinalizava com a “revisão dos pedidos de opção” 223 e, também,
com a possibilidade de convênio visando a cessão de policiais à Guanabara 224, sendo
217
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pagos pela União. Entretanto, na ditadura, a “Lei de opção” foi finalmente considerada
“perfeitamente constitucional”.225
Livre do inquérito, Nazareth Cerqueira, finalmente, embarcou para Brasília no ano
de 1966.226 Cerqueira passou a servir, durante quatro meses em Brasília, no 6° BPM.
Permaneceu à disposição de um grupo de trabalho encarregado da organização dos
“optantes” e, consequentemente, da arquitetura da futura organização policial na nova
capital brasileira.227 E ainda, como “oficial tesoureiro”, ficou responsável pela compra do
material do rancho policial. Logo após a sua chegada, Cerqueira teria afirmado que
“trabalharia honestamente”. Houve resistências. “Este foi o meu primeiro entrevero para
não me corromper”, lembrou.228 Contudo, ainda em meados de 1966, a nova Polícia
Militar de Brasília (DF) não havia sido instituída.229 Mas, de qualquer maneira, a ditadura
brasileira fixou o efetivo da polícia militar de Brasília em 1200 homens.230 Assim sendo,
o excedente deveria voltar.
Por meio de decreto de junho de 1966, o governo federal autorizou a “reinclusão”
dos policiais militares “optantes” na PMEG. O remanejamento foi formalizado por outro
meio legal – o Decreto-Lei n° 10 no mesmo mês –, em que se aprovou o convênio entre
o governo federal e o estado da Guanabara, governado, à época, por Negrão de Lima. O
referido convênio transferiu cerca de cinco mil policiais– entre oficiais graduados e praças
da PM – ficando um pequeno número ainda servindo em Brasília.231
Naquele momento, dentre várias justificativas, o governo Castelo Branco
argumentava que tal medida era necessária visto que “o estado da Guanabara ainda” se
ressentia “do desfalque de pessoal provocado pelo retorno ao serviço da União de
integrantes da Polícia Militar do antigo Distrito Federal”. Nazareth Cerqueira, então,
retornou à sua cidade natal, sendo enquadrado no “quadro especial” da PMEG, garantida
a sua posição hierárquica, bem como seus vencimentos e benefícios. Contudo, o citado
decreto da ditadura deixava a cargo do governo estadual a autoridade para aproveitar os
“reincluídos” e a competência para transferi-los para reserva ou decretar a reforma desses
policiais.232 Foi o que aconteceu com o então major Euclydes de Carvalho Brito.233 Em
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entrevista concedida à pesquisa, o oficial reformado garantiu que sua reforma e a de tantos
outros oficiais teria sido represália à opção pelo serviço federal.234
Enfim, no dia 23 de agosto de 1966, o capitão Carlos Magno Nazareth Cerqueira se
reapresentou ao serviço policial-militar do estado na Guanabara, sendo lotado novamente
no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) como instrutor. 235 Em suas
memórias, Cerqueira afirmou, contudo, que simplesmente “não gostou da capital’,
decidindo regressar, então, para o estado da Guanabara.236
Nazareth Cerqueira lembra que, nessa época – sob o comando-geral do general
Oswaldo Ferraro de Carvalho237 –, ressentia-se por “não ter conhecimento maior de
polícia”. “Entendia de Direito e Exército”, destacou. Os conflitos por causa de suas
exigências por mais cursos de aperfeiçoamento tornaram-se frequentes.238 Em vários
trechos do depoimento analisado, nota-se que a diferenciação entre a condição de um
“policial da ação” e a de um “policial das ideias” é um elemento básico na narrativa de
Cerqueira.239 O interessante é observar que, mesmo diante das tensões enfrentadas,
Cerqueira continuou a frequentar o ambiente acadêmico, já em um contexto político
autoritário e de perseguição ao movimento estudantil universitário. Assim, em julho de
1967, prestou concurso para Psicologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da
Universidade Gama Filho. Segundo Cerqueira, ele recebera essa orientação de seus
antigos professores da UEG. No ano de 1971, ele concluiu o curso de Psicologia.240
Paralelamente cursava francês, continuava seu trabalho no CFAP e auxiliou a
“organização de pelotão” no 2° BPM no bairro de Botafogo.241
À época da ditadura, Nazareth Cerqueira, experimentou mudanças que marcaram
sobremaneira o percurso da instituição policial-militar. No Brasil, a exclusividade do
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policiamento ostensivo uniformizado foi atribuída às polícias militares por meio do
Decreto-Lei n° 667 de 2 de julho de 1969, extinguindo outras guardas uniformizadas que
até então realizavam o policiamento.242 O regime militar posicionava a corporação no
campo da segurança pública, por meio da subordinação a uma secretaria de estado de
segurança. Por outro lado, enquadrava a mesma corporação em missões de caráter militar,
enquanto componente de um sistema de segurança interna. Assim, com esse decreto de
1969, o comando das polícias militares passou a ser exercido exclusivamente por oficiais
do Exército, do posto de tenente-coronel ou coronel.
A ditadura civil-militar incorporava à segurança pública, por meio da doutrina de
segurança nacional, o ideário da guerra. A mencionada doutrina trouxe para o imaginário
das polícias militares a figura do inimigo interno: um adversário da sociedade, porque
subversivo, e manifesto na figura do dissidente político, potencial inimigo daquela ordem.
Ela sustentava que os ataques à ordem estabelecida e praticados “por grupo minoritário”,
procuram “conturbar a vida nacional através de atos de terrorismo, assaltos, sequestros e
uma série crescente de tentativas de perturbação da ordem, que possam conduzir à eclosão
da luta interna”.243 Dessa forma, esses pressupostos foram sendo assimilados pelos órgãos
de segurança, por meio do conceito de “segurança interna”.244
As polícias militares passaram a atuar durante a ditadura em duas frentes: no campo
propriamente policial – como força pública de manutenção da ordem – e no campo da
defesa interna – como força auxiliar do Exército. Contribuíram, ainda, para essa condição
a outorga, dois anos antes, da Lei de Segurança Nacional, por meio do decreto-lei nº
314245, e a criação da Inspetoria Geral das Polícias Militares (IGPM) pelo decreto-lei n°
317246. Um dos resultados desse estoque de missões foi a “militarização da segurança
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969. “O Presidente da República, usando das atribuições que lhe
confere o § 1º do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, (...) reorganiza as Polícias
Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, e dá outras
providências”. In http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0667.htm. Acessado em 14 de
dezembro de 2013.
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pública”.247 Como consequência dessa fusão conceitual de “guerra” e “policiamento”,
própria de regimes autoritários, configurou-se no sistema de segurança pública brasileiro,
uma cultura refratária à compreensão dos direitos civis como pilar estruturante do papel
da polícia.
As primeiras reflexões teóricas: Cerqueira em tempos sombrios
Nos manuscritos, Nazareth Cerqueira relembra que, nos anos da ditadura,
presenciava muitas prisões, principalmente de estudantes. Estes eram conduzidos ao
Regimento Marechal Caetano de Farias, o mesmo onde fora cadete e aluno do curso de
aperfeiçoamento de oficiais, a partir do segundo semestre de 1968. Cerqueira garante
“que olhava estupefato” e se perguntava como seria se estivesse no campo operacional. 248
Entretanto, os resultados de suas experiências profissionais começariam a aparecer
no plano teórico. Seus primeiros textos não despertaram a devida atenção dos poucos
estudiosos que se dedicaram à análise dos seus comandos à frente da PMERJ. Contudo,
o decreto substituiu o termo “vigilância” por “policiamento ostensivo”. A IGPM foi criada para que o
regime mantivesse sob seu controle as polícias militares. O Exército impunha seu ritual militaradministrativo à PM, dividida em batalhões, companhias, ranchos, ordem unida etc. Já o decreto-lei 667 de
1969 é semelhante ao anterior em vários pontos. A fim de resolver controvérsias legais, o “667” estipulava
a “exclusividade do policiamento ostensivo fardado às PM”, estabelecendo uma espécie de sistema binário:
uma polícia fardada e militarizada para ações ostensivas e outra civil para ações investigatórias. In idem,
pp. 13-16. O decreto ainda destacava os objetivos da IGPM: centralizar e coordenar todos os assuntos da
alçada do Ministério da Guerra relativos às PMs brasileiras. O órgão passava a controlar os efetivos,
armamento e material bélico das corporações estaduais. A IGPM passou a uniformizar procedimentos de
atuação, utilizando para isso os conceitos da doutrina de segurança nacional. Ver LEAL, Ana Beatriz,
PEREIRA, Íbis Silva e MUNTEAL FILHO, Oswaldo (orgs.). Op. cit., p. 141.
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acredito que podem desvendar muito de sua trajetória, problematizando-a. Creio ser
importante a referência aos primeiros resultados de sua prática policial, bem como de seus
anos universitários – numa época da vida em que as influências se exercem sobre um
terreno móvel. Dessa maneira, seguindo as propostas de Sirinelli, uma abordagem
retrospectiva desses textos permitirá reencontrar as origens do despertar intelectual e
político de Nazareth Cerqueira.249
No ano de 1968, Nazareth Cerqueira escreveu sua monografia de conclusão do
curso de aperfeiçoamento de oficiais. Tratou-se de Futuro de uma ilusão: análise
psicossocial da PMEG.250
O título da referida monografia é uma “homenagem a Freud” e pretendia “ser uma
análise psicossocial da estrutura policial militar”. O objeto de estudo da pesquisa foi a
própria estrutura do Centro de Aperfeiçoamento de Oficiais de 1968, experimentada pelo
capitão PM. Para Nazareth Cerqueira tratava-se, ainda, de “uma análise da situação
educacional” na corporação. Contudo, ele afirmava que “infelizmente o próprio sistema
impediu que realizássemos tal pesquisa”.251 Cerqueira revelou, tempos depois, que a
monografia em questão foi escrita em algumas semanas, o que para ele não era um prazo
ideal. Propuseram até que ele copiasse algum trabalho pronto simplesmente para concluir
o curso.252
Na apresentação do trabalho, o capitão Cerqueira proclamava “um trabalho sério
apesar de tudo e de todos. Embora vivamos numa era em que o ridículo ofusca a seriedade,
motivamo-nos para apresentar algo que, por uma obstinação anacrônica, insistimos em
fazer com seriedade”. Seu objetivo principal seria o de mostrar a “estagnação” da
instituição policial: “só conseguiremos transformá-la através do trabalho. É hora de
agir”.253 Cerqueira reafirmaria as mesmas sentenças anos depois.
Segundo Cerqueira, “o pessimismo evidenciado no título ‘Futuro de uma ilusão’”
não o impediria “de desejar ardentemente que o sonho que nós temos de uma corporação
sadia seja uma realidade”.254 Para ele o “presente” da polícia militar continuava “sendo o
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nosso passado. O que fazíamos antes fazemo-lo agora. Talvez os métodos tenham sido
aperfeiçoados; mas os fins são os mesmos”.255 Assim, decretou de forma contundente:
“Até mesmo os novos, os novíssimos aspirantes com um ano e os velhíssimos com
três são alcançados pela nuvem paralisante. O descontentamento azeda todas as
camadas, mas ao invés de dinamizá-las para a mutação, estabiliza-as no
conformismo fatal. É o podia-ser-pior a desarmar as intenções. O sonho que dormita
em nossos corações, dormita também na consciência de cada um: é construir uma
PM que seja respeitada pelo público e que se respeite”.256

A linha de defesa corporativa, que marcará grande parte de sua trajetória, se revela
nessa passagem. Apesar das resistências quanto ao discurso da imprensa da época,
Cerqueira concorda com a denúncia feita pelo Jornal do Brasil:
“Longe ainda de ser uma corporação que viva para a defesa da população, a PMEG
é hoje – mais por culpa das sucessivas omissões dos governos do que dela própria
– um órgão doente no organismo da sociedade, e onde 60% das baixas são por
desequilíbrio mental, provocado pela vida frustrada, recalcada e sem nenhuma
perspectiva de suas praças”.257
O capitão propunha, então, “mudanças de mentalidade”, a despeito do seu
reconhecimento das históricas dificuldades institucionais da corporação. Refletia sobre a
“ideia que geralmente ganha prevalência entre nós: que uma das causas das nossas
deficiências seja a má remuneração. É óbvio que o dinheiro é necessário, mesmo
quando elicie novas necessidades, mas não é a única causa. Este pensamento,
inclusive, é perigoso, pois pode nos levar à inação. Afirmações como esta surgem
a cada instante: que adianta fazer, se ganhamos tão pouco?”.258
Na visão de Cerqueira o centro de aperfeiçoamento de oficiais “tinha como objetivo
a manutenção de um mesmo sistema arcaico e obsoleto”. Dizia-se preocupado com a
“facilidade” da formação dos oficiais”.259 Sem dúvida, sua vivência acadêmica fora da
polícia o inclinava para a busca de novas reflexões. Cerqueira começava a difundir
proposições que não se limitavam às ciências militares.
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“Tornar-se receptivo e dócil a novos ensinamentos e angariar novas perspectivas,
novas formulações. Reconhecer atitudes erradas e modificar hábitos enraizados é
difícil e doloroso. Em termos psicanalíticos, é até certo ponto normal essa
resistência a qualquer forma de aprendizagem que leve a novas formulações”.260

Ao longo desse texto, Cerqueira reconhece a subjetividade de suas afirmações ao
destacar a necessidade de uma “pesquisa mais detalhada e um grande número de dados
objetivos” para uma “análise isenta”. Reconhece, portanto, muitas lacunas deixadas. 261
Em sua opinião, seus estudos poderiam constituir na PMEG “um sistema racional de
comando”.262 “Não pode haver meio termo, quando se trata de direção ou comando.
Devemos sentir o que manifestamos ou então calar”.263
Nessa perspectiva, o capitão propunha objetivos institucionais claros a fim de se
mensurar os resultados e assim gerar um sentimento de progresso entre os oficiais. E com
isso, retirar a PMEG do “anedotário carioca”, aproximando-a da comunidade, ou seja,
“da coletividade para qual se dirigem os serviços públicos da polícia militar”.
“É ela quem nos diz se estamos prestando bons ou maus serviços. [...] Isto implica
num corajoso confronto com a realidade, equacionando os erros e procurando
soluções, o que evitaria que os erros do passado se repetissem no presente e
modelassem a situação futura”.264

O oficial PM discorre, nesse texto, sobre as reflexões acerca do conceito de
“liderança”. Para Nazareth Cerqueira, o líder jamais poderá ser entendido como unidade
isolada. As condições para a liderança, segundo sua análise, “não podem ser encontradas
somente em qualidades pessoais. Os liderados, que equipararíamos ao conceito de fundo,
explicam a sua prevalência”.265 Cerqueira se amparava nos seus estudos da “psicologia
social” e da “psicanálise” a fim de considerar a emergência e a necessidade de preparação
de chefes militares. Preocupava-se, dessa maneira, com as condições sociais de formação
de líderes. Essa parecia ser a problemática central da monografia.
Importante reafirmar que Nazareth Cerqueira procurou nesse texto também pensar
a própria experiência profissional. Seu trabalho teria uma natureza crítica, mas, “no
fundo, autocrítica”. Entendia que a liderança do oficial não se limitaria às “paredes do
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quartel”, mas também se voltavam “para fora, projetando-se em dimensões históricas”. O
capitão garantia que “se devemos garantir a ‘ordem e segurança’ deste Estado; se
devemos proteger gentes e coisas, devemos, não menos, proteger-nos dos reclamos de
nossa consciência”. Valores como “idealismo, sonho, entusiasmo, generosidade e
indisciplina” são colocados em oposição a posturas cotidianas como “mediocridade,
utilitarismo, apatia, dogmatismo”. Para Cerqueira, “os homens sem ideias são
quantitativos. Podem apreciar o mais ou menos, mas nunca distinguem o melhor do
pior”.266 “Só se pode dirigir o que se conhece”, decretou. O capitão acreditava firmemente
que “o militar, pela natureza de suas funções, é guinado à liderança e à chefia. No entanto,
não é verdade que todo chefe ou comandante seja líder”.267
Assim, Cerqueira buscou tipificar as “diversas formas de liderança” entendidas
como as “mais importantes” para uma análise estrutural da corporação policial. A
liderança “carismática” seria caracterizada por uma “suposta e reivindicada predestinação
dos que a ela estão integrados”. O capitão destacava que este tipo de liderança poderia
ser facilmente encontrado na vida militar. Entretanto, preocupava-se com o
“desaparecimento” de tal perfil na polícia, numa “estrutura viciada e patológica”:
“É próprio da essência militar a caracterização do chefe militar como ‘pessoa
sagrada’. A autoridade e o direito de punir que lhe conferem os regulamentos dãolhe este caráter não profano. A dignidade, a honra e a lealdade são condições que
distinguem os líderes carismáticos. Elas preservam, fundamentalmente, sua
instituição”.268
O líder “executivo”, segundo suas reflexões, teria como marca a capacidade de
organização e orientação das “forças coletivas”, desenvolvida “pacificamente”. Para
Cerqueira, líder e chefe se confundiriam a partir de decisões técnicas e baseadas em
“escolhas racionais”. Essas categorias conjugadas constituiriam uma “filosofia de ação”
determinada por um “sistema de valores” pautados nas ideias de “missão de segurança e
de preservação da ordem pública”.269 O capitão tentou aprofundar a questão da liderança
executiva na corporação policial, ressaltando que ela
“faz-se presente não só na preparação técnica como moral dos quadros. É o trabalho
de conscientização. Consiste em fazer conciliar os nossos interesses pessoais com
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os interesses coletivos. É o trabalho de incutir em si e nos outros a obrigação do
trabalho honesto e eficiente. É conhecer e inculcar nos liderados a nossa missão de
agentes da segurança e da tranquilidade públicas”.270
Para esses fins, a competência seria fundamental. “É ela que assegura o prestígio e
a autoridade real”. Esse tipo de liderança distribuiria as tarefas de “acordo com a
capacidade de cada um”, devendo, ainda, “prevenir e diminuir os antagonismos internos
e, para isso, possui o poder disciplinar que lhe conferem os regulamentos”. O “bom
chefe”, dessa maneira, se apoiaria “mais sobre o seu prestígio pessoal que sobre o temor
de punições”.271 Ele deveria ser, enfim, o “representante do grupo”, defendendo os
“interesses de seus subordinados junto ao comando”.272
Suas reflexões já apontavam, naquele momento, para a necessidade de reformas na
Polícia Militar. Por isso, Cerqueira também destaca a necessidade, ante a “atual fase da
corporação”, de uma liderança que fosse também “reformista”. Contudo, percebe-se em
várias passagens da sua monografia a crença nas mudanças a partir da oficialidade. Em
outras palavras, há razões para crer que a liderança hierárquica, definida principalmente
pela distinção intelectual, fosse uma maneira de Cerqueira encontrar definitivamente seu
lugar na instituição. Assim, para o capitão, as reformas deveriam ser
“a bandeira de luta das forças sadias desta corporação. Se os tenentes, capitães,
majores e coronéis de boa vontade não se unirem nesta luta, todos seremos tragados.
A liderança reformista que eu proponho é aquela que luta por condições de trabalho
honesto; é aquela que luta por desenvolver uma atividade construtiva. Se isto
propomos, é por estarmos conscientes da nossa dimensão histórica. É preciso
derrubar-se o mito de que o policial militar é parasita, é ‘corrupto’, é ‘bandido’, é
‘marginal’. Somos também forças produtivas. Fabricamos segurança e
tranquilidade”.273
Sem meias palavras, Nazareth Cerqueira denuncia a “ausência de planejamentos” e
as constantes mudanças nos regulamentos na corporação policial “sem qualquer
preocupação ética, limitando-se a atender grupos ou interesses dominantes”. Uma
liderança capaz de organizar e orientar habilmente seus subordinados, segundo Cerqueira,
era também ausente na polícia militar.274 “A falta de ânimo e coerência, a incapacidade e
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a desonestidade intelectual e, por fim, a incapacidade de se ajustar às mudanças cotidianas
seriam as causas” dessa limitação institucional.275 Conclui, assim, que “interesses e
vantagens pessoais de um lado, apatia e passividade encorajadas por desestímulos ou
mesmo incapacidade constituem, por outro lado, os fatores preponderantes para a
impossibilidade da instalação de uma liderança executiva”.276
Nessas páginas, Nazareth Cerqueira, apoiado em pesquisas ligadas a psicologia,
sugere processos motivacionais como meio de se construir um ambiente caracterizado
pela disciplina em oposição ao “sistema de punições”. Assim, para o capitão, “a
necessidade de vigilância e controle exterior” seriam “substituídas, ou melhor,
interiorizadas”.277 O exame da questão da liderança policial passaria, portanto, por uma
melhor conceituação de categorias como “disciplina” e “hierarquia”. Entendendo-as
como a “base das instituições militares” e o que as tornava “singulares”, Cerqueira recorre
ao Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), uma vez que o regulamento policial da
época era omisso em relação a essas definições. Portanto, ele indicava as demarcações
indispensáveis: “obediência às ordens do chefe; rigorosa observância às prescrições dos
regulamentos; o emprego de todas as energias em benefício do serviço; a correção de
atitude; a colaboração espontânea à disciplina coletiva e à eficiência da instituição”.278
Cerqueira apontava que os grupos militares caracterizar-se-iam pela “alta
solidariedade interna, a subordinação dos integrantes às normas que os regem e
funcionalmente pelos propósitos que advém de sua missão”. Mas não na polícia. A PMEG
estaria em processo de “decomposição” já que a “universalidade” do seu regulamento não
era observada. “Saber mandar exige saber cumprir”, decretou o oficial.279
Assim sendo, Nazareth Cerqueira aponta seu estudo tanto para as relações
horizontais entre os oficiais como para as relações verticais, ou seja, a liderança em
relação aos praças. Ele parecia acreditar que, com as suas propostas, poderia emergir na
polícia um tipo de liderança entendida como “democrática”. E, ainda, surgir uma postura
disciplinar interiorizada e “consciente”, fortalecendo “os laços interativos do grupo”. 280
“Não há como esperar. A inação agora é perigosa. As inquietações sociais, as
reivindicações diversas tem sido a constante do mundo atual. A ação policialmilitar, como força de segurança e de preservação da tranquilidade social, tem por
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objetivo atenuar os conflitos. Policiais e estudantes são hoje os grandes
protagonistas. Pedradas e cassetetes, num diálogo mudo, tentam resolver os
problemas do homem e do mundo. À medida que as áreas de inquietações crescem,
mais aumenta nossa responsabilidade. O fenômeno das guerrilhas, que tem se
alastrado assustadoramente pela América Latina, requer de nós especialização e,
sobretudo, eficiência. Para conter a desordem necessitamos de ordem. Para
oferecermos segurança precisamos estar seguros”. 281

Deste modo, um chefe de polícia eficiente e tecnicamente competente seria aquele
capaz de comandar, de forma coesa, um grupo policial, interiorizando o princípio da
disciplina. Naqueles tempos difíceis, esse tipo de relação hierárquica seria, então, capaz
de estabelecer a ordem pública em outros termos.
A perspectiva “utópica”, que se revela com clareza no texto do capitão PM Nazareth
Cerqueira, era algo muito em voga em 1968. Nesse importante ano, admirava-se a
transgressão dos tabus sociais e culturais. Inscrições murais proclamavam “sejam
realistas; exijam o impossível”. Exaltava-se a descoberta de uma dimensão esquecida da
história, isto é, a da imaginação em ação. Segundo Baczko, as utopias se exprimiam “em
revolta contra os sistemas de pensamento vigentes”.282 Para o filosofo polonês, em
determinadas épocas, as utopias não passam de um fenômeno isolado. Noutras, porém, a
criatividade utópica intensifica-se, à medida que o número de textos utópicos aumenta.
Ele destaca, ainda, a singular afinidade que unia as utopias às estruturas mentais e às
ideias da época. A utopia, na visão desse autor, mantém relações múltiplas e complexas
com as ideias filosóficas, os movimentos sociais, as correntes ideológicas e o imaginário
coletivo. Ela acolhe esperanças coletivas em busca de uma ideia moral e social, intervindo
assim como agente ativo que contribui para a cristalização de sonhos confusos. 283
Segundo Baczko, “as condições de possibilidade da invenção do paradigma utópico são
definidas pela emergência de um lugar específico onde o intelectual se instala para
reivindicar o seu direito próprio a pensar, imaginar e criticar o social e, designadamente,
o político”.284
Araújo sugere, por sua vez, que “esse espírito contestatório, que se originou em
1968 e se espalhou por toda a década de 1970, reunia elementos diferentes que indicavam
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uma mesma direção: a ideia de uma revolução com novo sentido e novo conteúdo”. 285 As
novidades dos movimentos sociais e culturais de 1968 levaram Zuenir Ventura a chamálo de “o ano que não terminou”. Movimentos de protesto e mobilização política surgiram
em toda parte: das manifestações nos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã à
Primavera de Praga; do maio libertário dos estudantes e trabalhadores franceses ao
massacre de estudantes no México; da alternativa pacifista dos hippies, passando pelo
desafio existencial da contracultura, até os grupos de luta armada, espalhados mundo
afora.286 No Brasil cresceram as manifestações contrárias a ditadura. Resistências por
meio do movimento estudantil, de artistas e intelectuais e, ainda, as resistências armadas.
Os grupos de guerrilha, já com alguma atuação no país, radicalizaram suas ações,
principalmente, após a implementação do Ato Institucional n° 5.
Nazareth Cerqueira escreve nesse singular ano de 1968. Apesar de alguma
consistência e originalidade, as ideias defendidas na monografia em questão manifestam
basicamente intenções e proposições programáticas. No plano teórico, o horizonte do
oficial Cerqueira ainda era bastante restrito ao universo policial, a despeito dos
ingredientes “utópicos”. Anos depois, ele recuperou, por meio de suas memórias, o dia
da apresentação do texto Futuro de uma ilusão:
“O chefe da banca, Cel. Matias, me chamou e disse: olha Cerqueira, você tome
cuidado com o que você vai falar. Quando eu mandar você calar a boca você cala,
porque querem te prender. (...) Nesse dia aparece o chefe da Casa Militar para
assistir à apresentação do trabalho. O coronel me mandou calar. E comecei a ficar
mais tenso. Eu chorei. E na hora que eles iam dar os graus, o Cel. Elias me defendeu.
Disse que me conhecia. Eu não estava preocupado com grau. A minha preocupação
não era com nota, (...) a minha briga era pra que a escola funcionasse
decentemente”.287
Assim, a monografia de Cerqueira era animada por “uma espécie de singular
energia interpretativa”, nos termos de Ricardo Benzaquen de Araújo. Para esse
historiador, algumas modalidades de texto se aproximam sobremaneira dos contextos,
não somente para reproduzi-los, mas também para desafiá-los. As ideias cultivadas
podem então desempenhar um papel dos mais ativos na vida social dando eventualmente
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origem a movimentos, transformando-se elas próprias em contexto e, neste processo,
modificando-os de forma permanente.288 Apesar das limitações apontadas e reconhecidas
pelo próprio Cerqueira, a monografia analisada reflete uma variedade da cultura policial
em contraste com a imagem idealizada, monocromática que a sociedade em geral constrói
em relação à instituição. Naquele momento, o oficial Nazareth Cerqueira passou a se
preocupar com problemas mais globais que tinham pouca ou nenhuma ressonância na
polícia militar. Nessa perspectiva, Futuro de uma ilusão não foi apenas um sinal da
consolidação da postura política de Cerqueira, como também desencadeou o processo de
constituição de um corpo de textos que caracterizou sua trajetória intelectual posterior.
Dessa maneira, essa obra de Cerqueira é uma fonte importante para a compreensão das
bases e de algumas premissas que o acompanharão pela vida.
Oficial PM e militância docente
Cada vez mais disposto a discutir questões como liderança, disciplina, treinamento,
mentalidades, o capitão PM Nazareth Cerqueira, em fins da década de 1960, passou a
trabalhar na Escola de Formação de Oficiais (EsFO). Ele considerou, em suas memórias,
o seu “período mais produtivo”. Ali, ele passou a chefiar a seção de ensino, tornando a
escola “mais independente”. Logo em seguida, foi promovido ao posto de major, no final
do ano de 1968.289 Seus cursos ligados a psicologia o influenciaram na sua oposição à
“cultura jurídica” dominante na corporação policial. Por isso, propôs, de imediato, uma
mudança na grade curricular, com a diminuição da carga horária das disciplinas jurídicas,
que considerava excessiva em detrimento de outras. Auxiliou, assim, a organização da
“seção de psicologia” da escola, para o acompanhamento e apoio aos alunos. Cerqueira
passou a enfrentar a crítica dos professores de direito.
Enfrentou, ainda, os trotes excessivos. “Queríamos reformar o ensino e o tratamento
dos jovens internatos”, contou. Nessa ocasião, Cerqueira conseguiu, enfim, fazer sua
primeira viagem internacional.290 Foi à França para um estágio na Gendarmerie francesa
no curso de “informações policiais”, com duração de quatro meses.291
A passagem pela EsFO expressou de maneira singular um traço marcante do oficial
Nazareth Cerqueira: o desejo de aperfeiçoar a corporação policial. Essa primeira
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militância, contudo, foi confrontada pelas amarras de sua profissão, de forma específica,
e de maneira mais ampla, por um contexto político autoritário que reduziam fortemente
as brechas de atuação. Segundo as memórias do coronel Sérgio Antunes Barbosa, nessa
época, Cerqueira “ministrava uma matéria de técnica policial, de policiamento ostensivo,
era uma disciplina de caráter técnico, mas ele já tinha naquela época muitas ideias que
foram desenvolvidas ao longo de sua vida”.292
Contudo, Nazareth Cerqueira relembra que também “se escondia nas atividades
burocráticas” uma vez que não entendia certos procedimentos disciplinares em relação
aos alunos das escolas militares. E se pergunta em determinado momento do seu relato:
era “covardia ou ideologia?”.293 Burocrata, covarde ou ideólogo, o fato é que, o agora
major PM Cerqueira294, passou a conquistar, gradativamente, suas primeiras “funções de
confiança” na corporação: foi chefe do “Setor de Ensino e Instrução” da EsFO de 1968 a
1973.
Segundo as suas memórias, nesse período, buscava “uma melhor fundamentação
teórica para o trabalho policial”. Na visão de Cerqueira, os oficiais precisavam fugir da
literatura jurídica, dos regulamentos e manuais militares e dos textos de administração”
hegemônicos na formação policial. Apesar de reconhecer a importância do “clássico da
literatura policial” do conceituado estudioso norte-americano da administração policial
O. W. Wilson, “não bastavam textos de polícia para a nossa compreensão sobre o crime
e seu controle”. Portanto, segundo o próprio Cerqueira, começou, nesse momento, a se
dedicar também ao estudo do pensamento criminológico crítico, “que pensava o crime e
sua prevenção de forma diversa das formulações da escola clássica do Direito Penal e do
positivismo criminológico”.295
As convicções reformistas de Cerqueira não o isentavam de certos enfretamentos.
O major voltou-se, naquele contexto, contra o “favorecimento de alunos” ingressantes na
escola de oficiais. “Eram cartas marcadas. Minha grande decepção. Achava que a escola
tinha que ser um local sagrado. Fui chamado de inimigo dos filhos de coronéis. Comecei
a ter problemas com as turmas”, afirmou. Cerqueira organizou, por conta própria, um
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inquérito a fim de averiguar diplomas falsos. “Descobri vários, inclusive de dois filhos de
oficiais”, atestou.296 “Eu fui condenado pelo grupo, por ser um péssimo companheiro e
chamado por alguns de subversivo e perseguidor”.297 Vale a pena a leitura da longa
passagem abaixo:
“A expulsão da escola deixou-me bastante depressivo, com graves repercussões na
minha vida pessoal. Em quinze dias tive três acidentes com meu automóvel, sendo
que no último fui parar em um hospital. Nos dias em que estive internado refleti
bastante sobre a minha posição e decidi que mudaria de comportamento. Não mais
lutaria para modificar o mundo e os outros. Mas lutaria com todas as forças para
que os outros não me modificassem. Se as respostas estavam invertidas, se ser
corrupto era ‘virtude’, eu não seria ‘virtuoso’, por teimosia. Certa vez acreditei que
era realmente uma pessoa com dificuldades pessoais, um ‘herói’, como certa vez
um oficial me apelidou, pelo fato de ‘não gostar de dinheiro’, segundo sua
apreciação. Realmente há alguns quadros psicóticos nos quais as exigências radicais
de moralização aparecem como sintomas indicadores de personalidades alteradas.
Refleti sobre isso. Era uma hipótese que precisava ser descartada. É bastante
comum acusar-se as pessoas que lutam por moralização de serem malucos ou
desajustadas. Cheguei à conclusão de que não era maluco” (grifo original).298

Provavelmente, tais posturas fizeram com que Nazareth Cerqueira fosse transferido
“por castigo” para o 18° batalhão (BPM) em Jacarepaguá no ano de 1973. “Estava um
pouco desiludido e decidido a não me envolver em problemas com meus superiores”.
Cerqueira lembrou que era conhecido por alguns como um “criador de casos, uma pessoa
problemática para outros. A razão era pelo fato de eu não aceitar procedimentos errados,
ilegais ou imorais. Eu era o desviado”.299 A partir desse ano, chefiou a 3ª seção do EstadoMaior – “Seção de Ensino e Instrução” – do 18° BPM, mais precisamente durante quatro
meses. Foi sua “primeira experiência de campo e em corpo de tropa”. Cerqueira
exemplifica tais experiências, lembrando-se do seu combate ao “jogo do bicho” na região.
“Fotografei e andei por toda a Cidade de Deus” com o apoio, finalmente, de alguns
oficiais.300
Provavelmente, sua capacidade de trabalho e sua habilidade como planejador
chamaram a atenção do alto-comando da corporação, gerida, à época, pelo general Adyr
Fiúza de Castro.301 Assim, já como tenente-coronel PM – após a conclusão do Curso
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Superior de Polícia (CSP)302 – Cerqueira, no ano de 1974, passou a chefe da 3ª Seção do
Estado-Maior geral da PM303, novamente no setor de ensino304, permanecendo no cargo
até 1976. Segundo relato do coronel Sérgio Antunes Barbosa, consolidava-se, nesse
momento, a aproximação e amizade de Cerqueira com um dos seus principais
colaboradores futuros, o oficial PM Celso Guimarães.305
Nazareth Cerqueira apresentou a monografia de conclusão do Curso Superior de
Polícia Militar intitulada Psicologia da corrupção306. O tenente-coronel tentou, nesse
trabalho, refletir sobre os vários aspectos condicionantes do comportamento corrupto.
Muitas das experiências a que foi exposto como oficial e relatadas anteriormente
explicam a escolha dessa temática. Segundo o próprio Cerqueira, a referida monografia
tratava-se também de um “relato de uma luta silenciosa contra a corrupção ou contra todas
as pressões para assumir uma posição corrupta”.307
Após uma breve explanação sobre as várias correntes da psicologia, Cerqueira se
colocava contra à “crença generalizada no valor da punição como fator para inibir
condutas desaprovadas”.308 Cerqueira argumentava que as consequências positivas e
negativas do ato corrupto seriam da mesma intensidade, mas a sensação de ganho viria
primeiro à ação realizada. Assim, para ele, “a punição, como consequência negativa,
ocorre sempre depois. No caso da corrupção, a impunidade é uma certeza, como certa
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também é a presença do efeito agradável. Pode-se dizer que a crença de que o crime não
compensa não tem nenhum amparo nos fatos”.309
A ideia, portanto, seria substituir a punição “como inibidor dos comportamentos
indesejáveis” pelo conceito de “consciência”, isto é, a noção do “policial interior” que
deve ser estimulada desde a infância a fim de se explicar o comportamento de respeito à
lei. Segundo o próprio Cerqueira, a socialização seria um “fator de condicionamento de
respostas aceitáveis ou desejáveis, substituindo a punição, por ser ineficaz”. 310
Assim, Cerqueira atribuía pouco valor à punição, desenvolvendo suas hipóteses
também a partir da noção de “comportamento operante” própria da teoria behaviorista.
Para Cerqueira, “quando nós nos comportamos, estamos operando em um ambiente físico
ou social e de algum modo produzindo algum efeito nesses ambientes”. Deste modo,
haveria, para ele, uma “pedagogia da corrupção” socialmente disseminada a ser
considerada nas análises.311 Haveria, dessa forma, no seu entendimento, a necessidade da
análise das variáveis sociais, abandonando-se a ideia tradicional dos controles internos
proposta também pela noção de “superego” freudiana.312 Assim, “os controles” seriam
“estabelecidos pela sociedade ou pelo próprio indivíduo que se” utilizaria “dos mesmos
procedimentos que usaria para controlar terceiros”.313 Portanto, a ideia de “bom ou mau”
não é tomado em seu sentido absoluto, podendo variar de grupos ou mesmo de ocasiões
diferentes.
Na visão de Cerqueira, os governos normalmente se valiam “do controle do grupo
ético, das agências educacionais, religiosas e da família na esperança de que os indivíduos
se comportem de acordo com a lei”. Para ele, os poderes estabelecidos utilizariam
“basicamente a punição, acreditando que ela tenha efeito sobre os outros, isto é, a punição
seria um desestímulo para os que não foram punidos. Na linguagem jurídica, isto é
chamado de Prevenção Geral”. Entretanto, para o tenente-coronel, seria “bastante
improvável que as pessoas testemunhem tanto o comportamento ilegal quanto a punição
advinda. As pessoas escutam falar que outras foram punidas por desobedecerem as
leis”.314 Deste modo, Cerqueira colocava em xeque a valor dissuasório da punição. Na
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sua perspectiva, ela “não modifica o comportamento, isto é, se uma pessoa é corrupta e é
punida, não significa que em outra ocasião futura cessada a punição, não venha a
delinquir. (...) A reincidência criminosa é outro dado que comprova a ineficácia da
punição”.315
Julgo importante destacar que se consolidava, nesse texto, o encontro do oficial
policial-militar, graduado em Psicologia, com a chamada “criminologia crítica”,
principalmente com um dos seus principais expoentes, o jurista espanhol Manuel LopezRey.316 Para Cerqueira, o diálogo com as ciências sociais e criminológicas forneceria o
instrumental necessário para se pensar a corrupção no contexto da criminalidade.317
Segundo o oficial PM, seria fértil o debate com a criminologia, principalmente com as
críticas que Lopez-Rey dirigia à psicologia, à psicanálise e à psiquiatria, quando da mera
associação entre conduta criminosa e condição humana. Segundo Cerqueira, as posições
de Lopez-Rey o teriam impressionado, pois, para o tenente-coronel, a “maioria dos
corruptos ou quase todos com os quais” conviveu “não eram psicopatas e nem por acaso
subsocializados”.318 “Poderiam até sê-los, mas não necessariamente”, garantiu.
Nesse texto, operava-se uma profunda conversão intelectual de Nazareth Cerqueira:
apesar de reconhecer sua importância, ele passou a aceitar também a possibilidade de
ineficácia das escolas da psicologia no sentido de oferecer explicações gerais para o crime
e em particular para a corrupção. Cerqueira destacava que foi o estudo da obra de LopezRey que começou lhe revelar um outro lado da criminalidade: “de uma criminologia que
não se dirigia particularmente para a personalidade do criminoso. A sua principal
preocupação era com o crime, a criminalidade. Com a corrupção e não com os
corruptos”.319
Dessa maneira, para Cerqueira, a corrupção teria como principais características o
fato de ser “lucrativa e vantajosa para as partes” envolvidas, ser “frequentemente
impune”, não ter “vítima aparente” e, portanto, ser “difícil de ser descoberta”. Por fim,
essa transação criminosa que “prima pela ausência de violência”, cumpriria um papel
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instrumental, ou seja, ela facilitaria “outros crimes ou irregularidades”.320 Enfim, a ideia
do crime como fenômeno também sociopolítico e condicionado por fatores como o “as
diversas formas de poder, pelos quadros de desigualdades sociais, pela natureza do
desenvolvimento do país, pela forma como atua o seu sistema criminal e, finalmente pela
própria condição humana”, nos termos de Lopez-Rey, passou a marcar sobremaneira as
reflexões de Nazareth Cerqueira.321 Portanto, para ele, não seria mais possível “pensar
em uma proposta isolada de política criminal, sem a articulação com os planejamentos
econômicos e sociais”.322
Esse processo de amadurecimento intelectual de Nazareth Cerqueira foi marcado
também por conquistas profissionais. No mês de maio de 1976, o oficial foi alçado ao
comando do 4° BPM de São Cristóvão, cargo que ocupou até fevereiro de 1977, quando,
imediatamente depois, passou a comandar o 19° BPM em Copacabana, com duração de
um semestre. Durante o seu curto período de comando em Copacabana, Cerqueira teve
de enfrentar acusações de policiais – ligados ao “serviço reservado” da corporação (P/2)
– envolvidos com execuções na Baixada Fluminense. Segundo editorial do jornal O
Globo, em dois meses, foram registradas 38 mortes de “autoria desconhecida” na região.
Cerqueira, à época, desmentiu um dos soldados acusados, reafirmando que não ordenara
qualquer diligência na área, portanto, fora do seu batalhão.323
As funções de comando de batalhões da Polícia Militar trouxeram desafios ao
tenente-coronel. Um dos maiores que, inclusive, o acompanharia durante grande parte de
sua trajetória profissional e política, foi o enfrentamento do “jogo do bicho”. Na passagem
abaixo, Cerqueira narra a sua experiência:
“Havia ordem do comando geral para que o jogo do bicho fosse combatido. Cobrava
isso do meu pessoal com muito rigor. Os meus oficiais reclamavam que os soldados,
quando levavam os bicheiros presos para as delegacias, eram constantemente
ridicularizados pelos policiais civis, que diziam que eles deveriam prender ladrões
e que eles tinham mais o que fazer. [...] Lembrei-me, então, que quando comandava
outro batalhão, em São Cristóvão, um sargento se negara a combater o jogo do bicho
na área, dizendo que estava cansado de ir à delegacia levando os contraventores, ser
maltratado pelos policiais civis e verificar que os bicheiros saiam junto com ele,
pois eram liberados sem nenhum constrangimento. Fui à delegacia e ouvi
estarrecido do delegado, que entendia a reação de seus subordinados,
principalmente ‘porque eles necessitavam complementar os seus salários com as
propinas recebidas dos bicheiros’. Fiquei surpreso e sem saber o que dizer. Nunca
320

Idem, p. 8.
Idem, p. 57.
322
Idem, p. 60.
323
Jornal O Globo, edição de 3 de agosto de 1977, p. 11. Acessado em 21 de junho de 2013.
321

146

pensara em ouvir aquilo. Sabia que não adiantaria providência. Terminei dizendo
que o meu pessoal não precisava de dinheiro de bicheiro e que nós continuaríamos
cumprindo a ordem superior e que ele pedisse ao seu pessoal que pelo menos
respeitasse o trabalho dos meus policiais, que cumpriam ordens de seu
comandante”.324

Essa questão já se revelava tão complexa a ponto de Osvaldo Inácio Domingues,
primeiro secretário de segurança pública325, após a fusão do Rio de Janeiro em 1975,
tentar legalizar o “jogo do bicho” por meio da Caixa Econômica Federal. Não houve
avanço. A legislação continuou sendo o obstáculo.326
Logo após deixar o comando do batalhão de Copacabana, Nazareth Cerqueira
passou ao cargo de Ajudante Geral – espécie de assessoria especial do comando-geral da
corporação.327 Tentou, mais uma vez, conjugar suas reflexões acadêmicas e suas análises
sobre o discurso da imprensa escrita da época com sua experiência prática no comando
dos BPMs de São Cristóvão e Copacabana. O resultado foi a obra A PM e as tensões
sociais do ano de 1977.328 Com a síntese das ideias apresentadas nesse texto, Cerqueira
elaborou o discurso de despedida do comando de Copacabana. A ideia central dessa
monografia era tentar relacionar o trabalho policial com o “ambiente social
profundamente marcado por um clima de tensão”.329 Cerqueira começava a desenvolver,
de modo mais sofisticado, perspectivas teóricas acerca do papel da polícia.
Nazareth Cerqueira pontuou que a polícia militar seria uma dentre outras
instituições de “controle social”, “a força legítima que o Estado utiliza para disciplinar os
comportamentos”. “A manutenção da ordem pública, proteção da vida e dos bens e o
cumprimento das leis tem sido em todas as ocasiões a missão da polícia”. Mas, para além
da simples ideia de força, Cerqueira destaca outras funções de cunho assistencial do
policial. “Em um contexto social complexo e cada vez mais sacudido por tensões e
conflitos [...] a presença do PM, permanente ou ocasional, é um fato”, decretava. 330
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Associava, portanto, a noção de “tensão social” ao conceito de “desorganização
social”.331
Preocupado com a questão sociológica dos “papeis sociais”, ele delineia sua
temática, interessando-se pelos “desvios não institucionalizados, que, fugindo ao controle
social, se põe a serviço de interesses particulares e de grupos específicos”. 332 O tenentecoronel confiava no cumprimento de papeis sociais pela “parte ‘sadia’ da sociedade”, pois
seria
“verdadeiro que nós esperamos que um assaltante assalte; um homicida mate; um
ladrão roube; um traficante de tóxicos venda seu produto, etc. O que é que se
verifica hoje? Que em termos de desempenho de papeis eles os vêm
desempenhando com eficiência e sem desvios. Entendem que disso depende a sua
sobrevivência”.333
Nazareth Cerqueira também inseria a polícia nessa reflexão. Como os “papeis”
seriam as “atividades sociais de cada um ou a função de cada um no conjunto social”,
acreditava, dessa maneira, que “a expectativa de papeis funciona também como um
processo de controle e disciplinador do comportamento social”. Assim, a sociedade
espera, segundo Cerqueira, que o “policial prenda delinquentes”.334 Entretanto, para ele,
os erros dentro da corporação diziam respeito a uma minoria que se desviava de seus
deveres. Tratava-se, na sua visão, de um “desempenho desviado de papel”. Para o oficial,
“talvez seja hoje a polícia a instituição mais atacada pela opinião pública, ataques
às vezes desamparado por fatos que vão formando um estereótipo negativo de uma
corporação que precisa ser respeitada, vez que ela é a ‘sentinela avançada’ na luta
pela preservação dos costumes e pela integração da sociedade”.335

Cerqueira defendia, claramente e mais uma vez, sua posição institucional e a
imagem da corporação policial militar ante o aumento da criminalidade destacada pela
imprensa da época. Para ele, quando do seu comando em São Cristóvão, “a imprensa no
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seu noticiário levava insegurança ao povo e segurança ao marginal”. 336 Sem
constrangimentos, afirmava que “uma imprensa violenta” geraria “uma PM violenta”.337
O oficial, naquele momento, enxergava a sensação de insegurança dos cidadãos
como “alucinação coletiva” ou mesmo com “conotação política”.338 Interessante notar
que Cerqueira não aprofunda tal assertiva, pois, dessa maneira, se sentiria obrigado a
analisar o contexto autoritário brasileiro da década de 1970. Entretanto, nesse texto, ele
lembrava do receio dos moradores de Copacabana em participar da construção da ordem
pública. Segundo Cerqueira, “quando muitos reclamam segurança não pensam em
segurança pública e sim na sua própria segurança. Estão preocupados, pois podem ser a
próxima vítima. Por isso gritam por segurança”, apontou.339
“Se não agem reclamam, se agem reclamam. Eis algumas de nossas dificuldades.
Uma vez numa operação repressiva de trânsito em Copacabana, aliás, orientada por
reclamo da imprensa e de moradores do local, o capitão que comandava a operação
teve que esforçar-se para com um sorriso atenuar a tristeza ao ouvir de alguns:
‘multar é bem mais fácil que prender ladrões’. Esquecem que a função da PM não
é só prender ladrão. É bem mais ampla e mais complexa. O trânsito mata mais”. 340

Nessa linha argumentativa, Nazareth Cerqueira procurava também relativizar a
corrupção policial, argumentando a máxima comum entre os policiais do “cidadão
corruptor”. Denunciava o “célebre ‘sabe com que está falando?’”.341 Para o tenentecoronel, “a PM como qualquer outro grupo social não existe em um vazio social. Existe
em um grande complexo psicossocial que lhe sustenta e ampara”, destacou.342 Cerqueira
concordava com as declarações feitas na imprensa da época pelo então cardeal D. Eugênio
Sales quanto a ideia da permissividade social e a desagregação dos costumes como
responsável pela proliferação do crime. “O desvio, os jeitinhos e outras maneirices bem
brasileiras configuram a moldura da grande paisagem patológica e criminológica da nossa
realidade social” [grifos meus].343 E completou: “sendo a PM um instrumento de controle
social, a sua ação se torna difícil e cada vez mais complexa quando tais mecanismos se
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tornam frágeis: os freios morais, religiosos, familiares, profissionais se fragmentam”. 344
Acreditava, portanto, na “ação psicopedagógica” que reoriente a “personalidade típica”
da “atividade criminosa”.345
Dessa forma, o oficial mostrava-se atento à inserção da polícia militar em um
contexto de aumento dos desvios e das “tensões sociais”. Portanto, nada mais formativa
e impactante do que a experiência com Copacabana, a praia mais famosa da cidade e
síntese dos conflitos que, na avaliação do comandante do batalhão da área, Nazareth
Cerqueira, mostrava “o quadro patológico de uma comunidade despreparada para o
exercício da boa convivência, despreparada, ainda mais, para o ‘sacrifício social’ do
interesse particular em prol do interesse coletivo”. “Só sobre ocorrência em praias
escrever-se-ia um livro”, decretou.346
Seguindo uma linha de raciocínio conservadora, Cerqueira criminalizava o uso de
drogas justificado, segundo sua avaliação, “por uma literatura idiota, imbecil que enaltece
a droga como o grande ‘Deus libertador’”, apoiada “por intelectuais descompromissados
com a inteligência e a razão, que criam o ideal de uma liberdade absoluta, na qual todas
as experiências do homem são justificadas por esse mesmo ideal”. 347 Para ele, caberia à
polícia, “sem dúvida, a luta contra o vício. É ela a única instituição preparada para tal.
Cabe a opinião pública apoiá-la e incentivá-la”. Naquele momento, Cerqueira entendia
que a polícia deveria também normatizar comportamentos.348
Analisando suas produções teóricas formalizadas e sistematizadas, é possível
perceber que Nazareth Cerqueira assinala, pela primeira vez de forma destacada, uma de
suas maiores influências teóricas, o policiólogo norte-americano O. W. Wilson349,
“no qual nos apoiamos para alicerçar nossas ideias e sedimentar nossas convicções
é bem claro quando diz que ‘o êxito da luta contra os vícios depende da opinião
pública. É necessário educar o público para que ele compreenda os múltiplos males
que acarreta o vício e das vantagens que tem combatê-lo, para que sua
regulamentação seja eficaz. Quando a polícia se encarrega de fazer cumprir uma lei
impopular, cria-se a oportunidade para o suborno, especialmente quando o principal
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objeto da lei é salvaguardar a moral, e quando enormes lucros existem por trás
desses delitos”.350
Nesse curto ensaio, com tons marcadamente conservadores, Nazareth Cerqueira –
partindo de uma análise do Código Penal brasileiro, bem como da Lei de Contravenções
Penais – caminhava, entretanto, no sentido de destacar os limites da ação da PM e
esboçando propostas de prevenção ao crime para além da repressão policial. 351
Compreendia que o Código Penal era uma espécie de “código de ética” – “as normas
jurídicas são universais” –, exigindo, ainda, uma postura pedagógica por parte da
imprensa no sentido da sua divulgação para o grande público.352
No texto A PM e as tensões sociais, o oficial ressaltava, porém, que na análise do
fenômeno criminal, “como ocorrem, sua frequência, os transgressores e outros dados são
variáveis importantes para a orientação do trabalho”.353 Seu objetivo era o de mostrar a
“ação limitada da polícia e particularmente da PM na prevenção da criminalidade” e
dividir a responsabilidade do aumento da criminalidade com a sociedade civil, “quando
no desempenho das suas atribuições sociais (papel) se desviam do normal”. 354 Para o
oficial, uma das ideias centrais seria a de “consignar a importância que exerce a
comunidade na prevenção da criminalidade”. Portanto, “a polícia sem o auxílio e o
respeito do público não consegue sobreviver. As atividades da PM são extensas e
variadas. Complica-se à medida que a sociedade se torna mais complexa”.355
Até onde essa fonte documental permite inferir, há razões para crer que se trata do
primeiro texto em que as ideias de prevenção ao crime estão formalmente mais
desenvolvidas. Nele, Cerqueira acenava com a possibilidade de coparticipação da
sociedade civil no combate ao crime por meio de “metas explícitas, objetivas e
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imediatas”: o crime, para ele, seria “um produto da cultura. É fato que o Estado busca
colocá-lo em graus suportáveis. É humanamente impossível a vitória total contra o crime
e dentro dessa convicção deve ser norteado o combate ao crime”. Cerqueira assinalou,
nesse momento do texto, o que acreditava ser o papel da polícia. Recorrendo mais uma
vez a O. Wilson, destacava que o “delito é a combinação de dois elementos básicos: o
desejo do elemento de delinquir e a oportunidade de cometer o delito ou crença de que
existe esta oportunidade”.356 A PM atuaria no segundo elemento: “a prevenção neste
sentido estrito é ostensiva, com o objetivo de evitar o cometimento do crime e dificultar
a ação dos marginais”.357 Para o tenente-coronel, não seria a construção de “quartéis,
delegacias, aumentando efetivos, equipando a polícia que se debelará o crime, cada vez
mais complexo e organizado. É no lar [...] é ainda nas igrejas, nas escolas, nos quartéis,
nos jornais, que se combate o crime”.358
Cerqueira recorre, mais uma vez, ao jurista Manuel Lopez-Rey a fim de se
posicionar teoricamente sobre um desafio específico: o “jogo do bicho”. Cerqueira
afirmou que recebia cartas de leitores que, após reportagens sobre essa atividade no bairro
de São Cristóvão, condenavam a repressão policial. As cartas o teriam marcado e o
fizeram “pensar muito e refletir sobre o assunto”:
“Lopez-Rey diz que nas vezes em que foi consultado, na qualidade de criminalista,
para opinar sobre a legislação do jogo em alguns países, opinou sempre pela
legalização e que o Estado deveria operar diretamente, achando ser essa uma forma
de diminuir ou minimizar a ação dos grandes grupos de profissionais do crime”.359
Concordando, recorrentemente, com Lopez-Rey, Cerqueira destacava que “nos
países nos quais o jogo é controlado pelo Estado, ‘as organizações criminosas’ passam a
operar em outras áreas menores, se afastando do negócio, o que não ocorre onde o jogo é
proibido”.360 Defendia, então, uma das posições mais polêmicas de sua trajetória: a
regulamentação do jogo do bicho. A seu ver, “o jogo, dos vícios, é o que menos males
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acarreta para o indivíduo e para a sociedade. Por isso achamos a sua regulamentação um
mal menor. A sua tolerância é um mal maior porque é sustentada por mitos que não
resistem mais a uma análise social”.361
Apesar de sua resistência à ideia da existência de “crime organizado” no Brasil,
Cerqueira elogiava a reportagem de O Globo – em que se destacava a “cumplicidade da
população” ante essa “máquina criminosa”. Segundo o editorial, ela também seria
responsável pela venda de cocaína e por homicídios na cidade. Na visão de Cerqueira
tratou-se de um “belo exemplo de imprensa sadia”. “Isso é prevenção de crimes”,
definiu.362
Como vimos, o diálogo de Nazareth Cerqueira com a criminologia foi acentuado
neste texto. Em passagem anterior, o oficial já deixava claro que entendia, por exemplo,
que as estatísticas não seriam capazes de “refletir fielmente a realidade”, mas sim
“orientar a ação policial”. Ciente disso, discorreu, mesmo que sumariamente, sobre a
chamada “mancha da criminalidade”, defendendo o uso de estatísticas por parte da polícia
capaz de formatar uma “geografia do crime”.363 Mesmo sem aprofundar a questão, tratou,
ainda, da chamada “cifra oculta de crimes” e, pela primeira vez, abordou a questão dos
“criminosos de colarinho branco”364, definida pela criminologia crítica, como a
“macrocriminalidade”. Assim, Cerqueira julgava que
“este fato apresentado por Manuel Lopez-Rey é importante, pois mostra outras
facetas desconhecidas e desprezadas no estudo da criminalidade. Diz que ‘tudo isso
coloca o crime sob uma perspectiva que até hoje não foi visualizada. Só muito
recentemente é que ficou claramente entendido que o território desconhecido do
crime requer uma atenção tanto política como científica. Isso significa que o sistema
de justiça criminal deveria ser organizado para reduzir a área não relatada do crime,
e que alguns dos esteios da pesquisa contemporânea deveriam se abandonados e
substituídos por outros. Para concluirmos, o crime, e não o transgressor, é que é o
ponto de partida e de retorno na política criminal assim como da criminologia e da
penologia”.365
Colocando-se contra o “empirismo” do “saber policial tradicional”, Nazareth
Cerqueira defendia um “Plano de Prevenção ao Crime” centralizado na Secretaria de
361
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Segurança Pública. Com base nos diversos “delitos e nas suas características seriam
traçadas as diretrizes”. O plano, dessa maneira, “acabaria com os gostos e opiniões
pessoais”.366 O tenente-coronel mostrava ainda “a convicção da necessidade da criação
de Juizados de Instrução para julgamentos sumários, de efeito rápido, para crimes e
contravenções penais”.367 Acreditava, contudo, que a pena serviria “como exemplo,
funcionando como controle social. É a justiça social. A punição dos maus é o maior
prêmio para os bons. A certeza da impunidade o maior incentivo para os maus”. Em outras
palavras: Cerqueira começava a ampliar teoricamente seu juízo sobre ordem e segurança
públicas, para além da ideia de “onipotência” da polícia. Seu diálogo com as ciências
sociais e com a criminologia, bem como sua práxis policial complexificavam nitidamente
suas reflexões.
No documento examinado, Nazareth Cerqueira teve, ainda, o mérito de entender a
sociedade brasileira, de fins da década de 1970, como “instável porque em transição”. 368
Concluía, assim, que
“a ‘polícia como um instrumento que mede o grau de civilização de um povo’, como
ideia, marcou o início de nossa formação policial militar. A experiência adquirida
no comando do 19° BPM foi suficiente para sedimentar as nossas crenças.
Envolvido na complexidade dos grandes centros urbanos que dificultaram e
modificaram os padrões de convivência humana, aumentando o conflito de direitos,
gerando novos tipos de problemas sociais, o ‘homem moderno’ tornou-se um
inseguro”.369

Apesar da defesa institucional, muitas vezes exaltada, Nazareth Cerqueira revelava,
nesse texto, ideias com algum alcance político, além de certa maturidade intelectual, ao
reconhecer que retratou, nesse texto,
“experiências, minhas alegrias, minhas decepções no desempenho do meu papel
como policial militar. Às vezes falou o homem no lugar do policial, pois no homem
muitas vezes o policial se escorou para não fugir ao combate e aos percalços da
profissão. O homem amparou o policial militar, empurrou-o para esconder-se da
inércia e da omissão criminosa dos que pararam no caminho. O que aprendemos no
comando de duas unidades é que hoje é difícil a luta contra o crime e ainda ficará
enquanto medidas urgentes não forem tomadas a médio e longo prazos. A polícia
não pode ficar sendo dirigida por campanhas ou impactos da opinião pública.
Sabemos que a memória social é tão fraca quanto a memória individual”.370
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Importante pontuar que o Ten. Cel. PM Nazareth Cerqueira desenvolveu tais ideias
no contexto brasileiro caracterizado pelo processo de abertura política – e o consequente
relaxamento da repressão. Crescia, naquele momento histórico, a possibilidade de novos
canais de participação política na sociedade civil. Portanto, seria possível afirmar que,
junto das muitas convicções moralistas e conservadoras, bem como da defesa de seu lugar
institucional, emergia, nesse momento, o oficial “legalista”. Ao expor uma criminologia
crítica, ao reconhecer a complexidade das tensões sociais, ao defender a regulamentação
do “jogo do bicho”, ao questionar o aumento dos efetivos e os métodos tradicionais
policiais e, por fim, ao defender um “amplo programa de prevenção do crime” 371,
mobilizando as forças da comunidade, Nazareth Cerqueira afirmava-se como uma
liderança.
Assim, objetivei, nesse capítulo, analisar um longo processo pautado por diferentes
conjunturas que influenciaram o itinerário do policial Nazareth Cerqueira. De qualquer
maneira, um traço marcante em sua trajetória consolidou-se ao final da década de 1970:
o questionamento das estruturas sociais que, segundo suas reflexões, geravam problemas
no campo policial. Apontava-se, assim, para a integração da segurança com outras
questões sociais, entendendo a noção de “segurança pública” e as funções da polícia
militar de forma mais ampla. A partir de 1983, como comandante-geral da PMERJ,
Nazareth Cerqueira teria mais oportunidades para implementar políticas públicas de
segurança e de policiamento ostensivo, em particular. Contudo, como secretário do
governo pedetista e, portanto, gestor público, teria de enfrentar os desafios próprios do
mundo político.
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Idem, p. 48.
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CAPÍTULO III – O comandante-geral
“Buscávamos também uma nova sociedade. Bem, o que
nós queríamos dizer com uma ‘nova ordem pública’? Era
aquela ordem que não a colocada na teoria da Segurança
Nacional, era uma nova ordem calcada em um regime
democrático”. (Carlos Magno Nazareth Cerqueira)1
A alta hierarquia e a construção da persona pública
A conquista das primeiras funções de confiança fez com que a posição do oficial
Nazareth Cerqueira ganhasse importância na corporação policial militar. Mesmo no curto
tempo em que ficou à frente dos batalhões de São Cristóvão e Copacabana, seu trabalho
de comando passava a ser visto por alguns como inovador em vários aspectos. Seu
substituto, o tenente-coronel Manoel Narciso de Oliveira, afirmou que pretendia
comandar o 19° BPM orientado pela “nova filosofia implantada na Polícia Militar, ‘que
integra as relações povo-PM-imprensa’. [...] Já não se compreende um PM que
desconheça as ruas, as farmácias e até os médicos mais próximos”.2 Cerqueira afirmavase como um oficial de destaque.
Muitas das posições assumidas em relação ao papel da polícia militar, ao longo de
sua carreira, fizeram com que Nazareth Cerqueira, em 1978, se tornasse subchefe do
Estado-Maior da PMERJ.3 Se ainda era visto por alguns como “criador de caso” – e talvez
por isso não permanecesse muito tempo nos comandos de BPM – não deixavam, contudo,
de reconhecer nele um profissional dedicado e conhecedor do ofício policial. A nova
função significava, dessa maneira, o reconhecimento de seus méritos. Cerqueira ocupava
agora um lugar no centro do poder institucional, onde as ações são programadas e os
rumos da corporação definidos. Possivelmente, com a sua nova posição na hierarquia
policial, com o seu amadurecimento teórico e com o reconhecimento de alguns colegas
de farda, Cerqueira julgou-se apto a encarar sua primeira grande polêmica pública no ano
de 1979.

1

CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. Manejo dos conflitos sociais. Força pública e sociedade civil.
Rio de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia, setembro de 1991, p. 19.
2
Jornal O Globo, edição de 25 de agosto de 1977, p. 19. In http://acervo.oglobo.globo.com/. Acessado em
10 de junho de 2013.
3
Ainda como tenente-coronel, Cerqueira compôs o conselho fiscal que analisava a situação financeira da
caixa habitacional da PMERJ. In Jornal O Globo, edição de 11 de maio de 1978, p. 31.

156

No artigo intitulado “D. Sandra, a PM e os outros” publicado no jornal O Globo4, o
tenente-coronel Nazareth Cerqueira rebateu críticas feitas à polícia militar pela professora
e ex-parlamentar (pela UDN e pela Arena – desde meados dos anos 1960) Sandra
Cavalcanti. Segundo declaração de um oficial do Estado-Maior da PMERJ – cujo nome
não foi identificado nessa edição do jornal –, Sandra teria publicado, dias antes, um artigo
acusando a carência material e de pessoal da PM e, ainda, a organização da Secretaria de
Segurança no Rio de Janeiro. Ao que parece, um episódio teria motivado as críticas de
Sandra Cavalcanti: um amigo, líder comunitário, fora baleado pelas costas por um policial
militar no momento em que socorria uma senhora assaltada.
Nazareth Cerqueira, nessa ocasião, contra-argumentou Sandra Cavalcanti,
afirmando que a atividade policial se tratava de uma atividade técnico-profissional.
Adotando uma linguagem ofensiva contra o que qualificou como “os palpiteiros” que
estariam “nos jornais, na TV, nos gabinetes políticos, falando do crime e da criminalidade,
da polícia e da justiça”, Cerqueira recorreu à criminologia associando a expansão do
crime à corrupção política e oficial. Ácido, propôs, então, esse tema como reflexão para
“D. Sandra”. Mais uma vez, o tenente-coronel tentava problematizar a questão da
criminalidade, preservando a instituição, e se colocando contra uma suposta “burrice
meiga” sugerida por Sandra.5
Os problemas enfrentados na cidade, para o oficial, deveriam ser discutidos
tecnicamente– por policiais, juristas e administradores – e não resolvidos “na imprensa e
na TV”, por meio de comentários “hilariantes” com objetivos “eleitoreiros”. Partindo para
o enfrentamento, Cerqueira afirmou que esse debate não seria “tema para ser equacionado
por pessoas desavisadas e movidas por interesses inconfessáveis”.6
No artigo em exame, o tenente-coronel finalizava suas reflexões defendendo a
“função social” da polícia militar, bem como exigindo, mais uma vez, prestígio à
organização. “Desrespeitá-la é aliar-se aos criminosos. Desrespeitá-la é impedir o seu
progresso. É errado pensar ser a polícia um mal necessário”, afirmou.7 Fica claro que o
artigo em questão reafirmava algumas ideias já expostas nas primeiras monografias e
publicações de Cerqueira: definição mais precisa dos objetivos da atividade policial,
principalmente no tocante à prevenção da criminalidade.

4

Jornal O Globo, edição de 22 de abril de 1979, p. 20. Acessado em 15 de junho de 2013.
Idem, p. 20.
6
Idem.
7
Idem.
5
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Três dias depois, o mesmo jornal O Globo publicou um artigo de Sandra Cavalcanti
rebatendo as críticas de Nazareth Cerqueira, agravando a polêmica. Para ela, o texto de
Cerqueira era de qualidade “precária”, com ideias “confusas” e que revelaria uma
“mentalidade tacanha”. Inclusive, “na forma grosseira e primária com que se dirige a
mim, usando de uma intimidade e de uma familiaridade a que não tem direito, pois não o
conheço e dele nunca ouvi falar”. “Acho que a atuação das forças policiais é
descoordenada, conflitante, ineficiente e mal definida”, reafirmou nessa ocasião. Para
Sandra, o subchefe do Estado-Maior da PMERJ, na realidade, corroborava com a sua
opinião, ou seja, com políticos que “ele tanto despreza”.8
Segundo Sandra Cavalcanti, o prestígio reclamado por Cerqueira deveria “ser
conquistado”, um reconhecimento que brotaria do “meio da própria comunidade”. A
proposição generalizante da sociedade política feita por Cerqueira seria tão danosa quanto
a generalização depreciativa do trabalho policial. “Nunca declarei que prefiro a ‘meiga
burrice’ ao bom preparo profissional de nossa PM. Nem sei de onde o subchefe foi tirar
a expressão. [...] Se tenho que optar, vou optar. [...] Fico com a meiguice e deixo a burrice
para os outros”, finalizou.9
Polêmicas à parte, o fato é que, após esse debate público, Nazareth Cerqueira foi
preso, mais uma vez. Recolhido ao 4° Batalhão de São Cristóvão, Cerqueira tentou
recorrer a Secretaria de Segurança. Caso seu pedido não fosse atendido, naquele momento
delicado, garantiu que recorreria diretamente ao então governador fluminense Chagas
Freitas.
Colegas policiais testemunharam que Cerqueira não se mostrava arrependido. O
tenente-coronel teria afirmado aos companheiros de farda que aproveitaria os dias de
prisão para finalizar seu livro, resultado direto das ideias contidas na monografia A PM e
as tensões sociais. Segundo o oficial, superiores teriam lido os originais e proibiram a
publicação. Ele, então, teria feito algumas adaptações, tornando o texto “um pouco mais
leve”.10
Outro editorial do jornal O Globo assinalou as regalias desfrutadas por Cerqueira
na prisão, mas também a estima da oficialidade. No Clube de Oficiais da PMERJ, houve
uma demonstração oficial de solidariedade. Declararam-se em “assembleia permanente”,
exigindo a anulação da punição ao oficial. Visitas se tornaram frequentes. Entretanto,

8

Jornal O Globo, edição de 25 de abril de 1979, p. 13.
Idem.
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Idem.
9
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oficiais acreditavam que a perda de confiança por parte do comando geral da corporação
poderia significar o posto de Cerqueira no Estado-Maior. 11
O lugar de “especialista” reivindicado por Nazareth Cerqueira no artigo do jornal
O Globo tem uma explicação. Anos antes das discussões travadas com Sandra Cavalcanti,
o tenente-coronel escrevera um texto em que tentava refletir sobre algumas questões
levantadas nesse debate.12 No polêmico artigo jornalístico, Cerqueira fez referência ao VI
Congresso das Polícias Militares, organizado pela então PMEG no ano de 1969, sob o
título “As PM perante a legislação Processual Penal”. Uma das temáticas desse encontro
tratava, segundo Cerqueira, exatamente da crítica contundente de Sandra: a definição
mais precisa das funções das agências policiais civil e militar.
Portanto, essa discussão pública já refletia, no plano teórico, mais uma importante
publicação do próprio Nazareth Cerqueira. O texto em questão ganhou o título de
Dicotomia Polícia Militar x Polícia Civil13. Cerqueira, evocando o chefe reformista da
polícia inglesa Robert Peel, destacava – dentre as propostas teóricas presentes em
Dicotomia – que a corporação deveria buscar, como um dos seus principais objetivos, o
número reduzido de delitos. Portanto, argumentava que o recurso à violência deveria ser
evitado. Propunha, para isso, adequada seleção e treinamento, bem como considerável
efetivo14, defendendo que “a formação do homem” iria “lhe desenhar o desempenho”.
Por fim, Cerqueira colocava-se contra a tese da incompatibilidade da organização militar
e o “fazer polícia”.15 Aqui, Cerqueira começaria a enfrentar uma questão que o
acompanharia por muitos anos: a militarização das ações policiais, parte de uma política
de segurança pública autoritária. Naquele contexto histórico específico, em que o debate
sobre o fenômeno criminal e o papel das polícias brasileiras não ocupava de forma central
a agenda política do país, ele tentava se colocar como teórico de polícia, difundindo a
necessidade de um sistema policial técnico, para além de um sistema meramente atrelado
à repressão própria da ditadura.
Nesses escritos, Nazareth Cerqueira recorreu, novamente, ao policiólogo O. Wilson
a fim de defender a competência da PM no trabalho de policiamento ostensivo. Como
defendido em A PM e as tensões sociais, julgava que a visibilidade do patrulhamento
11

Idem.
CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. Dicotomia Polícia Militar x Polícia Civil. Rio de Janeiro:
PMERJ, 1976. In Arquivo do Instituto Carioca de Criminologia (ICC).
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Esse texto foi publicado na Nota de Instrução n° 4, de 31 de janeiro de 1979, e serviu como base de
discussão para a 1ª Conferência Nacional dos Secretários de Segurança Pública (CONSESP).
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CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. Dicotomia Polícia Militar x Polícia Civil. Op. cit., p. 2.
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Idem, p. 21.
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fardado seria um obstáculo para a “oportunidade de delinquir” ou a “crença de que existe
a oportunidade para delinquir”.16 Dessa maneira, exigia que a tarefa do policiamento
ostensivo fosse exclusiva das polícias militares, ao invés do seu histórico papel de “forças
auxiliares do Exército aquarteladas”.17 Cerqueira destacou, portanto, os dois decretos que
determinavam a atribuição da corporação ligada exclusivamente a “missões policiais”: o
decreto-lei 317 de 1967 e o decreto-lei 667 de 1969. Para ele, chegara o momento de a
polícia militar, nas ruas, assumir suas funções especificamente policiais. Em outras
palavras: para além da função auxiliar de “defesa interna”, os policiais militares deveriam
se dedicar a manutenção da ordem pública, rejeitando a conceituação de “pequenos
exércitos estaduais”.
O que Nazareth Cerqueira parece propor não era exatamente a independência das
duas polícias no Brasil, mas, a compatibilização das funções. 18 Mesmo ciente dos limites
dos estudos comparados sobre agências policiais, a visita à polícia francesa contribuiu
para algumas considerações do oficial. Segundo Cerqueira, tanto a Gendarmarie
Nationale (militar) como a Police Nationale (civil) exerceriam as duas funções básicas –
prevenção e repressão – mas sem grande preocupação com os rituais militares. Portanto,
à polícia militar caberiam sim as funções investigativas e preventivas, bem como as
atividades tradicionais ligadas à repressão.
O tenente-coronel sugeria, deste modo, a substituição da dicotomia “prevençãorepressão” pelo binômio “ordem pública x investigação criminal”. 19 “O ramo fardado e o
ramo civil é, pois, um dado técnico”20, afirmou. Para Cerqueira, o momento exigia a
superação dos “desentrosamentos teóricos” e a definição precisa do sistema policial
brasileiro. Assim sendo, propunha seminários e cursos de especialização para os policias
tanto na Academia de Polícia como na Escola Superior de Polícia. No referido texto,
recomendava, ainda, a utilização do mesmo espaço físico pelas duas agências policiais e
reuniões periódicas.21
Por fim, Nazareth Cerqueira defendeu outra vez a criação dos Juizados de Instrução,
“como forma de aliviar a polícia civil do trabalho com inquérito policial e incentivar a
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Idem.
Idem, p. 13.
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Idem, p. 3.
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Idem, p. 4.
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Idem, p. 17.
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Idem, p. 26.
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atividade investigatória, além de reduzir os atritos entre PM e PC, que ocorrem quase
sempre por entendimentos diversos na hora da atuação do fato delituoso”.22
O oficial Nazareth Cerqueira incorporou ao seu polêmico artigo jornalístico
algumas conclusões expostas em Dicotomia. Reconheceu, à época, que as polícias,
segundo o modelo brasileiro, realmente funcionariam de maneira “partida”, portanto,
“incompleta”. Entretanto, reafirmou, categoricamente, a necessidade de manutenção da
organização militar, o equívoco da multiplicidade das polícias e unificação por meio da
adoção dos Juizados de Instrução. Defendia, dessa forma, uma ampla reforma do sistema
criminal brasileiro. Para Cerqueira, com os Juizados de Instrução, a polícia devolveria
“ao Judiciário o poder que lhe pertence de julgar e de punir”, agilizando o sistema como
um todo. Na sua visão, com essas reformas, o respeito aos direitos humanos seria
crescente no país: a polícia estaria ausente das apurações criminais e dos atos processuais,
possibilitando “garantias para o acusado e para a ordem social” e limitada às funções de
investigação e manutenção da ordem. Em síntese, a ideia era a de uma “polícia judiciária
feita por juízes e não por policiais”.
Nesse momento de sua trajetória profissional, Cerqueira consolidava suas
convicções prevencionistas. Para ele “pouco a pouco a polícia repressiva deverá dar lugar
a uma polícia social que se propõe, sobretudo, a educar o delinquente, fazendo-se da
investigação criminal, cada vez mais, uma tentativa de prevenção da infração”. 23
Oficialmente, o comando-geral da PMERJ não se manifestou publicamente em
relação ao texto e à prisão de Nazareth Cerqueira. Apenas relatou o episódio no boletim
interno da corporação. A Secretaria de Segurança afirmou, contudo, que suas ideias
poderiam até ser válidas. Contudo, elas deveriam ter sido apreciadas pela hierarquia
policial. Cerqueira teria rompido, deste modo, com normas regulamentares e
disciplinares. Entretanto, na visão do deputado estadual do MDB, Murilo Maldonado, o
oficial insubordinado deveria
“conservar em seus assentamentos a punição que recebeu, pois tem significado
muito maior que a medalha de ouro que ele conquistou quando concluiu como
primeiro colocado o curso da Escola de Formação de Oficiais da PM. Esta punição

Idem, p. 27. Cerqueira reconheceu que utilizou, como base teórica, o “Estudo sobre Polícia Judiciária e
investigação criminal” do então major PM Jorge da Silva. O objetivo do texto de Jorge da Silva era,
especificamente, a reflexão sobre a polícia civil brasileira, defendendo sua subordinação ao Ministério
Público e, assim como Cerqueira, a criação dos Juizados de Instrução.
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ele obteve porque assumiu o objetivo de restabelecer a verdade em torno da PM,
defendendo a corporação”.24

Em carta enviada ao jornal O Globo, o tenente-coronel da reserva Themistocles
Germano Muniz Filho também se solidarizou com Cerqueira, “endossando o que ele
escreveu com clareza, concisão e brilho a respeito do momento difícil por que passa a
corporação”. O oficial reformado julgava que o tempo dos “oficiais de 1945/50 tivesse
desaparecido para sempre. Pertenci aquela leva e me honro”. Ele relembra da sua própria
prisão na Ilha Grande, “por lutar pelo primeiro Código de Vencimentos e Vantagens, pois
naquele tempo, como hoje, sentíamos o ferrete do ‘salário de fome’ de nossos soldados”.25
Após dez dias de prisão, a punição a Cerqueira foi revertida pelo comandante-geral
Anibal de Melo Henriques. Mesmo assim, o comandante afirmou que cogitava novas
punições ante à “proporção que tomou a crise gerada pela prisão do subchefe do EstadoMaior”.26
Segundo o relato do coronel reformado e ex-comandante da PMERJ Ubiratan de
Oliveira Ângelo, a polêmica pública “impactou muito na carreira” de Nazareth Cerqueira.
“Impactou positivamente. As pessoas começaram a vê-lo como alguém que tinha
coragem de dizer algo em prol da maioria da polícia militar. Aquela prisão foi um mérito”.
Para Ubiratan, antes da polêmica de 1979, Nazareth Cerqueira era “reconhecidamente um
homem com ideias, mas um policial na ‘vala comum’”.27 Assim, naquele conturbado
contexto, o artigo de Cerqueira foi visto como uma exposição pública, corajosa e
inteligente, de um problema que incomodava o conjunto dos policiais militares. Se
Cerqueira já era um oficial destacado, até aquele momento, passou a ser visto com
respeito ainda maior. Afinal, ele teve a ousadia de se colocar publicamente, arriscando
tanto o cargo que ocupava, quanto à possibilidade de ascensão ao último posto da carreira.
A punição, entretanto, o transformou numa liderança.
Dessa forma, creio que a controvérsia pública com Sandra Cavalcanti, na qual se
envolveu Nazareth Cerqueira, pode ser vista como um “acontecimento biográfico”. Para
Angela de Castro Gomes, tal categoria corresponde a uma espécie de evento fundador de
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uma trajetória significativa.28 A categoria me parece apropriada no sentido de pensar tal
polêmica como um momento de inflexão na trajetória profissional de Cerqueira. A meu
ver, tal acontecimento marcou uma mudança significativa de percurso na vida desse
indivíduo. Dali para frente, o espaço público seria gradativamente uma arena privilegiada
de atuação desse oficial.
Após a passagem pelo Estado-Maior da PMERJ, Nazareth Cerqueira foi transferido
para a Direção de Ensino, já no posto de coronel. Foi investido no cargo pelo então
comandante-geral da PMERJ, o coronel do Exército Nilton de Albuquerque Cerqueira.29
Considerado um oficial da “linha dura”30 do Exército, Nilton Cerqueira foi aluno
do Colégio Militar do Rio de Janeiro, oficial paraquedista, participando ativamente da
repressão violenta aos grupos armados de esquerda durante a ditadura. Ainda no posto de
major, ele comandou o DOI-CODI de Salvador em 1971, chefiando a “Operação
Pajuçara”, que matou Carlos Lamarca, ex-capitão do Exército e líder guerrilheiro da
Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Nilton Cerqueira ganhou, dessa maneira,
notoriedade pública. Medidas assistenciais a viúvas de policiais mortos, bem como as
premiações por “bravura”31 (semana grátis na colônia de férias da PM, por exemplo)
marcaram sua passagem no comando da PMERJ.32
28

Analisando as relações entre memória e história, a historiadora acredita que os oito meses de João Goulart
como ministro do Trabalho, no segundo governo Vargas, foram um “acontecimento biográfico”. “Primeiro,
pelas marcas que tal experiência produziu na construção de sua imagem para si mesmo e para seus aliados
mais próximos”. E “segundo, pelos desdobramentos que essa imagem provocou na movimentação de seus
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trabalhadores?” In FERREIRA, Marieta de Moraes. João Goulart. Entre a memória e a história. Rio de
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‘Revolução’ de 31 de março de 1964”. In CHIRIO, Maud. A política nos quarteis: revoltas e protestos de
oficiais na ditadura militar brasileira. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 50.
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De acordo com o relato do coronel reformado Jorge da Silva, a ida de Nazareth
Cerqueira para a Diretoria de Ensino refletia também uma tentativa de limitar suas ações.
“O coronel Nilton de Albuquerque de Cerqueira tinha uma ideologia muito
repressivista. [...] Ele já tinha uma história de combatente, de guerra. Ele que
proferiu aquela célebre frase: ‘comigo é assim mesmo: atira primeiro e pergunta
depois’. O Cerqueira era um humanista por natureza e eu não era muito diferente
dele, quer dizer, eu também tinha, pelo fato de ter nascido onde eu nasci, pela minha
vivência, pelo fato de ser negro também. Tem uma série de fatores que fazem com
que você tenha uma visão um pouco mais crítica da sociedade. De repente
resolveram que Cerqueira era melhor na Diretoria de Ensino. [...] Naquele
momento, colocar um coronel na Diretoria de Ensino era colocar o camarada na
geladeira. Então o coronel Cerqueira foi tirado do coração do comando”.33

Segundo as tradições da instituição policial militar, de acordo com o depoimento
do coronel Ubiratan Ângelo, o oficial que fosse para a Diretoria de Ensino “apagava”.
Entretanto, para o mesmo Ubiratan, “na visão intramuros, o cara da área de ensino é o
cara que está lá, está largado e tal. O que eles não percebiam é que ser da área de ensino
criava um impacto para fora, se as pessoas soubessem utilizar”. Ao que parece, a pouca
relevância institucional do cargo significou alguma autonomia e visibilidade para
Nazareth Cerqueira. Consolidava-se, dessa maneira, o “intelectual de farda”.34
O coronel Cerqueira continuava interessado em pesquisar a corporação policial,
buscando questionamentos teóricos sobre métodos que pudessem aprimorá-la.
Entretanto, no ano de 1980, quando da realização do curso sobre “Análise
Profissiográfica” no Instituto de Recursos Humanos da Fundação Getulio Vargas (FGV),
Cerqueira pensou em encerrar a carreira policial.35 No mesmo ano, Cerqueira participou

segurança pública do governo Marcello Alencar (1995-1998). Citado in FERREIRA, Marieta Moraes,
ROCHA, Dora e FREIRE, Américo. Vozes da Oposição. Rio de Janeiro: Grafline editora, 2001, p. 137.
Em 2014, o Ministério Público Federal (MPF) responsabilizou Nilton Cerqueira por três crimes associados
ao atentado, solicitando pena de 36 anos de prisão. Para o MPF, ele foi o responsável pela suspensão do
policiamento na região do Riocentro para garantir a circulação das equipes operacionais. Cerqueira também
teria exonerado o comandante do batalhão da área dois dias antes do atentado. In
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/02/ministerio-publico-denuncia-tres-generais-poratentado-do-riocentro-1981-1246.html. Acessado em 10 de setembro de 2014.
33
Entrevista do coronel Jorge da Silva concedida em julho de 2011 para o Projeto História do Policiamento
Comunitário no Rio de Janeiro. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil
(CPDOC). Fundação Getulio Vargas, p. 13. Fonte cedida à pesquisa pela professora Ludmila Ribeiro.
34
Expressão utilizada pelo coronel Ubiratan Ângelo em entrevista concedida em outubro de 2010 para o
Projeto História do Policiamento Comunitário... Op. cit., p. 55. Ver ainda a análise da ideia de “civil de
farda” feita in CASTRO, Celso. O espírito militar: um estudo de antropologia social na Academia Militar
das Agulhas Negras. Rio de Janeiro: Zahar, 1990, p. 94.
35
Manuscrito da entrevista com Carlos Magno Nazareth Cerqueira de 18 de julho de 1988. In Museu da
Imagem e do Som. Projetos Especiais: Cem anos de Abolição, p. 18. In Arquivo pessoal do coronel
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do curso de “hipnose clínica” no Centro de Psicologia Aplicada (CEPA), concluído em
1981.36 Meses depois, ingressou no curso de pós-graduação em Psicologia do Trabalho
no Instituto Superior de Estudos e Pesquisas Psicossociais (ISOP) pela Fundação Getúlio
Vargas, concluído em junho de 1982.37 Nesse curso, Cerqueira conheceu sua segunda
esposa, Juçara, com quem viveu até o fim da vida. Com Juçara, ele teria outros dois filhos:
Camila Faissal Nazareth Cerqueira e Carlos Magno Faissal Nazareth Cerqueira.38
O interessante na trajetória profissional de Cerqueira é que, após um tempo na
“geladeira”, o coronel continuou a trilhar o caminho da ascensão hierárquica. Mais
precisamente, graças a uma grave crise na Secretaria de Segurança fluminense. Em
fevereiro de 1982, ele foi nomeado chefe do Estado-Maior da PMERJ pelo coronel do
Exército Edgard Pingarilho, então comandante-geral. Pingarilho fora indicado ao cargo
por chefes do Serviço Nacional de Informações (SNI), entre eles, o general Newton Cruz.
O novo comandante substituíra Nilton Cerqueira, pivô da crise política.
Episódios como o caso de torturas no presídio da Ilha Grande denunciado por D.
Eugênio Sales e a revista constante de freiras da Pastoral Penal marcaram a gestão de
Nilton Cerqueira. Além disso, Nilton foi responsabilizado pelo espancamento de
operários da Ciferal – que reclamavam o pagamento de salários atrasados – por policiais
do Batalhão de Choque orientados pelo seu colaborador e então chefe do Estado-Maior,
o oficial PM Fernando Pott. O sequestro, seguido de extorsão e lesões corporais de dois
estudantes universitários – Antonio Vieira Costa Neto, filho do presidente da OAB-RJ
Francisco Costa Neto, e Andrea Maciel, filha do deputado Lysâneas Maciel – por
soldados do 8° BPM (Campos), também abalou o seu comando. E, por fim, a repressão
sistemática ao “jogo do bicho” na cidade – que levou à invasão de policiais militares do
21° BPM na 64ª delegacia de Vilar do Teles com vistas a forjar flagrantes de jogo (cartas
de baralho e fichas de totó) – foi decisiva para a exoneração de Nilton Cerqueira.

Nazareth Cerqueira localizado no Instituto Carioca de Criminologia (ICC). O diploma em questão data de
18 de abril de 1980 e foi cedido à pesquisa por Juçara Faissal Cerqueira.
36
O referido diploma data de 21 de janeiro de 1981 e foi cedido à pesquisa por Juçara Faissal Cerqueira.
37
Segundo seu histórico escolar, Cerqueira cursou as seguintes disciplinas: “análise do trabalho”, “medidas
em psicologia do trabalho”, “treinamento e desenvolvimento de pessoal”, “avaliação de desempenho”,
“segurança e acidentes de trabalho”, “seleção e classificação de pessoal”, “métodos de tratamento de
dados”, “desenvolvimento organizacional” e “administração de cargos e salários” em um total de 400 horas
de curso. O diploma data de 5 de dezembro de 1984 e foi cedido por Juçara Faissal Cerqueira.
38
Em depoimento, Juçara afirmou que Cerqueira era um homem “muito fechado e metódico. Quase não
ria”. Mas, aos poucos, conforme o relacionamento entre os dois progredia, “surgiu uma forte amizade,
seguida de admiração que se transformou em uma vida a dois”. Cerqueira ganhou ainda duas enteadas:
Cinthia e Maria das Graças, dos casamentos anteriores de Juçara. In MORETZSOHN, Sylvia. “O sonho do
capitão”. In CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. O futuro de uma ilusão: o sonho de uma nova polícia.
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2001, p. 12.
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O ponto alto da crise na Secretaria de Segurança Pública fluminense, no início da
década de 1980, se deu quando seu secretário, o general Waldyr Muniz (companheiro de
Figueiredo no SNI), colocou a PMERJ subordinada à Polícia Civil no tocante as
atividades “repressivo-investigatórias”, exigindo a exoneração de Fernando Pott, visto
como indisciplinado. Apesar de negar constantemente a crise e recuar da própria decisão
– que para muitos “feria” o decreto n° 667 (que subordinava as PMs apenas à IGPM) –,
Muniz manteve contato constante com o então Ministro do Exército, o general Walter
Pires. Diante da resistência de Nilton Cerqueira em punir o companheiro Fernando Pott,
a alternativa de Muniz foi exonerá-lo.39
Policiais militares e promotores afirmaram que a exoneração de Nilton Cerqueira –
após cerca de um ano à frente da corporação – teria sido “uma vitória do crime
organizado”. Não à toa, Nilton recebera a “medalha de Coragem e Destemor com
Sangue”, a mais alta premiação da Polícia Militar. Em alguns discursos em sua
homenagem, Nilton Cerqueira foi associado à “tradição de respeito aos direitos
humanos”. 40 Para alguns oficiais, em razão do seu comando “saneador” e “regenerador”
– responsável pela punição de oficiais e praças envolvidos em casos de corrupção e pelo
reaparelhamento material da corporação41 –, teria havido uma “mudança de mentalidade
na oficialidade”. Para eles, “muita gente foi afastada, hoje a PM tem em postos de
comando oficiais jovens, com muito amor à causa pública”.42
Apesar das resistências, o primeiro ato do novo comandante-geral Pingarilho foi a
exoneração, imediata, do coronel Pott, chefe do Estado-Maior, empossando o coronel
Nazareth Cerqueira. Fernando Pott, na cerimônia de transmissão do cargo, afirmou que
reconhecia “no coronel Carlos Magno grandes méritos e predicados para ocupar o cargo,
digno auxiliar que foi, quando, aceitando meu convite, aqui serviu como subchefe, sendo
meu principal colaborador. Desejo-lhe felicidades no desempenho das novas funções”.43
Segundo reportagem de O Globo, Nazareth Cerqueira era “considerado na Polícia
Militar um ‘oficial de linha dura’”.44 Pelo menos no tocante às premiações de policiais
que se “destacaram em serviço”, Cerqueira manteve-se alinhado à política anterior.45
39

As informações referentes à crise foram coletadas nas edições de 10 de fevereiro de 1982 (p. 11), de 11
de fevereiro de 1982 (p. 11), de 12 de fevereiro de 1982 (p. 13) e na de 19 de fevereiro de 1982 (p. 12) do
Jornal O Globo. In Op. cit. Acessado em 20 de junho de 2013.
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Jornal O Globo, edição de 12 de fevereiro de 1982, p. 13.
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Jornal O Globo, edição de 10 de fevereiro de 1982, p. 11.
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Jornal O Globo, edição de 12 de fevereiro de 1982, p. 13.
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Jornal O Globo, edição de 20 de fevereiro de 1982, p. 9.
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Jornal O Globo, edição de 19 de fevereiro de 1982, p. 12.
45
Jornal O Globo, edição de 7 de agosto de 1982, p. 11.
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Segundo outro editorial do jornal O Globo, vários oficiais garantiam “que o coronel
Nazareth Cerqueira tem a mesma linha de pensamento do coronel Pott, principalmente
no que se refere à repressão ao jogo do bicho, que deverá continuar sendo combatido”.46
Como chefe do Estado-Maior da PMERJ, Cerqueira continuou a enfrentar muitos
problemas característicos do trabalho policial brasileiro. Porém, agora, sua visibilidade
pública era maior. Em setembro de 1982, por exemplo, policiais do 6° BPM amarraram
cinco homens pelo pescoço no Morro da Cotia – na Estrada Grajaú-Jacarepaguá –, detidos
para “averiguação”47, causando alguns protestos. No ano de 1983, Cerqueira teria ainda
que administrar outra crise. No dia 18 de janeiro, cinco homens foram mortos por policiais
no conjunto habitacional da Cehab, conhecido como Gabinal Margarida na Cidade de
Deus. A Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro (Famerj)48 qualificou
tal episódio de “assassinato institucionalizado”. O advogado das vítimas pediu ao chefe
do Estado-Maior Nazareth Cerqueira para que acompanhasse diretamente o inquérito.49
O advogado, na ocasião, também denunciou as ameaças que os familiares estariam
sofrendo por parte de policiais do 18° BPM de Jacarepaguá.50
O chefe de Relações Públicas da PMERJ afirmou que os policiais agiram
“corretamente” naquele episódio. Segundo o major, a vida pregressa dos mortos poderia
“ser verificada na 32ª DP. Alguns deles estavam com mandado de prisão. Acusar é fácil,
o difícil é provar”. Dias depois, o comandante do batalhão de Jacarepaguá, o tenentecoronel Ile Marlen, se recusava a enviar os policiais acusados à delegacia para prestarem
depoimento. O coronel Nazareth Cerqueira também não mostrava dúvidas quanto à ação
na Cidade de Deus. Na sua avaliação, os policiais agiram “no estrito cumprimento do
dever legal, reagindo como puderam e no momento oportuno”. E prosseguiu:
“Foi usada a violência necessária e legal. Mesmo assim, determinamos
imediatamente a abertura de um inquérito policial-militar para apurar se houve
qualquer procedimento irregular, os culpados serão punidos e poderão até ser
expulsos da corporação. Entretanto, o comandante do 18° BPM me informou que
os cinco mortos eram de fato delinquentes”.51
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Jornal O Globo, edição de 19 de fevereiro de 1982, p. 12.
Jornal O Globo, edição de 18 de fevereiro de 1983, p. 9.
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50
Idem, p. 12.
51
Jornal O Globo, edição de 5 de fevereiro de 1983, p. 10.
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Naquele momento, Nazareth Cerqueira cumpria rigorosamente sua função
institucional. Marcos Bretas defende a hipótese que, na história da PMERJ, as afirmações
da necessidade de tratar bem ao público e de não empregar violência desnecessária
ficavam “todo o tempo ao nível das declarações de comando, mas de poucos efeitos
concretos”. O historiador garante que “quando confrontados com queixas da população,
relativas a abusos promovidos pelos policiais, os comandantes tendiam a proteção de seu
pessoal, fazendo investigações que não comprovavam nada”.52 É preciso, contudo,
considerar aquelas circunstâncias. O cenário político daqueles anos era delicado. Ocorria
uma grave crise na área da segurança pública. A corporação estava descontente. Cerqueira
talvez tenha optado por uma fala menos incisiva, a fim de não desacreditar seus
comandados publicamente. Pode ter sido vítima de uma frase simplesmente infeliz.
Todavia, não podia mais se omitir. Tinha que responder aos desafios que a nova posição
hierárquica lhe impunha.
A redemocratização brasileira e a eleição de Brizola: rumo ao comando da PMERJ
Nesses primeiros anos da década de 1980, avançava o processo de “abertura
política”, iniciado no governo do presidente Ernesto Geisel e continuado pelo seu
sucessor João Baptista Figueiredo. Em janeiro de 1983, Nazareth Cerqueira, em
solenidade pública de transmissão de comando no 3° BPM (Méier), se mostrou favorável
ao decreto-lei, publicado no mesmo ano, que subordinava as polícias militares estaduais
ao comando de oficiais da própria corporação que, por sua vez, seriam nomeados pelos
governadores recém-eleitos pelo voto direto no ano anterior. 53 Para Cerqueira, a melhoria
da qualidade da corporação policial independeria do comando do Exército. Para ele, a
polícia militar continuaria trabalhando normalmente, “sem qualquer modificação em seus
métodos”.54
O então comandante-geral da PMERJ, Edgar Pingarilho, no dia 4 de fevereiro de
1983, afirmou, por meio do setor de relações públicas da corporação, que entregaria o

“A própria reiteração de tais advertências pode ser tomada como um indicador de que eram ignoradas”.
Citado in BRETAS, Marcos. A Polícia carioca no Império. In Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro,
vol. 12, n. 22, 1998, p. 15.
53
A possibilidade de o comandante das polícias militares ser oriundo da própria corporação foi
regulamentada pelo Decreto-Lei n° 2.010, de 12 de janeiro de 1983. O comando seria exercido
“preferencialmente” (termo do decreto) por oficiais de carreira, desde que o nome proposto pelos
governadores fosse aprovado pelo ministro do Exército. Publicado no Boletim da PMERJ n° 30 de 17 de
fevereiro de 1983, p. 43. In Arquivo Geral da PMERJ. Ver ainda o Decreto-lei 2010/83. In
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2010.htm. Acessado em 26/06/2014.
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comando no início do mês de março. Apesar do direito de permanecer no cargo até a
posse do novo governador eleito, Pingarilho, sem dar muitas explicações publicamente,
reafirmava seu desejo de transmitir o posto ao chefe do Estado-Maior Nazareth
Cerqueira.55 A ordem para que os comandos passassem aos oficiais das polícias militares,
segundo Pingarilho, teria partido do próprio Ministro do Exército. E ainda, deveriam
transferir o cargo para seus substitutos legais. Segundo seu relato, comandantes da polícia
militar de outros estados ligados ao Exército já seguiam essa orientação.56
Edgar Pingarilho era associado a uma maior presença da PM nas ruas – por meio
das cabines de policiamento e do maior controle da “polícia secreta da PM”, contendo
“excessos e arbitrariedades” e excluindo, durante seu ano de comando cerca de 300
policiais da corporação.57
Para a surpresa de alguns oficiais, Pingarilho antecipou a transmissão do comando
para o dia 18 de fevereiro. A única informação oficial foi a de que “a filosofia do comando
da corporação não” seria “alterada com a posse do coronel Nazareth Cerqueira”.
Entretanto, no boletim interno da PMERJ, Pingarilho dedicou algumas linhas a fim de
justificar sua decisão. Tal atitude era importante em uma instituição pautada em noções
como hierarquia e disciplina. Sobre Cerqueira, afirmou que se tratava de
“oficial de escola, dotado de elevada capacidade de discernimento, cumpriu com
segurança, eficiência e zelo as missões a seu cargo, realizando com esmero um
trabalho consentâneo e sistemático de detalhamento das diretrizes do comandantegeral, no afã de propiciar à corporação condições de aperfeiçoar o cumprimento de
suas missões constitucionais. Destacou-se pelo seu total devotamento ao
cumprimento do dever e continuado estudo dos problemas sociais; pela sua
disciplina, cultura geral, técnico-profissional e acendrado amor corporativo,
granjeando admiração e o respeito de seus pares e subordinados. [...] É com orgulho
que transmito às mãos honradas e dignas do Cel. PM Cerqueira o cargo de
comandante-geral da PMERJ”.58

O então governador do Rio de Janeiro Chagas Freitas aceitou o pedido de
exoneração, bem como a nova nomeação.59 Segundo o governador, tratava-se,
simplesmente, de “um imperativo de ordem legal”. Importante destacar que, dias antes,
Cerqueira fora agraciado por Chagas Freitas com a “Medalha de Reconhecimento” pelos
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“relevantes serviços prestados à nossa comunidade”.60 Como última solenidade oficial,
Pingarilho participou da promoção “por bravura” de alguns praças da PMERJ.61
A cerimônia de posse de Nazareth Cerqueira contou com a presença do general
Newton Cruz, então chefe do SNI. A passagem de comando foi presidida pelo secretário
de segurança Waldyr Muniz. Depois de quase 20 anos, a Polícia Militar voltaria a ser
comandada por um oficial de carreira e, pela primeira vez, por um policial negro.62
Cerqueira garantiu na solenidade que continuaria desenvolvendo o trabalho de
Pingarilho, “procurando aperfeiçoá-lo e melhorá-lo”. O objetivo do seu comando seria o
de “incutir na mente do nosso comandado que nós somos uma organização de prestação
de serviços. Somos servidores de uma coletividade”. Na ocasião, Cerqueira reafirmou sua
crença no comando ligado aos novos governos estaduais.63 Sobre essa marcante mudança
de caráter também político e que afetava a corporação policial militar, Cerqueira atestou:
“A transmissão de Comando, hoje, só não é ato rotineiro porque ela, em decorrência
de modificação na lei, se constitui em um marco histórico, porque ireis comandar
vossa própria corporação. [...] Exorto a todos que se unam em vosso lado, porque
isso resultará em profícuo trabalho. Finalmente, alerto sobre a necessidade de que
se preserve, na corporação, a continuidade administrativa, para que cada
comandante, ao assumir, não perca tempo em desfazer as realizações do seu
antecessor, mas que se preocupe em abrir caminhos para o seu sucessor. [...] Um
comandante deve ser o pastor, que se arrisca para salvar a ovelha prestes a cair no
despenhadeiro e o cirurgião que amputa o órgão que vai contaminar todo o corpo”.64
Às vésperas da posse de Leonel de Moura Brizola – governador eleito no final do
ano de 1982 pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) – e num clima de tensões
políticas, Nazareth Cerqueira negou que deixaria o comando interino da PMERJ.65
Segundo a imprensa, Cerqueira “sempre esteve entre os cogitados para ocupar o cargo”.66
Assim sendo, o coronel foi empossado efetivamente no dia 19 de abril de 1983 como o
“Art. 7º - Fica criada a Medalha de Reconhecimento do Estado do Rio de Janeiro, a qual será conferida
às pessoas físicas ou jurídicas que tenham prestado relevantes serviços ao Estado nos setores cultural,
educacional, filantrópico, econômico, industrial ou qualquer outro de reconhecida importância para a vida
e o progresso da comunidade. § 1º - A Medalha, a que se refere este artigo, será concedida por proposta de
um Conselho constituído de um membro do Conselho de Cultura e outro do Conselho de Educação do
Estado, ambos designados pelo Governador, com mandato de dois anos; e pelos Secretários de Estado de
Indústria, Comércio e, de Educação e Cultura e de Governo. Lei nº 455, de 03 de setembro de 1981”.
Certificado cedido à pesquisa por Juçara Faissal Cerqueira.
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novo comandante-geral e secretário de Polícia Militar.67 A cerimônia foi simbólica, uma
vez que ele já comandava interinamente a corporação, sendo, apenas, confirmado por
Brizola.68
Na cerimônia de posse do coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira como o novo
comandante-geral da PMERJ69, no salão nobre do Palácio Guanabara, estavam presentes
o novo governador Brizola, secretários de governo e todos os comandantes de unidade da
PMERJ. O coronel Cerqueira, então, resolveu homenagear seu pai, também presente à
solenidade. Em tom emocionado e dirigindo-se a mais de duzentos oficiais PM, afirmou
que o senhor Antonio estava ali para “certificar-se que o seu filho não o decepcionou”.70
E completou, quando da sua primeira declaração para a imprensa após a posse: “agora
nós policiais, estamos à frente da corporação e agora nós não temos mais desculpas”. 71
Até aquele momento, a carreira do policial militar Nazareth Cerqueira caminharia,
provavelmente, para a reserva remunerada como mais um exímio oficial cumpridor de
suas tarefas e merecedor de honras militares. Mas a história reservou-lhe um destino
diferente. O coronel passou a ter os holofotes do campo político-institucional voltados
para si. A partir de 1983, Cerqueira romperia com a sua rotina policial e estaria mais
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presente no espaço público. A partir de então, polícia e também a política determinariam
suas escolhas. Os dois campos seriam apenas um. Se antes, Cerqueira desenvolvera suas
reflexões levando em conta algumas dimensões da segurança, agora se concentraria
energicamente na gestão pública nessa área. Começaria a se configurar o comandante e
secretário da PMERJ Nazareth Cerqueira, “ator político relevante”, capaz de gestar o
“sonho de uma nova polícia”, reformada e reorientada a fim de atuar na ordem pública de
um país mergulhado no processo de redemocratização. Segundo o próprio Cerqueira,
“o grande problema no início era o problema da violência e da corrupção. (...) Ou
eu saio dessa polícia ou eu tenho que abrir espaço para mim dentro da polícia. Então
eu comecei a criar espaço para que eu pudesse conviver dentro da polícia e quando
eu cheguei a comandante-geral eu tentei ampliar esse espaço não só para mim, mas
para outras pessoas. Através de instrução, através do ensino, do debate (...). Aquilo
que eu tentei fazer quando eu era tenente, como comandante eu procurei fazer”.72

Julgo pertinente, nesse momento da tese, entender como se deu a mais profunda
inflexão na trajetória do oficial PM Nazareth Cerqueira. Uma mudança que o colocou no
centro dos acontecimentos políticos. Vimos que o coronel já ocupava postos relevantes
na alta hierarquia policial. Porém, creio que cabe uma pergunta: como foi pavimentado o
caminho para a consolidação do gestor público símbolo da luta por uma polícia legalista
e defensor de direitos individuais – notadamente dos populares – no delicado contexto da
redemocratização no país?
Possíveis explicações devem passar, a meu ver, pelo conhecimento da conjuntura
histórica da transição democrática brasileira influenciada, por sua vez, pela inesperada
vitória eleitoral para o governo do Rio de Janeiro de Leonel Brizola. Entendo, ainda, que
a chave explicativa deve levar em consideração as relações de poder próprias da Polícia
Militar inseridas na nova engenharia política implementada nesse período. E, por fim, o
debate sobre os rumos que a corporação deveria seguir no contexto da redemocratização.
Quando, ainda em 1978, ganhava força a hipótese de retorno dos exilados políticos,
o nome de Leonel Brizola encabeçava a lista daqueles sumariamente vetados pelos
militares da chamada “linha-dura” da ditadura.73 Entretanto, Brizola se favoreceu,
efetivamente, dos investimentos realizados nos dois primeiros anos de governo do então
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presidente João Baptista Figueiredo – empossado em 1979 – no sentido da descompressão
do processo político brasileiro. Os principais articuladores do governo federal, os
ministros Golbery do Couto e Silva e Petrônio Portela, da Justiça, deram prosseguimento
à estratégia de liberalização do regime – iniciada cinco anos antes, por Ernesto Geisel –,
naquele momento autodenominado “abertura”.74
Segundo Francisco Weffort, Geisel percebera o “esvaziamento das bases de
sustentação civil, isto é, política e social da ditadura”.75 Contudo, o tempo de permanência
dos militares na direção do Estado brasileiro constituiu-se, desde 1964, num ponto de
discórdia entre os seus dirigentes. Continuamente foi uma questão em debate o papel que
os militares deveriam cumprir no processo de reorganização político-institucional aberto
após o golpe de Estado. Com o recrudescimento do autoritarismo após a decretação do
AI-5 e a ampliação das ações repressivas das forças de segurança, confirmava-se a
percepção de que seria longa a permanência das Forças Armadas na esfera política.
Já ao tomar posse, em março de 1974, Geisel anunciara ao país sua disposição em
promover a “distensão”, isto é, um relaxamento dos controles políticos impostos à
sociedade brasileira. Coube a ele iniciar as conversas em tomo de um projeto de “retorno
à normalidade institucional” e isto foi feito em compasso lento, ou em suas palavras, de
maneira “lenta gradual e segura”.76 A escolha de Geisel como presidente representou uma
nova mudança na estratégia política do regime militar. Para alguns estudiosos, a política
brasileira, de 1974 em diante, pode ser vista como uma prolongada transição para a
democracia.
A opção pelo emprego generalizado da coerção foi sendo descartado pelo regime
militar, principalmente, em fins da década de 1970. E esgotada a possibilidade de
legitimação via crescimento econômico, só restava à ditadura a alternativa de forjar uma
legitimidade a partir do espaço específico da política.77 Foi nesse sentido que o governo
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Geisel inaugurou uma nova fase do autoritarismo “que, no essencial, era uma retomada
do projeto castelista de liberalização política, frustrado pela vitória da ‘linha dura’”. 78
O projeto “geiseliano” foi mantido, no governo Figueiredo, sob o nome de “política
de abertura”. O governo teve de enfrentar, porém, a oposição da extrema-direita militar,
os “duros” do regime. Contudo, os passos rumo à redemocratização prosseguiram. Um
processo “longo e negociado” e liderado pelos militares, ou seja, uma “transição pelo
alto”, segundo várias interpretações.79
Assim, de 1979 a 1982, o governo federal agiu no sentido de promover a divisão da
oposição representada no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), construindo, dessa
maneira, um “pluripartidarismo moderado”. A ditadura entendia que a fragmentação
oposicionista abriria “um maior leque de opções políticas para o governo poder avançar
mais na liberalização tutelada”, na avaliação de Américo Freire.80
A apresentação pelo executivo federal da proposta de anistia política ao Congresso
Nacional representou o primeiro grande passo dessa estratégia. A chamada Lei da Anistia,
sancionada em 28 de agosto de 1979, constituiu, na perspectiva de Sarmento, “uma
tentativa de aprofundar as contradições que marcavam a oposição, ao saturar o campo
oposicionista com novos atores e, consequentemente, novas propostas”.81 A medida tinha
como principal objetivo permitir o retorno ao país e à atividade pública de antigas
lideranças políticas cassadas desde 1964 pelo regime, que passariam a concorrer com a
cúpula emedebista pela liderança da frente oposicionista. Naquele contexto, a imprensa
passou a noticiar com destaque o regresso ao Brasil de líderes de diferentes correntes
políticas, como Leonel Brizola, Miguel Arraes, Luís Carlos Prestes, entre outros. 82
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Em novembro do mesmo ano, o governo Figueiredo apresentou o projeto de
reestruturação partidária. A proposição previa a extinção do bipartidarismo constituído
pela Aliança Renovadora Nacional (Arena) e pelo MDB em 1965. Regras menos rígidas
para a constituição de novos partidos políticos nacionais seriam adotadas, ficando
mantido, no entanto, a proibição da existência legal de partidos comunistas, entendidos
como subversivos da ordem democrática.83 Dessa maneira, no dia 20 de dezembro de
1979, mesmo sem contar com a total concordância do Congresso, o governo federal
promulgou a Lei n° 6.767, por meio da qual abria-se um processo de reorganização de
novas agremiações partidárias. É nesse contexto que se entende ainda a anuência da
ditadura com o restabelecimento das eleições diretas para os governos estaduais e com a
organização de partidos políticos como o PDT.84
As eleições para os poderes executivos estaduais em 1982 foram, de forma
específica, um ponto de inflexão e evento central no processo de “transição democrática”.
Um marco para a política brasileira, de maneira mais ampla. A surpreendente vitória de
Brizola afirmou a peculiaridade do Rio de Janeiro nesse contexto.85 O líder trabalhista e
inimigo número um da ditadura – que caminhava para o seu fim – voltara do exílio para
imprimir a “marca popular” da redemocratização no Brasil.
“Eu nunca vi coisa igual! A eleição do Brizola foi uma eleição eminentemente
popular. Apareciam carros dele com cédulas, e as pessoas avançavam para pegar
aquelas cédulas. Foi uma coisa que varreu o Rio de Janeiro, a partir daquele debate
na televisão, e nós ficamos completamente despreparados, atônitos, porque
passamos a ser agredidos com a pecha que atribuíamos anteriormente ao chaguismo
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[...]. O povo do Rio de Janeiro optou por uma mudança radical, profunda, que foi
eleger Brizola.”86
Confirmava-se, dessa forma, uma das matrizes da “cultura política” da cidade: a
prática de uma política nacionalizadora, polarizadora e radical, na avaliação de Marly
Motta.87 Sobre a reinserção política de Brizola, Marieta de Moraes Ferreira defende que
“a faceta da política carioca voltada para o nacional e aberta para discutir os grandes
temas do Brasil facilitou (...) seu retorno no momento da redemocratização, no início dos
anos 1980”.88 Brizola seria o protagonista desse processo eleitoral e um dos principais
personagens da transição política brasileira. Para Américo Freire,
“a década de 80 tem sido vista pela literatura como um momento particular na
história da construção democrática no país. Foram anos de eleições sucessivas; de
grandes manifestações; da derrocada do autoritarismo; e de elaboração de uma nova
Constituição com amplo reconhecimento popular. No Rio de Janeiro, a virada
democrática dos anos 80 confundiu-se com a liderança de Leonel Brizola”.89
Especialistas concordam que o carisma de Leonel Brizola e “sua capacidade de se
colocar como fator de reorientação do campo político fluminense, é o dado primordial a
partir do qual se pode compreender o processo eleitoral de 1982 no Rio de Janeiro”. 90 A
imprensa escrita e a televisão deram grande destaque àquela que era a maior novidade
política dos últimos anos, desde a vitória oposicionista na eleição para o Senado em
1974.91 João Trajano Sento-Sé – na obra de referência sobre o que chamou de
“brizolismo” – afirma que se tratou de “um fenômeno de massas, que poucas similitudes
guardaria de outros processos eleitorais vivenciados em nossa história”.92
A reconstituição desse contexto específico mostra que o processo de
redemocratização, desde o final da década de 1970, pautava as principais discussões
políticas e acadêmicas no país. Entretanto, segundo Ignácio Cano, até o início da década
de 1980, a violência criminal não era percebida como uma questão central no debate
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político. “Temas como educação, saúde e desemprego concentravam as preocupações da
população e apareciam como as áreas prioritárias da agenda pública”, garante o autor. 93
Edmundo Campos Coelho, por sua vez, observou que, “até a primeira metade da década
de 1960, o assalto a banco era uma modalidade de crime virtualmente desconhecida no
Brasil, bem como os sequestros para obtenção de resgate”.94 Portanto, nas grandes
metrópoles brasileiras, como o Rio de Janeiro, o crime era ainda uma atividade
predominantemente individual nos últimos anos da ditadura. Contudo, ao longo dos anos
1980, cresceram o interesse e a percepção de que a violência era “um fenômeno muito
mais próximo do que jamais parecera antes”. “Antes isolada nas periferias miseráveis”, a
violência passou “a se incorporar lentamente ao cotidiano das classes médias” da cidade.95
Foi nesse contexto que a dinâmica da violência criminal urbana no Rio de Janeiro
começou a apresentar novos padrões – novos sujeitos e práticas – que se consolidariam
nas décadas seguintes, assumindo papel central no imaginário social da cidade.96 A
segurança pública foi se destacando como um dos principais problemas do estado e os
anos 1980 se tornariam, segundo Luiz Eduardo Soares, “um marco da guinada do recente
debate sobre direitos humanos no Brasil”.97
Segundo especialistas, durante a década de 1980, houve a afirmação de certa
representação do tráfico de drogas como sujeito social da criminalidade urbana carioca. 98
A partir desse momento, observou-se um aumento no número de jovens presos por
envolvimento com o tráfico de entorpecentes. O número de homicídios por armas de fogo
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também aumentou consideravelmente no mesmo período. Com a demarcação dos
territórios, começaram a ser noticiadas as guerras pelos pontos de venda de drogas no Rio
de Janeiro.99
Segundo Angelina Peralva, a transição democrática brasileira teria sido marcada,
dessa forma, “pela passagem das violências aquisitivas, cuja curva se havia elevado nos
anos 1970, aos crimes de sangue, cujas taxas mais que dobraram entre 1980 e 1997100:
“na região metropolitana do Rio de Janeiro, segundo os dados apresentados pela
Polícia Civil, a taxa de homicídio triplicou durante a década de 1980, indo de 23
homicídios por cada cem mil habitantes em 1982 para 63,03 em 1990. Este aumento
espetacular em menos de dez anos teve lugar principalmente na periferia pobre do
Rio e não no município do Rio”.101

Na avaliação de Alba Zaluar, dados dessa época sugeriam o aumento de crimes
violentos no mundo e sua vinculação com “o aumento do consumo entre os jovens de
drogas consideradas ilícitas num contexto de política repressiva, na qual floresceu a
corrupção policial e o enriquecimento das principais organizações criminosas que se
encarregaram de realizar este lucrativo negócio”. No Rio de Janeiro, em particular, tanto
as organizações criminosas “quanto a corrupção policial já tinham canais e regras abertos
pelo jogo do bicho, o que facilitou sobremaneira o seu florescimento nesta cidade”,
garante a autora.102
Dessa maneira, alguns estudiosos concordam que o tráfico de drogas não era um
problema social no Brasil até o início dos anos 1980. Para Marcia Leite, “o ponto de
inflexão do incremento da violência na cidade do Rio de Janeiro foi o novo perfil do
tráfico de drogas, que, desde os anos 1980, se conectou aos cartéis internacionais para
promover a entrada de cocaína em larga escala no mercado”. Segundo a autora, “o tráfico
de drogas se tornou um negócio oligopolizado”, que passou a movimentar “bilhões de
dólares e envolver sofisticados circuitos de comercialização no atacado e de lavagem de
dinheiro, além de se articular ao tráfico de armas”.103
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Assim, principalmente a partir de 1983, houve uma estratégia clara que visava
mudar os hábitos de consumo das drogas em grandes cidades como o Rio. Incialmente o
mercado ilícito era quase que exclusivamente de maconha que não tinha grande
importância econômica. Entretanto, a partir de uma política internacional de rígida
repressão às drogas – como foi o caso da war on drugs, no final dos anos de 1970, durante
o governo Reagan –, foi então que a cocaína começou a ser oferecida por preços baixos
no Brasil.104 Como consequência, assistiu-se a uma nova configuração do tráfico no país:
da relação pessoal entre traficantes e consumidores passou-se para uma organização
internacional complexa na qual muitas disputas passaram a ser “decididas pelas armas”.
Especialmente no Rio de Janeiro, no menor e mais superficial segmento desse negócio –
“o dos jovens encarregados da distribuição e entrega da droga ao consumidor – o culto
viril às armas e à violenta exibição do poder” foi se afirmando como o aspecto principal
da cultura organizacional”.105
Os anos 1980 representaram um marco para o tráfico internacional de drogas. Com
a consolidação do comércio da cocaína, paralelo ao da maconha, o narcotráfico iniciou
sua fase de expansão. Na Bolívia, desde meados da década anterior, as áreas reservadas
ao plantio da coca aumentavam. Cartéis exportavam a droga para a Europa e América do
Norte com grandes lucros e o Brasil passou a representar um ponto de escoamento
privilegiado.106
Os confrontos com armamento pesado passaram a marcar a disputa entre bandos
rivais pelos pontos de venda de entorpecentes e destes, principalmente, com a polícia
militar. As quadrilhas de traficantes desenvolveram estratégias de controle cada vez mais
rigoroso “sobre os territórios onde essa ponta final de distribuição se concentrou – favelas,
conjuntos habitacionais, loteamentos clandestinos, bairros pobres e periféricos – e sobre
sua população residente”.107
Portanto, o tráfico de drogas, além de criar conflitos sangrentos nas comunidades
pobres e “além de corromper as instituições encarregadas de reprimi-lo, também criou na
população da cidade um medo indeterminado, aumentou o preconceito contra os pobres
em geral, por tomá-los como agentes da violência”. Segundo Zaluar, “o tráfico não
Ver ZALUAR, Alba. “Violência, crime organizado e poder... Op. cit., p. 106. “Em 1984, como
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105
Idem, p. 106. Edmundo Coelho concordava com dados que “mostravam que a criminalidade violenta
conhecia profundo impulso a partir de 1983”. In COELHO, Edmundo Campos. Op. cit., p. 363.
106
Ver ZALUAR, Alba. “Violência, crime organizado e poder... Op. cit., p. 106.
107
LEITE, Márcia Pereira. “Violência, risco e sociabilidade nas margens da cidade... Op. cit., p. 115.
104

179

conseguiria realizar tantas façanhas sem o estímulo oferecido a ele pela política
repressiva” que criminalizava o usuário de drogas ilícitas e o levava “a cometer outros
crimes mais graves porque atingem os outros”.108
Gradativamente, a criminalização do uso de drogas – consoante com as tradições
inquisitoriais brasileiras109 – ofereceu às agências policiais do Rio mais poder e
visibilidade. Afinal, todas as evidências juntadas aos processos criminais são fornecidas
pela polícia. Assim, juízes e advogados são “reféns” dessas provas apresentadas e
registradas no início do processo. Consequentemente, o Poder Judiciário, na maior parte
das vezes, apenas legitima uma decisão discriminatória em que usuários e traficantes
pobres são desqualificados como criminosos.110
Assim, o tráfico em larga escala e a organização de quadrilhas responsáveis pelo
seu controle trouxe à tona um tipo de criminalidade ainda desconhecida por grande parte
da sociedade carioca, principalmente no final da década de 1980. As relações entre
marginalidade e criminalidade, pobreza e violência impregnavam o imaginário social da
época. As favelas passaram a ser vistas, cada vez mais, como focos de violência que
aterrorizavam a cidade. As ações policiais se caracterizavam, cada vez mais, pelas
incursões repressivas e pontuais nessas localidades.111
A desconfiança em relação às instituições policiais realmente crescia à medida que
os meios de comunicação se libertavam das amarras da censura. Tratava-se de uma das
críticas centrais à ditadura que conhecia o seu esgotamento. As tendências de mudança –
o retorno dos direitos civis e políticos – contribuíam para o aumento da visibilidade do
trabalho policial. Portanto, ao longo da década de 1980, o crescimento da criminalidade
foi se tornando inseparável da desorganização que afetou as instituições responsáveis pela
manutenção da ordem pública, no curso de uma transição democrática longa e complexa.
Acentuou-se a violência policial contra a população civil, bem como o envolvimento das
polícias com atividades criminosas. Peralva nos lembra que a segurança na cidade do Rio
de Janeiro privatizou-se e os fenômenos de justiça ilegal tornaram-se também
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relevantes.112

Assim,

o

homicídio

que,

até

esse

momento

histórico,

era,

predominantemente, um crime de natureza passional, tornou-se dramaticamente marcante
no conflito entre quadrilhas de traficantes e nas atividades clandestinas dos chamados
“esquadrões da morte” e das “polícias mineiras”.113
Desta forma, nas grandes capitais brasileiras, e no Rio de Janeiro em especial,
observou-se um quadro crescente de crise interna nas agências policiais civil e militar
refletindo, de forma mais ampla, no campo da segurança pública.114 Camadas médias da
sociedade civil passaram a condenar a ação policial militarizada, exigindo uma nova
abordagem que considerasse a questão dos direitos próprios da cidadania. Afinal, o uso
sistemático da tortura contra os crimes políticos, durante a ditadura, causou grande
impacto em muitas sensibilidades.
Diferentemente do tratamento dispensado às camadas populares no Brasil, setores
médios experimentaram, pela primeira vez, formas violentas de “controle social”. 115
Paulo Sérgio Pinheiro nos lembra, contudo, que
“os maus tratos e a tortura a presos comuns, por exemplo, sempre foram entendidos
como uma distorção devida somente ao despreparo do aparelho de repressão
policial ou às condições subdesenvolvidas do sistema penitenciário. Nunca foi
conveniente colocar em questão o verdadeiro sentido dessa prática repressiva do
Estado porque se faz crer que os princípios de política penal ou policial se deduzem
dos interesses da sociedade como um todo: principalmente para as classes médias,
para sobreviverem em quanto tais, é preciso continuar crendo no mito do Estado
acima das classes”.116

Segundo resenha bibliográfica realizada por Sergio Adorno, entre os cientistas
sociais brasileiros generalizava-se, a partir da segunda metade da década de 1980, a tese
de que não seria “possível compreender o movimento da criminalidade urbana ignorando
o funcionamento das agências de controle e repressão ao crime”. A ignorância dos agentes
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encarregados de manter a ordem pública em relação aos “princípios consagrados na lei
destinados à proteção dos direitos civis” passou a ser “frequentemente invocada,
sobretudo pelas organizações de defesa dos direitos humanos, como a responsável pela
situação de tensão permanente a que se vê relegado o sistema de justiça criminal”. 117
Assim, na década de 1980, a cidade do Rio de Janeiro cresceu, “a favela assumiu
grandes dimensões geométricas e geopolíticas no visual da cidade”. Os enfrentamentos
armados aumentaram na proporção da demanda do consumo de drogas que introduziu
“novas facções na competição pelo lucro, colocando na especulação do controle urbano
uma nova moeda de troca: o medo”.118 Entretanto, criminalidade e políticas de controle
social ganhavam visibilidade nas discussões políticas e acadêmicas, apenas, ao longo dos
anos 1980 e, principalmente, nos anos 1990.
No ano de 1982, ainda durante a campanha eleitoral de Brizola, a questão da
segurança pública era apontada, por pesquisas de opinião, como problema número um
para grande parte da população da cidade do Rio de Janeiro.119 O então governador
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Chagas Freitas enfrentava problemas como denúncias de abusos de autoridade, violência
dos agentes da segurança – principalmente contra a população pobre e favelada – e
corrupção nos meios policiais.
Importante destacar ainda que, quando Brizola encabeçava a estruturação de um
partido de matriz trabalhista – ainda em junho de 1979 –, os temas da segurança e da
repressão policial já mereciam atenção. Reunindo centenas de trabalhistas no exílio e
visando o relançamento do antigo PTB, o chamado “Encontro de Lisboa” divulgou seu
manifesto. Na chamada “Carta de Lisboa”, um dos documentos fundadores do novo
trabalhismo120, observava-se certa aproximação política com o socialismo democrático
europeu e, ainda, a defesa dos ideais nacional-estatistas marcantes das décadas de 1950 e
60.121 Na respectiva carta, as lideranças políticas em torno de Brizola defendiam, entre
outros pontos, a “luta a favor da justiça contra a opressão” inserida na questão “da atual
ideologia de segurança nacional, que tem servido para justificar as violações dos direitos
humanos”. Para eles, tal doutrina teria gerado no país insegurança para os cidadãos,
“ensejando a expansão da brutalidade, da denúncia e da tortura, tanto contra os presos
políticos, como contra as lideranças sindicais e, sobretudo, com incidência cruel sobre as
camadas mais pobres da população”.122
Desta forma, até aquele momento, os populares não haviam sido incorporados ao
grupo de vítimas com os mesmos direitos violados pelo regime, mas passavam a ser
objeto de atenção de um grupo restrito de lideranças políticas e intelectuais. Para Soares,
“a demanda por uma política pautada pelos preceitos fundamentais do Estado de
Direito, não discricionária e orientada pelo respeito aos direitos humanos ganhou
espaço no contexto mais geral das movimentações em torno da democratização do
regime autoritário. Tal tendência encontrou sustentação em boa parte da produção
teórica que a partir de então começou a ser produzida em relação ao tema. Nesse
campo, o tratamento dado aos padrões de atuação dos órgãos de segurança do
Estado situava-os no quadro geral de exclusão social e econômica acentuado pelo
modelo de desenvolvimento implementado pelos sucessivos governos militares, ao
longo dos anos de chumbo”.123
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Sento-Sé conclui, por seu turno, que a afirmação política do chamado “brizolismo”
contribuiu para o deslocamento no debate sobre direitos humanos no Brasil. 124 No
entendimento dos brizolistas, a luta pela restauração da cidadania a presos e exilados
políticos deveria ser combinada com a defesa daqueles que permaneciam excluídos da
“sociedade formal e permaneciam sem ter respeitados os direitos básicos garantidos por
lei. Tratava-se, portanto, de proteger as populações pobres da ação arbitrária e violenta
das instituições de segurança do Estado”. 125 Para Sento-Sé, o discurso de Brizola foi “o
principal responsável pela incorporação desses segmentos ao debate político partidário
brasileiro no período pós-1979”.126 O “novo trabalhismo” proposto por Brizola e seus
colaboradores compreendia que
“a privação sofrida por aqueles que compõem o povo vai além dos direitos sociais,
ampliando-se para os campos civil, político e cultural. Pode-se dizer que, de certo
modo, o discurso brizolista é o primeiro a se formular com base na encampação de
uma política de reconhecimento no Brasil. O cruzamento e a superposição de
minorias no discurso brizolista revelou, em certas políticas implementadas em seus
governos, uma sensibilidade ideológica bem distante do alegado primarismo e
conservadorismo de que foi acusado inúmeras vezes por seus adversários”. 127

Na perspectiva de alguns estudiosos, a campanha e a vitória eleitoral de Brizola em
1982 revelou algo incomum no país: o engajamento político de cidadãos tradicionalmente
ausentes da prática política. Os partidos tradicionais não perceberam a importância desse
contingente político popular. “Brizola fizera da política uma tábula rasa, refundava o
tempo e a história e franqueava aos setores populares um projeto político de redenção”,
segundo análise de Sarmento.128 Portanto, uma vez eleito governador do Rio de Janeiro,
Brizola passou, então, a dedicar atenção à questão dos direitos humanos e à violência
policial, principalmente às ações vistas como “arbitrárias e racistas” nas favelas.
Reivindicava igual respeito aos direitos de inviolabilidade privada, procurando manifestar
em iniciativas concretas o compromisso popular que assumira em campanha e que
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marcaria o processo de redemocratização brasileira.129 Assim, Brizola buscou mostrar
que suas declarações não seriam apenas propaganda de campanha eleitoral.
A vitória do PDT e a instalação do governo Brizola produziram um clima de
expectativas de mudanças e de renovação que não deixou imune uma instituição
historicamente conservadora: a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).
Constavam nos planos do governo pedetista transformações no plano institucional.130 A
grande inovação se deu a partir da tentativa de ruptura com a hegemonia operacional e
ideológica militar nas estruturas policiais.131
Logo nos primeiros dias de seu governo, o governador Brizola tomou medidas de
impacto que visavam marcar uma ruptura com as anteriores políticas públicas de controle
social. Primeiro, extinguiu a “Secretaria de Segurança Pública”, identificada como
aparelho de controle repressivo da ditadura.132 Chegara o momento de enfrentar os males
associados ao esgotado regime autoritário, “que encontravam ramificações possíveis no
cotidiano das populações através dos efeitos da recessão econômica, do desemprego e do
controle discricionário do aparelho repressivo do Estado”.133 Assim sendo, Brizola
nomeou profissionais das respectivas corporações para chefiá-las – o delegado Arnaldo
de Poli Campana e o coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira. Para isso, criou as
secretarias de Polícia Civil e de Polícia Militar.
Logo em abril de 1983, por decreto, Brizola indicou Campana como o novo
secretário de “Polícia Judiciária e Direitos Civis”. Segundo o novo Secretário de Justiça,
Vivaldo Barbosa, tratava-se de uma “escolha pessoal do governador”. 134 Entretanto,
Brizola afirmou que a nomeação “não se deveu a uma definição partidária, e sim a
critérios técnicos, profissionais e institucionais, os mesmos que vão orientar a política de
valorização da classe policial”.135 Entre os colegas, Campana era conhecido como um
policial “calmo, mas persistente, firme, porém cauteloso”. Para Campana – com 44 anos
Segundo Zaluar, moradores da Cidade de Deus “votaram maciçamente no candidato mais oposicionista
Leonel Brizola, identificado por eles como o ‘super-revoltado’”. In ZALUAR, Alba. A máquina e a revolta:
as organizações populares e o significado da pobreza. São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 255.
130
LEAL, Ana Beatriz, PEREIRA, Íbis Silva e MUNTEAL FILHO, Oswaldo (orgs.). Op. cit., p. 19.
131
HOLLANDA, Cristina Buarque de. Op. cit., p. 150.
132
Lei nº 689, de 29 de novembro de 1983, alterou a estrutura básica da Administração Direta do Poder
Executivo, extinguindo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) e criou três novas Secretarias:
a Secretaria de Estado de Polícia Civil, a Secretaria de Estado da Polícia Militar e a Secretaria de Estado da
Defesa Civil. LEAL, Ana Beatriz, PEREIRA, Íbis Silva e MUNTEAL FILHO, Oswaldo. Op. cit., p. 20.
133
Brizola “em lugar da discussão dos problemas locais, investiu na apresentação de um projeto político
nacional. Em lugar da avaliação dos investimentos sociais do governo fluminense, preconizou o ‘acerto de
contas’ com a ditadura militar”. In SARMENTO, Carlos Eduardo. Op. cit., p. 55-62.
134
Jornal O Globo, edição de 20 de abril de 1983, p. 7. Acessado em 22 de junho de 2013.
135
Idem.
129

185

de idade, 19 anos de polícia e com experiência em quase todas as delegacias
especializadas – os objetivos da nova chefia seriam:
“formação e valorização do policial, através da dinamização da Academia de
Polícia; o reaparelhamento da Polícia Técnica (Instituto Médico Legal, Instituto de
Criminalística e Instituto de Balística) e melhores salários. Vamos implantar a
política de segurança traçada pelo governador Leonel Brizola, procurando conduzir
nosso trabalho em perfeita coordenação com a Polícia Militar e o Ministério
Público”.136

Entretanto, a instalação da nova administração brizolista ocorreu, como vimos, em
um clima conturbado, de aumento da violência criminal, denúncias e inquietações.
Campana afirmou, logo após a sua posse, que o problema do “jogo do bicho” estaria na
esfera de responsabilidade do governador – que aparentemente pretendia oficializá-lo.137
Vivaldo Barbosa, a fim de esclarecer mais uma polêmica em torno dessa questão, negou
qualquer negociação do novo governo com “banqueiros do bicho”, mas ressaltou a
disposição de Brizola em definir que “sua polícia estaria voltada unicamente para a
segurança pública”.138 O novo chefe da Polícia Civil se dispunha, ainda, a discutir com a
Polícia Militar a necessidade do uso de armas por policiais responsáveis pela fiscalização
do trânsito, bem como o combate aos “grupos de extermínio”, cada vez mais atuantes
principalmente na Baixada Fluminense.139
Brizola afirmou, quando da criação das duas secretarias, que a harmonia entre as
duas polícias seria pautada pela lei. A ideia era estabelecer uma “nova ordem no estado”:
“a população clama por estruturas que abram caminhos para o futuro, de tal modo
que todos venham reconquistar as suas garantias e, principalmente, a tranquilidade
perdida. Por isso, o novo governo vem questionando tudo o que existia antes, para
construir instituições mais flexíveis e modernas, que permitam à própria
comunidade dizer como quer e como deve ser a política de segurança e de respeito
aos direitos de cada um. As decisões não podem mais surgir do mero exercício de
arbítrio de uma pessoa, mesmo que eleita pelo povo”. 140

O coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira, agora comandante efetivo da PMERJ,
aos 45 anos de idade e com uma trajetória profissional de mais de 20 anos, assumia a
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corporação com o discurso da transformação, sinalizando com práticas policiais que
assegurassem direitos e ampliassem os espaços democráticos para o exercício da
cidadania. Segundo o secretário brizolista Vivaldo Barbosa, Cerqueira “já vinha
participando das reuniões do secretariado com status de secretário”.141 No entendimento
de Soares, “nomeando um oficial negro, altamente respeitado em sua própria corporação
e comprometido com a ação policial pautada pelo respeito à lei”, Brizola reiterava seus
princípios.142
Nazareth Cerqueira: um comandante policial “moreno”?
Esse momento da trajetória do coronel Cerqueira é de tal importância que justifica
uma breve interrupção na narrativa histórica para uma análise mais específica e
fundamental, a meu ver, a fim de contemplar algumas hipóteses desse trabalho. Afinal,
nesse contexto, começava a se formar um grupo político que seria responsável por oito
anos – inícios da década de 1980 e 1990 – pela gestão da segurança pública no Rio de
Janeiro. Contudo, creio ser importante sabermos quais os critérios utilizados para a
escolha de Cerqueira como secretário de polícia militar e comandante-geral efetivo por
Brizola. E, ainda, como foram construídos os vínculos entre esses dois personagens.
A literatura sobre esse período – e há muito estabelecida – ofereceu algumas
explicações. Há certo consenso, entre esses estudiosos, que Brizola pretendia valer-se do
governo fluminense a fim de construir sua trajetória rumo a esferas mais elevadas do
cenário político nacional.143 No papel de estadista, ele teria tratado de temas mais
abrangentes, não priorizando, dessa maneira, tarefas inerentes ao cargo de governador.
Partindo desse pressuposto, Brizola teria confiado a máquina administrativa do estado a
um grupo de colaboradores históricos. Sarmento afirma que “seu secretariado foi
141
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montado, em grande medida, por antigos militantes petebistas que haviam auxiliado na
estruturação do PDT”.144
Segundo análise de Marly Motta, beneficiado nas eleições estaduais por uma
manifestação avassaladora de um eleitorado disposto a romper com o chaguismo e o
regime militar, Brizola não chegou a discutir um programa de governo para o Rio de
Janeiro. Nesse sentido, “às tradicionais bandeiras herdadas do trabalhismo, juntou a
defesa da educação, das minorias – negros e mulheres –, e dos direitos humanos,
produzindo o que veio a ficar conhecido como socialismo moreno”.145 Para a historiadora,
“o secretariado, montado palmo a palmo, retratou bem a estratégia de ocupar
espaços-chave da administração pública com representantes do gênero feminino e
da cor negra. [...] Alçadas à condição de pilares do socialismo moreno, segurança
pública e educação mereceram tratamento especial. A tradicional Secretaria de
Segurança foi substituída por dois órgãos: o que se ocupava da Política Judiciária e
de Direitos Civis. (...) e a Polícia Militar, cujo comando coube a um oficial negro,
o coronel Nazareth Cerqueira” (grifo da autora).146

Em 1982, no auge da campanha pelo governo fluminense, Darcy Ribeiro, candidato
a vice-governador na chapa de Brizola e trabalhista histórico, teria lançado a máxima do
“socialismo moreno”. O conceito significava o caminho brasileiro para a fundação de
uma ordem política socialista no Brasil.147 Na convincente avaliação de Sento-Sé,
“o moreno conferia uma cor local à ideologia socialista. Denotava a importância de
não se adotar o socialismo como uma doutrina exógena, importada. Expressava a
proposta de se formular um modelo socialista compatível com as realidades
cultural, histórica e social brasileiras. O aspecto simbólico mais significativo do
socialismo moreno, contudo, está na alusão étnica. Abordava positivamente a
miscigenação que caracteriza o processo de formação étnica no Brasil, entendido
como o cenário para o surgimento de uma nova raça. Para um novo homem, o
moreno, forjado nos trópicos, uma nova sociedade, pautada pela equidade, estaria
em gestação. O discurso trabalhista encampava, assim, um modo de ser socialista
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no Brasil, valorizando positivamente uma de suas marcas distintivas e
frequentemente mal vista, a miscigenação entre as raças”.148
Para o mesmo autor, no Rio de Janeiro, esse e outros aspectos do “novo
trabalhismo” dariam o tom da política local por, pelo menos, duas décadas. 149 No intuito
de analisar detidamente as teses do “socialismo moreno”, constituintes do chamado “novo
trabalhismo”, Sento-Sé se debruçou sobre as páginas do periódico “Espaço
Democrático”. A maior parte deste jornal era destinada à publicação de colunas assinadas
por articulistas vinculados ao PDT, a entrevistas com intelectuais e figuras públicas, a
informações sobre iniciativas do governo Brizola e a discussões sobre os rumos futuros
da política nacional.150 Eram recorrentes as declarações quanto à necessidade do
fortalecimento das instituições democráticas, à importância do pluralismo partidário e ao
estímulo à participação da sociedade por meio de várias formas associativas. A
importância dada ao engajamento da sociedade civil procurava diferenciar esse projeto
de “socialismo democrático”.151 Tivemos, assim, a combinação entre a adoção da
democracia representativa e a expectativa da criação de mecanismos próximos de uma
espécie de democracia direta, com uma sociedade civil atuante e em estreita cooperação
com agentes públicos e instituições estatais.
Para Sento-Sé, “essa era uma perspectiva não muito incomum naquele momento.
Desde meados da década anterior, a sociedade civil brasileira conhecia um processo de
intensa mobilização, revelando uma vitalidade rara na história política do Brasil”. Tal
perspectiva aparecia como referência “para aqueles que defendiam a construção de uma
SENTO-SÉ, João Trajano. “O discurso brizolista e a cultura política carioca”. Op. cit., pp. 93-94.
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articularam, constantemente, um discurso que buscava explicitar sua vinculação às causas dos negros, dos
favelados, dos habitantes das periferias, das nações indígenas, das mulheres pobres, às causas, enfim, das
massas desorganizadas e excluídas da sociedade formal. Iniciativas de governo, bem ou malsucedidas,
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sociedade democrática que, sendo simultaneamente socialista, pudesse ir além da pura e
simples adoção dos mecanismos próprios das democracias liberais organizadas com base
na representação parlamentar”.152 O cientista político conclui que residiria aí o alcance
do adjetivo “moreno”, traduzindo
“certamente, o traço que unia correntes e apaziguava, ainda que precariamente, as
tensões internas: a defesa incondicional de se encontrar o tom local, o modo
brasileiro de ser socialista. Em suma, uma intuição nacionalista atravessava o
discurso de novos e velhos trabalhistas voltados para a conquista de um espaço
privilegiado do qual pudessem interferir nos rumos futuros da política brasileira em
um de seus mais delicados e férteis momentos.153

Analisando, especificamente, as mudanças na estrutura da segurança pública do
estado do Rio de Janeiro, o cientista político Renato Lessa acrescenta que
“Brizola, de forma corajosa, reorienta radicalmente a cultura tradicional na área de
segurança pública. Declara, à partida, sua inconformidade com a ‘doutrina’ da
guerra contra os pobres. Nomeia um oficial negro para dirigir a Polícia Militar, o
coronel Nazareth Cerqueira, exemplo notável de dignidade e integridade. O
impacto dessa atitude não pode ser minimizado na conta de um efeito de
publicidade. O gesto político e simbólico vale como uma contrafacção da tradição
de considerar negros como suspeitos preferenciais em operações especiais. Mais do
que isso, o governo Brizola foi pioneiro na associação entre política de segurança
pública e reconhecimento dos direitos humanos. Em outros termos, ali tivemos a
nossa primeira tentativa de definir tal política nos marcos estritos do Estado de
direito”.154
O jornalista Carlos Nobre – um dos poucos que se dedicaram à análise da trajetória
de Carlos Magno Nazareth Cerqueira – concorda, por sua vez, que o novo comandante
assumiu efetivamente a PMERJ respaldado pela política governamental de abrir espaços
na administração pública para negros bem-sucedidos profissionalmente. Brizola atendia,
assim, às reivindicações da militância negra, que apoiou abertamente sua campanha rumo
ao Palácio Guanabara.155 O coronel PM Ubiratan de Oliveira Ângelo, em relato dado a
pesquisa, não descarta, por sua vez, a estratégia brizolista no sentido de privilegiar negros
na estrutura do novo governo:
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“a entrada de Nazareth Cerqueira como comandante da PM foi uma pancada! Os
ativistas do movimento negro disseram: é uma grande conquista um comandante
negro. Não sei quem escolheu Nazareth Cerqueira. Infelizmente. Gostaria muito de
saber. Mas, foi uma escolha icônica. Um negro. Tinha que ser um ícone, pois o
governador era um ícone. Nada mais nada menos que Leonel Brizola. Ninguém
acreditava que ele seria o novo governador”.156
Ubiratan Ângelo entende que “os componentes racial e político-partidário
influenciaram” na escolha de Nazareth Cerqueira. Entretanto, ele também destacou outras
razões possivelmente ligadas à própria trajetória de Cerqueira na corporação:
“De 1979 a 1983, muita coisa aconteceu na polícia. Muitos policiais achavam que
devia ser um policial o comandante. A polícia era muito militarizada
filosoficamente falando. Como tenente eu ouvia falar do Cerqueira como parte de
um pequeno grupo de policiólogos. Os inimigos o chamavam de ‘nega Nazareth’.
Cerqueira era um acadêmico. Com experiência operacional. Para mim, o artigo do
Globo em 1979 transforma a carreira de Cerqueira. Ele deixa de ser um oficial
comum. Ele sai da vala comum”.157

Nesta passagem, Ubiratan Ângelo faz referência à polêmica que envolveu
Cerqueira e Sandra Cavalcanti. Assim, a partir dessa e de outras falas de oficiais PM
colhidas para essa pesquisa, acredito ser possível o aprofundamento e problematização
da questão. Para além do “secretariado moreno”, creio que a efetivação do coronel
Cerqueira no comando da PMERJ pode ser explicada por questões que envolvem outras
chaves interpretativas.
Em sua dissertação de mestrado, Carlos Nobre também destaca que, na época,
Nazareth Cerqueira, “por estar sintonizado com as mudanças ideológicas que seriam
implementadas dali por diante, foi confirmado como comandante-geral da Polícia Militar
do Rio de Janeiro”.
“Ele, no início de 1983, se tornara comandante-interino da Polícia Militar e fora
oficializado no cargo porque seu currículo e os métodos de trabalho agradaram ao
novo governador. O estilo de trabalho de Nazareth Cerqueira se harmonizava com
a nova política de desmilitarização das polícias e com a valorização dos direitos
humanos na prática de atuação policial”.158
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Nessa perspectiva, o oficial teria recebido de Brizola e dos juristas contribuintes do
novo governo determinadas instruções visando “o respeito aos favelados, a prática dos
direitos humanos e a implementação de uma polícia passível de controle pelos
cidadãos”.159 Ao que parece, as ideias dos novos gestores brizolistas encontraram
ressonância em Nazareth Cerqueira. Contudo, analisando detidamente outras fontes,
percebe-se que seu vínculo com Brizola e o PDT foram se estreitando somente a partir de
1983. O próprio Cerqueira reconhece que ele
“não tinha amizade nenhuma no setor do governo, não procurei político nenhum,
não pedi a ninguém pra ser comandante geral. Sabia que outras pessoas, alguns
companheiros estavam brigando, correndo atrás de política para ser comandante.
Mas no dia em que eu estava dando o depoimento lá no PDT, o pessoal do
movimento negro achou que eu estava sendo muito presunçoso, porque eles é que
brigaram. Eu acho até que tenha sido. Acho que eles brigaram lá com o governo
Brizola para que eu fosse mantido no comando. E o governador me disse para
aguardar até ele definir. Eu disse a ele: ‘o senhor pode estar certo que enquanto eu
estiver lá, a polícia vai continuar trabalhando da mesma forma’. Esperamos alguns
meses. Eu só tive a certeza que eu seria o comandante, porque, um dia, ele ligou pra
minha casa e disse: ‘o senhor não tem telefone vermelho em sua casa coronel?’. Aí
logo depois ele confirmou, fez o convite e eu aceitei”.160

O próprio Cerqueira, ao recuperar esse momento, por meio de suas memórias,
garantiu que nunca foi “muito ligado ao problema do movimento negro no Brasil”. 161
Portanto, por meio desse e de outros relatos analisados anteriormente, é possível
relativizar a ideia do secretário de governo, porque pedetista e, por uma feliz
convergência, “moreno”.
Em relato também colhido para a pesquisa, o coronel Íbis Pereira – aspirante a
oficial PM em 1983 – tangencia a hipótese de Carlos Nobre. Brizola teria se identificado,
principalmente, com as ideias de Nazareth Cerqueira, efetivando-o. Em sua avaliação,
Cerqueira
“pelo menos desde capitão, já tinha uma preocupação com essas questões, desde os
cursos de aperfeiçoamento que ele fez na PM e do curso superior de polícia. Ele já
tinha essa sensibilidade. Ele foi diretor de ensino. Ele sempre foi uma pessoa
preocupada com as questões de ensino e com as questões da instituição no sentido
de repensar a própria atividade. Por exemplo, a monografia do CAO já fala sobre
estresse policial. Eu acho que o coronel Cerqueira é o primeiro policial a falar disso,
em pensar como a nossa atividade é ou produz um certo tipo de estresse que
159
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condiciona uma certa prática de violência, de como essas coisas estão ligadas. Ele
está falando isso como capitão”.162

O interessante é notar que, para o próprio coronel Cerqueira, a gestão pública e a
consequente visibilidade política teriam sido, na sua visão, “uma saída”. Nas suas
memórias, ele garantiu que a sua “luta” foi,
“desde o tempo de escola até como comandante-geral, foi uma luta de fazer uma
polícia voltada pra coisa pública, voltada para o respeito aos direitos humanos.
Tanto que não foi muito difícil assimilar a filosofia do governador. Porque, quando
o governador disse para mim o que ele queria, aquilo era coisa que eu buscava há
muito tempo com alguns outros colegas”.163

Contudo, para Íbis Pereira, o encontro de Brizola com Nazareth Cerqueira teria sido
casual e a escolha, por sua vez, definitivamente pautada em critérios estritamente
profissionais. O oficial afirmou à pesquisa que, naquele momento, Cerqueira seria um
dos mais capacitados oficiais da PMERJ e não tinha qualquer relação com o PDT.164 O
coronel Sérgio da Cruz concorda que a escolha se deveu ao seu “curriculum impecável
na carreira policial”.165 Portanto, há que se destacar a grande legitimidade interna que
Cerqueira já desfrutava na corporação.
Ainda no ano de 1981, o então major Paulo Ramos decidiu “avaliar a opinião da
oficialidade da PMERJ, ante a possibilidade de rever a corporação comandada por um
coronel PM”. Tal possibilidade se abria com as eleições estaduais confirmadas para o ano
de 1982 pela cúpula da ditadura, uma vez que os candidatos ao governo estadual do Rio
de Janeiro estavam “inclinados a ocupar os cargos referenciados com profissionais
oriundos dos próprios quadros”.166 No documento intitulado “O comando-geral”, entre os
oficiais PM, os três primeiros escolhidos foram os tenentes-coronéis Nazareth Cerqueira
(45,33% dos votos), Ubirajara Rosette (15,33% dos votos) e Manoel Elísio (7,33% dos
votos). Segundo essa pesquisa, “os três escolhidos” resumiriam “atributos que deverão
compor a personalidade e a formação do futuro comandante da PMERJ, mesmo que a
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escolha não recaia em nenhum deles, pois pela pesquisa, o comando próprio é a aspiração
de 88,66% da oficialidade”.167
Em entrevista concedida à pesquisa, o agora deputado estadual Paulo Ramos
garantiu que Nazareth Cerqueira “tinha uma grande liderança na oficialidade,
principalmente na oficialidade jovem” e que tal liderança teria se sedimentado “a partir
do imbróglio com a Sandra Cavalcanti”.168 Realmente, os números dessa consulta
mostram que Cerqueira teve apoio de 43% de capitães e de 55% de tenentes da PMERJ.
Na avaliação de Paulo Ramos, teria acontecido um fenômeno interessante: oficiais PM
“odiando o Brizola e amando o Cerqueira. Ideologicamente eles se opunham, mas
profissionalmente eles apoiavam o Cerqueira. E isso não é um detalhe”. 169 Assim,
“Brizola selecionou alguém que tivesse prestígio na oficialidade”, mas “também colocou
como secretário alguém que seria minimamente assimilado pelo Exército”.170
O coronel reformado Moacyr Santos Pereira sugeriu, também em relato concedido
à pesquisa, que Cerqueira teria “bom trânsito com o pessoal de Brasília” graças às
amizades feitas, quando da sua “opção pelo serviço federal” ainda em meados da década
de 1960.171 Paulo Ramos frisou ainda que
“o fato de membros da comunidade de informações serem tratados com privilégios
no fluxo de carreira no governo do Brizola, foi o que me assustou. Não era uma
política do governo, mas Cerqueira tinha ligação com quadros expressivos da
ditadura. Existia um grupo com bom trânsito na ditadura, inclusive colegas dele de
turma, eram do SNI, foram do Ministério da Justiça”.172
Para Nilo Batista, dessa forma, Cerqueira foi o “personagem que” fez “esse
gancho”, que iria dialogar com os “bolsões radicais, porém sinceros”, que sobreviviam
na ditadura. “Ele estava entre Leonel Brizola e os militares das forças armadas”. 173
Analisando mais especificamente as entrevistas obtidas para essa pesquisa, há outra
explicação importante, própria do jogo político daquele contexto histórico. Segundo
alguns relatos, Cerqueira teria sido efetivado graças também a uma manobra política de
Brizola. Segundo o coronel PM Carballo Branco,
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“a legislação era afirmativa no tocante ao exercício do comando da organização da
instituição ser de oficiais das Forças Armadas. O Leonel Brizola para conseguir sair
dessa armadilha criou uma Secretaria de Estado de Polícia Militar e nomeou o
coronel Cerqueira. E aí ele passou a ser o secretário e o comandante-geral, porque
um coronel do Exército não ia se subordinar a ele, o cargo era político. Então, foi
um subterfúgio. Aí depois, nesse processo de democratização que as coisas foram
devidamente ajustadas”.174

O Cel. Íbis Pereira concorda que Brizola teria aproveitado, habilmente, o fato de
Nazareth Cerqueira já estar comandando a PMERJ, quando ele assumiu o governo do
estado. “O Pingarilho não passou o comando para o coronel Cerqueira. Como ele já tinha
a aprovação da IGPM, Brizola não quis se submeter à nova consulta. Caiu como uma
luva”, garantiu o oficial.175 Outro depoimento – dessa vez de um coronel reformado e
opositor declarado de Nazareth Cerqueira – apesar do tom depreciativo, aproxima-se
dessa hipótese, reconhecendo, porém, a possibilidade da avaliação profissional anterior
por parte do novo governo.
“Cerqueira estava no Estado-Maior durante a ditadura. Ele era do sistema que servia
a ditadura. Brizola burla a orientação de passar o nome do comandante à apreciação
do Exército. A animosidade militar contra ele era muito grande. Brizola foi muito
inteligente. Mas se o Brizola ouvisse o Exército conseguiria empossar Cerqueira já
que ele tinha bom trânsito. A transição não foi tão complicada. O Cerqueira assumiu
a Secretaria de Polícia Militar e acabou absorvendo a função de comandante.
Nomear o comandante sem ouvir o Exército não podia. Mas nomear o secretário
ele podia. Aí ficou aquele vazio. Não houve nenhum colapso. O Cerqueira tinha o
perfil ideal. Um homem da escola. Um homem que já defendia ideias de polícia
comunitária. Cerqueira tinha tudo o que Brizola queria. Primeiro, com todo o
respeito, era subserviente. Ele tinha interesse de permanecer no poder. Mas mais do
que isso. Ele tinha um ideal de mudar a PM”.176

Para Jorge da Silva, coronel reformado e, na época, íntimo colaborador de Nazareth
Cerqueira, não havia relação alguma entre esses grupos de oficiais e os “brizolistas” antes
da eleição de 1982.
“O Brizola assume e o Cerqueira respondendo pelo comando. Ele não escolheu o
comandante. Aí Brizola vai à PM para ter um encontro com os oficiais. Quer dizer,
pela cabeça dos militares como é que vai prestar guarda de honra para o inimigo?
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E o tempo vai passando, mas o Brizola tinha que tratar de algumas coisas relativas
à segurança com o comandante da PM diretamente, que era o Cerqueira. O Brizola
analisa bem o quadro, ele começou a ter contado com o Cerqueira e deve ter tido
uma impressão positiva daqueles contatos. Então escolher outro comandante que
não fosse o Cerqueira ou alguém dali talvez fosse mais complicado para o Brizola.
Ele já estava ali. O Brizola então resolve efetivar o coronel Cerqueira no comando,
mas cria a Secretaria da Polícia Militar”.177

Na visão de Jorge da Silva, as diretrizes do novo governo para a segurança pública
ainda giravam genericamente em torno da ideia de direitos humanos. Contudo, o coronel
pontua que tais diretrizes teriam sido elaboradas pelo próprio Leonel Brizola e seus
colaboradores diretos, como Vivaldo Barbosa, o coordenador dessa política. Policiais
militares, portanto, não foram consultados anteriormente a fim de auxiliar na concepção
e nos planos do novo governo para a área da segurança. Ele garante que
“o coordenador era o Vivaldo. Passou a ter lá um integrante, um corpo permanente
que era um diretivo, uma comissão executiva tinha um coronel da PM, um delegado.
Mas isso depois que ele assume, quer dizer, a bola já está rolando. No caso da
Polícia Militar às vezes as pessoas [diziam]: ‘Não, o Brizola não deixava a polícia
subir o morro’. Era coisa do Cerqueira e, desculpe a pretensão, minha também, e de
outros poucos companheiros que pensavam assim. Nós passamos a organizar a
Polícia Militar em função de uma diretriz muito clara do governador. Diretriz essa
que para o Cerqueira era a coisa mais fácil do mundo executar, porque era
exatamente como ele pensava”.178

No entendimento do coronel Ubiratan Oliveira, foi o advogado criminalista Nilo
Batista – atuante na defesa de presos políticos na época ditadura – quem estreitou a
relação entre Brizola e Cerqueira. Teria sido o “grande elo”, mas somente ao final do
primeiro mandato pedetista. Nilo Batista afirmou, por sua vez, que participou “das duas
campanhas do Brizola”. Entretanto, ele não compôs imediatamente o governo. “Somente
quando começou uma crise na área de segurança é que o Brizola me convenceu a me
posicionar e me convidou para ser Secretário de Estado e ajudá-lo a superar a crise. Isso
foi em 1986. Foi aí que conheci o Cerqueira”, lembrou. Nilo relatou que,
“frequentemente, o governador me pedia para representá-lo na discussão de temas ligados
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à justiça, cidadania, direito e segurança pública. Dessa forma, acabamos nos
conhecendo”.179
A partir desses relatos, pode-se deduzir que a efetivação do coronel Nazareth
Cerqueira no comando-geral da PMERJ esteve inserida em uma complexa constelação de
fatores. Em linhas gerais, as memórias policiais – fontes importantes para o entendimento
das mudanças percebidas pela instituição – elencam algumas razões. Sem desprezar o
conteúdo político-racial, reconhecem o encontro eventual entre os “brizolistas” e o
comandante interino Cerqueira consolidado por meio de afinidades ideológicas. Para isso,
houve algum interesse pelo conhecimento da trajetória profissional desse oficial PM,
embora as diretrizes governamentais já tivessem estabelecidas pelos pedetistas.
Além desses motivos, a conjuntura política peculiar fez com que Brizola – após sua
extraordinária vitória eleitoral – começasse a “acertar as contas” com a ditadura brasileira.
Valendo-se da resistência dos militares ao seu nome, aproveitou-se da exoneração do
coronel Pingarilho à frente da corporação policial, arquitetando a manobra política
consubstanciada na criação da Secretaria de Polícia Militar. O novo governador livravase, assim, da tutela militar particularmente em relação à segurança pública.
A ditadura e as polícias militares
Especificamente sobre a conjuntura política dessa época, devemos lembrar que o
Brasil ainda vivia os tempos da ditadura em 1983, ano da efetivação de Nazareth
Cerqueira no comando da PMERJ. A transição política ainda caminhava. Contudo, apesar
da grande legitimidade profissional interna, o fato de os militares aceitarem a assunção
de Nazareth Cerqueira por parte do novo governo pedetista merece alguma atenção
analítica. Sabemos que, ante a percepção das aludidas afinidades ideológicas, um veto do
Exército seria algo plausível. Assim sendo, ainda cabe outra pergunta: como a PMERJ,
historicamente e legalmente considerada “força auxiliar do Exército brasileiro”,
promoveu o coronel Cerqueira ao cargo de chefe do Estado-Maior e consequentemente
uma opção sucessória no comando-geral da corporação? Foi uma ascensão meramente
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burocrática? Respeitando simplesmente a cadeia de comando? E diante da aproximação
com os brizolistas, por que a ditadura brasileira simplesmente não se opôs à escolha? 180
A despeito da sua resistência à figura política de Brizola, vimos que o próprio
coronel Pingarilho argumentara, na ocasião da sua exoneração, que sua decisão, na
realidade, acatava uma determinação do Ministro do Exército. Foi destacada também que
a legislação da época tratava a questão da seguinte maneira: “o comandante geral da
Polícia Militar poderá ser um coronel do último posto da Polícia Militar ou um oficial
superior da ativa das Forças Armadas”. Voltemos, então, às memórias que buscaram
reconstituir essa história recente do Rio de Janeiro.
Segundo avaliação de Moretzsohn, corroborada por muitos depoimentos dados a
pesquisa, Pingarilho teria passado o posto a Nazareth Cerqueira por uma razão bem
específica: ele não pretendia participar da cerimônia de posse de Brizola, inimigo número
um da ditadura militar.181 Jorge da Silva concorda com a fala de outros oficiais
entrevistados:
“o coronel Pingarilho não queria, naturalmente, presidir a passagem de comando.
Então deixou o comando na mão do coronel Cerqueira. Então quando Brizola
assume, o Cerqueira estava respondendo pelo comando-geral da PM, porque como
chefe do Estado Maior ele é a segunda pessoa. Problema lá, questão política do
Exército. Coronel Pingarilho quando chega, naturalmente, tinha algumas relações
Pinheiro e Sader garantem que “em 1983, com a eleição direta dos governadores dos estados, cada
polícia estadual passou a ser controlada pelo comandante e chefe do exército da área onde está sediada,
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com pessoas da Polícia Militar e o coronel Cerqueira sempre foi uma pessoa
sabidamente dedicada à Polícia Militar, uma pessoa comprometida, uma pessoa
honesta. Quer dizer então, as pessoas sabiam disso. Eu imagino que ele tenha sido
escolhido chefe do Estado Maior por isso”.182
A fala de Jorge da Silva aponta para uma tal “questão política do Exército” que
envolveu a ascensão de Nazareth Cerqueira. Ubiratan Ângelo procurou aprofundar o
assunto ao afirmar que se Brizola “não colocasse um coronel do Exército, a IGPM ia
aprovar um major para comandar a PM. Ia dar problema”.183 Ele lembra que
“o boato era que o Exército iria indicar um major para o comando. Aí nesse boato
foi criada a Secretaria de Polícia Militar. Ele foi aceito comandante interino porque
era um momento transitório. Pingarilho não ia passar o comando para o Brizola!
Assim como o Cerqueira nunca passou o comando. Ele passava antes para o chefe
de Estado-Maior”.184

O relato de Ubiratan Ângelo aponta para o possível resultado da pesquisa feita,
naquela época, por Paulo Ramos intitulada “O comando-geral”. Porém, creio que a
narrativa de Ubiratan, além de sugerir uma interpretação singular daquele momento
histórico, também oferece outras pistas à pesquisa. Para ele,
“a ditadura não dava atenção a PM. Não estava nem aí. A ditadura não acreditava
que o Brizola colocaria um coronel da PM no comando. Os comandos eram do
Exército, mas chefe de Estado-Maior, chefe de gabinete eram da corporação. A
direção da PM era de oficiais da PM. Esses caras vão se identificando com a
redemocratização, se colocando contra a arbitrariedade policial e o Exército
simplesmente não vê, porque não estava nem aí. Para mim, o único anúncio do que
eles queriam e pensavam é o artigo criticando a Sandra”.185

Segundo a análise de Ubiratan, os policiais viviam um período de grande carência
material e de dissonâncias internas que beiravam a quebra da hierarquia. Vimos que crises
na Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro eram comuns. Contudo, ao final da década
de 1970, tornaram-se mais visíveis. Ubiratan lembra da “crise dos tenentes” do ano de
1980, da qual participou ativamente.
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“O problema da PM naquela época não eram os coronéis, eram os tenentes, os
capitães. Estou te falando, porque eu era tenente. Os tenentes eram revoltados.
Foram os tenentes que invadiram o Palácio Guanabara. E eu estava lá no meio.
Porque a gente estava passando fome no governo Chagas Freitas. Nós fizemos
reuniões, fizemos movimentação, fizemos manifestação em plena ditadura. A
minha geração é uma geração que não veio para ficar apática. Então, de tenente, a
gente já tinha a cabeça... de que a gente tinha que ter uma independência, ter um
salário digno. Ninguém queria ser ladrão, então tem que ganhar razoavelmente bem.
A gente estava numa situação complicada mesmo. Quando chega em 83, o pessoal
diz: ‘olha, um major, vai dar problema’. Aí foi um burburinho dentro da polícia.
Não sei quem deu a idéia, mas, inteligentemente, o Brizola cria a Secretaria de
Estado da Polícia Militar. Aí acabou sendo o Cerqueira as duas coisas”.186
A indicação de um coronel para o comando, para Ubiratan Ângelo, poderia
significar, aos olhos de muitos policiais, a preservação da hierarquia e ainda a
possibilidade de maior interlocução para determinadas reivindicações corporativas. Ele
revela orgulho em ter participado do “movimento dos tenentes” e se utiliza desse fato a
fim de “provar que ninguém olhava a polícia”. A subserviência e a carência da PMERJ
teriam motivado a insubordinação das médias patentes e a busca de interlocutores
comprometidos com a corporação.
“A relação era conflituosa com Chagas Freitas. Mas não tínhamos como reivindicar
com o comandante. Nós não tínhamos contato com o governador. Ficou marcado
como o governo que colocou os vencimentos da polícia de uma maneira horrível.
Um fato que apareceu na imprensa e não se falou mais. Eu era tenente, o
comandante geral disse que ia prender a gente. Reunião no clube de oficiais
querendo aumento. Aí veio a ameaça de prisão. Os manifestantes foram. A maioria
era de tenentes, alguns capitães e dois ou quatro majores. Um deles hoje é deputado,
o Paulo Ramos. Nós entramos sem arma, mas uniformizados. Os tenentes tinham
muita autonomia, uma garra operacional. E o comandante era do Exército, não era
ainda o Nazareth Cerqueira”.187

Em discurso na Alerj e diante da ameaça de greve de policiais militares no ano de
2012, o deputado estadual Paulo Ramos relembrou o episódio da “crise dos tenentes” de
1980, aprofundando uma questão importante e pouco conhecida pelos estudiosos desse
período:
“Fiz vários movimentos reivindicatórios, culminando, em 1980, com uma espécie
de invasão ao Palácio Guanabara. Centenas de oficiais da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros, praticamente sitiando o governador Chagas Freitas. Por que aquilo
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estava acontecendo? Tivemos a mudança da capital no ano de 1960 e a Polícia
Militar do Distrito Federal experimentava uma remuneração que a equiparava aos
pares do Exército. Imediatamente após a perda dessa equiparação, começamos a
fazer movimentações na busca da recuperação do salário. Em 1975, houve a fusão
do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. Os companheiros do
antigo Estado do Rio experimentavam uma remuneração menor. Quis o destino que
o governador Chagas Freitas retornasse ao governo do Estado. Muitos movimentos
e manifestações vinham acontecendo na busca da equiparação à época com o
Exército. Porque a Constituição em vigor dizia que os militares estaduais não
poderiam ganhar mais do que os seus pares no Exército. No dia 31 de março de
1980, estávamos todos no Palácio Guanabara esperando uma interlocução com o
governador. Foi um ato que poderia e deveria ter sido caracterizado como grande
indisciplina. Mas completamente justificado em função do histórico da perda, das
perdas maiores em função da fusão e a situação de aviltamento. O governador do
estado durante o dia chegou a demonstrar a disposição de deixar o Palácio
Guanabara. Os pneus do carro do governador foram furados. Os oficiais ocuparam
as entradas e as saídas. Com repercussão, porque inclusive, à época, ainda
estávamos em pleno vigor do regime autoritário. No dia seguinte nos apresentamos
nas unidades e os membros da comissão foram presos. Centenas de oficiais da
Polícia Militar se apresentaram presos solidariamente no Quartel General. Vendo o
crescimento do movimento que poderia seguir outros rumos, o governador Chagas
Freitas anuncia o aumento e não toma mais nenhuma medida punitiva”. 188

É certo que o coronel Nazareth Cerqueira conseguiu ascensão hierárquica graças às
suas virtudes profissionais e capacidades intelectuais, mas imerso em uma estrutura
institucional burocrática. De qualquer maneira, ele conquistou gradativamente posições
de comando – ou em termos mais específicos, “funções de confiança” – na PMERJ em
um contexto político muito particular. Contudo, a partir dos longos e importantes relatos
imediatamente anteriores, proponho uma reflexão.
É possível que essa crise disciplinar de 1980 denotasse certo descaso da ditadura
em relação às polícias militares. Contudo, também é muito provável que, depois dessa e
de outros sinais de crise na hierarquia militar, os generais tenham aceito o comando
interino de um policial a fim de dividir responsabilidades. Instaurado o regime de
exceção, vimos que várias “atividades de rua” foram transferidas para a Polícia Militar.
Já foi brevemente destacado que, a partir de 1969, particularmente, o trabalho policial se
tornou uma atividade mais manifesta. Por meio de decreto, os militares atribuíram o papel
do policiamento ostensivo exclusivamente a essa agência.189
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Nos últimos anos, ganhou força a tese que trata da distensão política “geiseliana”,
privilegiando a “questão militar” que envolveu esse processo. As proposições políticas
de Geisel – a despeito do autoritarismo do seu governo – prestaram algum serviço à
redemocratização, ao tentar restabelecer a disciplina nas Forças Armadas, “preparando as
condições para que viesse a existir no país um governo com capacidade de governar”.190
Portanto, envolvida na tarefa da “abertura”, a cúpula do regime militar foi se
abstendo do envolvimento em crises políticas na área da segurança pública. Acredito,
dessa maneira, que essa mudança profunda na PMERJ foi mais um dos vários sinais de
“desagregação do regime ditatorial-militar”. Longe de uma súbita conversão democrática
de parte do oficialato, a acomodação de Nazareth Cerqueira na hierarquia policial
correspondeu à necessidade dos próprios militares resolverem problemas internos à
corporação que era, tradicional e constitucionalmente, “força auxiliar do Exército”.
Para além da ideia de tentativa de recuperação da legitimidade política por parte do
executivo federal, sabemos, ainda, que muitos policiais militares faziam parte da
“comunidade de informações”. Órgãos que eram cada vez mais alvos de controle por
parte da hierarquia do regime. A forma como os organismos de repressão executavam
suas ações provocava impacto em certos setores da sociedade e na estrutura da autoridade
militar. O desgaste das corporações policiais, com denúncias de torturas e
desaparecimentos de presos políticos, foi o capítulo mais visível dessa história de
violência do Estado brasileiro. Essa questão dizia respeito à erosão da hierarquia militar
provocada pela maior autonomia conquistada pelos órgãos de repressão de acordo com a
importância assumida no enfrentamento das diversas oposições. 191
Concordo, portanto, com as análises que entendem a grande importância do
episódio do “terrorismo militar” no Riocentro em 1981 para os rumos futuros da transição
política brasileira. Segundo Celso Castro e Maria Celina D’Araújo,
“o preço pela não apuração do ocorrido foi um acordo tácito do governo com a linha
dura no sentido de que esse tipo de ação seria suspensa. Estabelecia-se aqui um
‘contrato’ através do qual as Forças Armadas, particularmente o Exército, em
função do ocorrido, não seriam expostas a um julgamento público, e, em
contrapartida, os duros, inconformados com os rumos da transição, não
questionariam mais o regime através da subversão. Este pacto deu margem a que as
Forças Armadas, que haviam liderado com sucesso o processo de mudança, saíssem
de cena em uma situação constrangedora. Ali ficou plantada a semente da suspeição
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pois, ao não se apurar o ocorrido, deu-se como certa a possibilidade de que os
militares continuariam sendo tratados como uma instituição acima de qualquer
suspeita ou, em outras palavras, uma instituição que conviveria com a
impunidade”.192

Para esses estudiosos, o caso do Riocentro contaminou a imagem militar,
comprometendo sua credibilidade. O episódio, da maneira como foi encerrado, teria
significado “a perda de uma oportunidade ímpar para que a instituição militar desse
provas cabais de que não era conivente com atos que desabonassem os bons
procedimentos da democracia e da legalidade”.193 Assim, chegara o momento do
desengajamento controlado das Forças Armadas.194 Desse modo, creio que uma análise
da trajetória de Nazareth Cerqueira rumo ao comando da PMERJ requer um olhar
retrospectivo sobre as vicissitudes da transição política brasileira, principalmente, no
tocante ao jogo político intramilitar.
Recuperando a história fluminense e da sua polícia militar, em particular, é
importante lembrar que foi também nesse contexto de transição política que a fusão do
estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro se consumou. A medida foi,
definitivamente, implementada por Geisel no dia 1° de março de 1975. A ideia não era
nova e, durante anos, enfrentou vários obstáculos. Tornou-se realidade durante a ditadura,
num momento singular da história do regime. “Os dois processos estiveram interrelacionados, e a dinâmica política do ‘novo’ estado do Rio de Janeiro, que passou a ter
no Rio sua capital, se definiu pari passu à distensão”.195
Na avaliação de Marieta de Moraes Ferreira, desde a década de 1970, tanto no senso
comum quanto entre os políticos de oposição, consolidou-se a interpretação segundo a
qual a fusão teria como objetivo maior enfraquecer politicamente o MDB carioca. Em um
sistema bipartidário, em que o MDB representava a oposição, e a Arena representava o
governo, o estado da Guanabara assistiu à ascensão de Chagas Freitas e de seus seguidores
emedebistas. Aproximavam-se as eleições de novembro de 1974, e o governo federal
antevia a vitória do MDB no âmbito nacional. Sendo a Guanabara o único estado
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brasileiro governado pela oposição, seria preciso diluir a força eleitoral oposicionista. A
fusão seria certamente o caminho mais seguro para se alcançar esse resultado.196
Entretanto, revendo essa interpretação político-partidária, Marieta de Moraes
Ferreira relativizou os argumentos que apontam a intenção política de enfraquecer o MDB
como o principal motivo para tal medida. Segundo a autora, Chagas Freitas foi eleito
governador da Guanabara em 1970, no auge do autoritarismo político, com anuência
militar, não se envolvendo “em enfrentamentos com a ditadura”. Além disso, segundo a
historiadora, diferentemente do esperado, a Arena carioca teria ficado marginalizada na
construção do novo estado. Faria Lima, governador nomeado por Geisel, preservou os
“esquemas de dominação chaguista enquistados dentro da máquina administrativa”. 197
Ferreira aponta, ainda, a clara confiança de Geisel na colaboração de Chagas Freitas para
levar adiante o projeto de fusão e “a ausência de unidade de pensamento entre os
arenistas”198 em relação à essa delicada questão política.
A mesma autora acrescenta que quando a ideia da fusão foi retomada no governo
Geisel, algumas lideranças locais sublinharam “o caráter eminentemente técnico da
medida, que iria favorecer o desenvolvimento da região”.199 A despeito dos anseios locais
de desenvolvimento, Ferreira sugere que, “na versão oficial do governo, a medida foi
justificada com argumentos geoeconômicos, como meio de criar um estado forte, tanto
do ponto de vista político quanto econômico, para dar maior equilíbrio à Federação”. 200
Em suma, para a historiadora, “mais do que controlar as eleições de 1974 e
domesticar a oposição emedebista, o que estava em pauta era criar um novo polo de
desenvolvimento”.201 Nas diversas as interpretações sobre a fusão, portanto, há destaque,
para uns, do problema político-partidário, ou seja, de uma ofensiva contra o MDB; e para
outros, de uma medida destinada a resolver problemas técnico-econômicos e destituída
de qualquer conotação política.
De qualquer maneira, o retorno de Chagas Freitas ao executivo estadual no Rio de
Janeiro em 1979 e seu bom relacionamento com o regime militar “não foram capazes de
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criar as necessárias bases de sustentação para garantir estabilidade a seu mandato”.202 O
novo governo estadual enfrentaria grandes desafios. Desde o início de seu governo, o
governador preocupou-se em atender as demandas dos municípios fluminenses por meio
da alocação de verbas e recursos públicos para os chefes locais. Um segundo desafio a
ser enfrentado era a obtenção de recursos federais, como forma de atenuar as dificuldades
econômicas do novo estado do Rio de Janeiro. Logo,
“a fusão onerou o município do Rio de Janeiro com os novos gastos necessários à
instalação dos diversos órgãos de sua prefeitura, cujos orçamentos se mostravam
deficitários, ao passo que o governo do novo estado encontrava suas contas
comprometidas com obras e com o custeio de sua máquina administrativa”. 203

As verbas federais, no entanto, não foram suficientes para enfrentar tais
dificuldades. A política de contenção financeira implementada pelo governo federal a fim
de combater a inflação trouxe reflexos negativos para a desequilibrada economia estadual.
A arrecadação não conseguia cobrir os gastos do governo. 204 Portanto, a chamada “crise
dos tenentes” da PMERJ de 1980 inseriu-se nesse conturbado contexto.
Contudo, na avaliação de Leonel Itaussu Almeida Mello, mais do que uma crise do
Estado ou mesmo uma crise de governo, a perda de legitimidade do autoritarismo se
deveu a “uma crise do regime político que, enquanto conjunto de instituições e valores
que regulavam o exercício do poder, demonstrava ser incapaz de se legitimar em bases
autoritárias permanentes”.205 Maria Celina D’Araújo afirma que foi clara a liderança
militar na condução do processo de abertura, na definição do seu cronograma e nos
resultados a serem buscados.206 Aloysio de Carvalho, por sua vez, defende a ideia de que
a proposta de liberalização do regime estava presente no universo ideológico dos
dirigentes e sua implementação, a partir de 1974, resultou do conflito interno de um
sistema de poder autoritário.
“A retomada da liberalização no âmbito da liderança militar e civil autoritária vai
ao encontro da linha de abordagem que enfatiza a autonomia do núcleo dirigente e
sua capacidade de assumir a iniciativa das mudanças, manifestada nas articulações
da candidatura de Geisel e na consciência de que, para além da eficácia econômica
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conseguida no início dos anos 70, emergia o problema da legitimidade das regras
políticas”.207

O historiador indica que a revitalização dos mecanismos representativos, eleitorais
e partidários não refletiu mudanças profundas no equilíbrio de forças entre a oposição e
a ditadura, “mas teve sua origem na luta intragrupos dirigentes ocorrida no período mais
repressivo do ciclo militar inaugurado em 1964”.208 Entretanto, o mesmo autor aponta
que, aceitar a ideia que a liberalização foi originalmente desencadeada em função das
dificuldades do regime em resolver suas contradições internas
“não significa negar a presença do fator pressão por parte da oposição. Mas sim,
dimensionar seu tempo de entrada no cenário político e sua influência sobre o ritmo
e o alcance das medidas iniciadas em 1974. Somente após o anúncio da
liberalização feito pelo presidente Geisel, as lideranças da oposição e as instituições
da sociedade civil assumiram uma postura mais ativa, no sentido de exercer a crítica
ao regime e incentivar a participação popular”.209
Até mesmo a “esquerda armada”, após a desestruturação causada pela repressão,
passou a recusar a estratégia de luta revolucionária e a valorizar a conquista do poder pela
via institucional, reforçando a representatividade política da oposição emedebista.210
Nessas circunstâncias de politização da sociedade, de maior liberdade de imprensa e de
gradual incremento da participação popular, as variações arbitrárias do poder
governamental visaram impedir a perda de controle sobre a agenda política, de modo a
determinar o ritmo e o alcance das mudanças.211
Portanto, um dos motivos para o caminhar da “transição” foi também a persistente
adesão da oposição à agenda eleitoral, combinada com a crescente mobilização da
sociedade civil. O MDB saíra vitorioso nos pleitos de 1974, 1976 e 1978. Sindicatos, a
Igreja Católica, a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, o movimento estudantil e
outros grupos tornaram-se ativos na denúncia das arbitrariedades do regime, de seu legado
de exclusão social, das violações dos direitos humanos. E, nesse avanço, as eleições de
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1982 foram fundamentais, uma vez que registraram conquistas eleitorais da oposição que
viriam a ameaçar o controle do regime.212
Assim sendo, para muitos estudiosos, a “abertura política” foi o resultado de duas
dinâmicas que atuaram simultaneamente no sistema político brasileiro: a dinâmica das
negociações no universo das elites e a dinâmica das pressões da sociedade (camadas
médias, classe operária) sobre o Estado militar. Adriano Codato sugere “que a primeira
dinâmica estabeleceu o conteúdo, definiu o modo e impôs a natureza da transição,
enquanto a segunda determinou seu ritmo”.213
Não pretendo, com essas perspectivas, indicar que a autorreforma da ditadura
resultou somente de uma decisão do grupo em torno de Geisel a fim de enquadrar a
burocracia militar, como parece ser o caso da interpretação de Elio Gaspari. Concordo
que o processo de reforma política do regime ditatorial-militar tendeu a superar o projeto
original. Mesmo com a iniciativa da transição vinda “de cima”, a sua continuidade e o
seu avanço progressivo “não teriam sido possíveis sem as pressões nascidas da sociedade
civil e dos partidos de oposição que, aos poucos, acabaram constituindo no país uma
ampla e difusa, porém muito eficaz, frente democrática”.214
Assim, minha tese procura dar conta das transformações institucionais na PMERJ,
dando ênfase à questão militar. Creio que uma das tarefas mais importantes e difíceis na
transição foi o desengajamento gradual das Forças Armadas da condução dos negócios
de Estado e seu retorno à condição usual de guardiã da ordem interna brasileira. Nesse
sentido, uma das principais estratégias foi o fortalecimento de Geisel e a afirmação de sua
autoridade sobre vários grupos da própria corporação militar, em especial aqueles que
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controlavam os órgãos de segurança e que haviam conquistado grande liberdade nos
governos anteriores.215
A facção militar que recuperou o controle do governo com a posse de Geisel possuía
dois objetivos estratégicos, um político e outro militar: restabelecer a ordem no interior
das instituições militares, assim como garantir maior estabilidade institucional ao regime
ditatorial. Para realizar a tarefa da disciplina interna, seria preciso afastar gradualmente
as Forças Armadas do comando global da política nacional e conter as atividades dos
setores de informação, debilitando uma das fontes de poder dos grupos rivais. As
mudanças impostas à organização e ao modo de funcionamento do aparelho do Estado
visavam enquadrar a “extrema-direita”, transferindo para a cúpula do Executivo as
decisões sobre prisões, cassações e eleições, entre outras ações.216
Nessa linha, Codato defende que a razão para a transição política, iniciada em 1974,
obedeceu antes a dificuldades internas do próprio regime militar. Elas teriam sua origem
“no ramo militar do aparelho do Estado, repercutem nas Forças Armadas e se ampliam a
partir delas para outros aparelhos e ramos. Daí que não se deva associar o propósito
reformista de Geisel-Golbery a motivos mais globais do tipo ‘crise econômica’ ou ‘crise
social’”. O autor também defende que tanto a crise econômica quanto a social foram
“paralelas à autorreforma da ditadura”.217 “A despolitização das Forças Armadas estava
na agenda dos ‘revolucionários’ que fizeram do poder político um instrumento para
enquadrar os militares em suas funções de caserna”, garante, por sua vez, D’Araújo. 218
Cada vez mais os estudos históricos sobre os militares mostram que eles não
compunham um bloco ideologicamente coeso. Creio que devemos evitar o risco de ver
os militares, enquanto ator político, de uma forma monolítica. Em algumas questões, a
coesão é clara, principalmente em relação à defesa da unidade institucional e da
integridade hierárquica das Forças Armadas. Contudo, as análises devem também
considerar fissuras e disputas internas. Codato tenta mostrar a complexidade inerente a
esse objeto de estudo:
“O faccionalismo, especialmente no caso do Brasil, tinha menos a ver com algum
desacordo fundamental relacionado a essa estrutura coesa do que com divisões
intrainstitucionais, percepções diferenciadas do exercício do poder (especialmente
215
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no campo da repressão) e mesmo com posições variadas nas redes de afinidade e
lealdade pessoais no interior da corporação militar, bem como entre os militares e
atores ‘de fora’, como os políticos e os tecnocratas”.219

Dessa maneira, a proposta de liberalização iniciada por Geisel desencadeou
reações. Ela significava a perda de posições de poder conquistadas após a radicalização
das ações repressivas empreendidas após o ano de 1968. Considerando que houve
envolvimento direto dos militares nessas ações, havia o receio de certos grupos de que,
após a retirada das Forças Armadas do poder, tais responsabilidades pudessem ser
apuradas judicialmente. Assim, o medo do revanchismo constituiu-se em um poderoso
argumento para os grupos de sustentação da ditadura que desejavam a reversão da
transição. Todavia, a estratégia de Geisel na contenção dos “bolsões radicais, mas
sinceros” não se propunha a anular a execução das funções repressivas do Estado. Sua
intenção era a de recuperar um clima político que possibilitasse o retorno ao Estado de
Direito. Para isso, tornava-se necessário obter um controle mais rigoroso sobre os
aparatos de segurança que desafiavam limites legais instituídos.220
“Se a estratégia governamental visava, por um lado, obstaculizar o risco de uma
regressão autoritária, por outro lado, não vacilava em recorrer a um arsenal de
medidas casuísticas de modo a barrar à oposição o acesso ao poder. [...] O projeto
liberalizante só poderia ser viabilizado se o governo Geisel conservasse a iniciativa
política e, golpeando de surpresa à direita e à esquerda, conseguisse neutralizar,
colocar na defensiva ou manter permanentemente acuada essa dupla oposição”.221

Concordo, portanto, com a hipótese, nos termos de Eliézer Rizzo de Oliveira, de
um processo de transição conduzido segundo os parâmetros definidos “intramuros pelo
próprio regime, ainda que as fissuras no aparelho militar se evidenciassem no confronto
entre duros e brandos”.222 Para parte da “linha dura”, por exemplo, a anistia concedida
em 1979 fora um despropósito e, a partir desse momento, começaria no Brasil outro
fenômeno envolvendo os militares ligados a estrutura de poder: as já destacadas ações
terroristas.223 Com isso, o projeto político “geiseliano”, no que se refere tanto à fusão do
Rio de Janeiro quanto ao ritmo e aos contornos do processo de transição política no país,
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sofreram abalos importantes, que, por sua vez, também foram sentidos na Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro.224
Deste modo, meu trabalho procura lançar luz no jogo político interno às Forças
Armadas, mostrando a complexidade dessa questão. Não é o objetivo dessa pesquisa
subdimensionar a influência da chamada “linha-dura” no ritmo da transição levada a cabo
pelo regime militar. Entretanto, é importante destacar, mais uma vez, que a orientação da
passagem de comando da PMERJ para um oficial da própria corporação veio do Ministro
do Exército Walter Pires, muitas vezes identificado com os “duros” do regime. Segundo
o general do Exército Alberto Mendes Cardoso a ideia do regime era colocar a
“polícia para um lado, inteligência para outro. E, se for necessário realizar ações
policiais para fins de obter indícios, informes, que sejam feitas por um órgão
policial. Da mesma forma, as ações policiais decorrentes de conhecimentos
produzidos pelo serviço de inteligência têm que ser feitas por órgãos policiais. Aí
está, talvez, a pedra de toque da autoproteção do serviço de inteligência”. 225

Portanto, é factível, ainda, a possibilidade de adesão de uma pequena parcela dessa
oficialidade do Exército ao programa “geiseliano”. Nessa perspectiva, Maud Chirio
procurou “desconstruir a categoria de ‘linha dura’ militar, no que diz respeito tanto às
características que são geralmente atribuídas a ela quanto à sua continuidade durante a
ditadura”. A autora entende que essa percepção é resultado de uma “leitura dicotômica”
que vê uma “moderação castelista” e o caráter restrito das medidas autoritárias sob o
governo Geisel. Assim, ela procurou reconstruir a trajetória de um grupo minoritário de
oficiais, é verdade, mas com um percurso político a priori curioso: “conspiradores e
partidários ativos do golpe de Estado de 1964, eles primeiro lutam por uma radicalização
das políticas repressivas até que se mostram a favor de uma volta rápida à democracia
civil, sob o governo Geisel”.226 A historiadora garante que
“o engajamento pelo fim do regime militar não é uma conversão repentina. É o
resultado de longos anos de fronteiras confusas entre posições políticas que seria
mais cômodo encarar como perfeitamente antagônicas, e defendidas por
protagonistas bem distintos: poder de Estado detido por militares ou por civis,
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utilização ou não de instrumentos de exceção, contatos com redes militares de
extrema direita ou com a oposição oficial ao regime”.227

Todavia, como já se enfatizou, o projeto original de liberalização do regime
ditatorial não foi idêntico ao processo político que ele desencadeou. Uma vez iniciado, o
movimento adquiriu lógica própria. Essa também parece ser a posição da vasta literatura
especializada em “transições políticas” surgida nos anos 1980 sob a inspiração do
paradigma “institucionalista”. Esses estudiosos promoveram uma alteração importante
nas análises daquelas profundas mudanças políticas no Brasil. O modelo
“macroestrutural” era a referência dominante, sendo construído por meio de variáveis
explicativas de tipo econômico e/ou social. Entretanto, tal modelo viu-se questionado por
abordagens que passaram a enfatizar fatores políticos na compreensão da passagem do
“autoritarismo” à democracia no país.
Essa nova geração de trabalhos seguia alguns eixos de análise. Primeiro, a ênfase
no estudo dos “atores políticos”, seus interesses, valores e estratégias. Em sintonia com a
teoria da escolha racional e o individualismo metodológico se opunham às explicações
classistas. Davam destaque, ainda, para os “fatores endógenos” de cada país no estudo
dos processos de transição, questionando fatores globais como as “transformações no
processo de acumulação capitalista”. E, por fim, procuravam adotar um “conceito
minimalista de democracia”. Imaginou-se, assim, dar conta de uma série de casos bastante
diferentes entre si.228
Seguindo essa linha analítica, Adam Przeworski concorda que “os projetos de
liberalização iniciados por forças dentro do establishment do poder autoritário
pretenderam promover aberturas controladas do espaço político”. Contudo, o projeto dos
liberalizadores agiu no sentido de aliviar a tensão política pela ampliação da base social
Idem, p. 44. A autora destaca “um relatório do SNI de novembro de 1974” que interpreta o combate de
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do regime, permitindo “alguma organização autônoma da sociedade civil” e incorporando
“os novos grupos nas instituições autoritárias existentes”.229
Segundo tais perspectivas, a democracia que emergiu da “transição negociada” e
“pactuada”, foi econômica e socialmente conservadora. Teria sido o custo que os
“democratas” brasileiros tiveram que pagar nas negociações. A tutela militar foi
necessária para proteger o regime diante de demandas por mais representatividade da
sociedade civil. Os estudiosos destacam, ainda, que o medo de uma intervenção militar
foi um cálculo sempre levado em consideração. Deste modo, o que se observou foi a
combinação de níveis moderados de repressão e representação que garantiu alguma
estabilidade ao processo.
José Álvaro Moisés, por sua vez, argumentou que “os processos de transição
política são, a uma só vez, processos de desarticulação da velha ordem política e
edificação da nova”. Isso implicaria mudanças concomitantes nas instituições, em suas
concepções fundamentais e nos códigos simbólicos.230 A aproximação entre “brandos”
do regime militar e “moderados” das oposições democráticas teve como resultado saídas
negociadas do autoritarismo.231
Como minha tese trata-se de um trabalho de História Política, procuro privilegiar,
portanto, o espaço próprio do jogo político para além de explicações deterministas e
macroestruturais. Busco aqui problematizar o fato do coronel Nazareth Cerqueira ter sido
promovido ao comando da PMERJ, ainda no regime militar. Aponto, portanto, para a
complexidade dessa questão, uma vez que sabemos que a Polícia Militar no Brasil segue
historicamente um padrão militarizado. Tradicionalmente, militares do Exército eram os
comandantes, provavelmente, por sua experiência como disciplinadores. O próprio
sistema de promoções internas sempre foi um instrumento de controle burocrático. Em
outras palavras: sobem hierarquicamente aqueles que obedecem a ordens rápida e
prontamente.232
Entretanto, quero demonstrar que, na década de 1970, foi possível a penetração de
novas ideias e valores que permitiram a formação de identidades alternativas ao padrão
da hierarquia policial militar. Essas novas identidades foram capazes de interagir com
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outros grupos sociais e se posicionar politicamente diante de questões cruciais que se
colocavam na agenda pública do Rio de Janeiro no contexto da redemocratização.
Nesse sentido, o comando interino de Nazareth Cerqueira já significava um
rearranjo político-militar sob uma perspectiva democrática. O coronel Cerqueira,
portanto, inseriu-se nessa “conjuntura” como parte do processo de “transição
democrática”.233 Para Przeworski, o que ameaçou o regime autoritário brasileiro não foi
a quebra da legitimidade, mas a “organização da contra-hegemonia: projetos coletivos
para um futuro alternativo. Só quando se organizam alternativas coletivas é que
indivíduos isolados têm acesso à escolha política”.234 Sem dúvida, a eleição de Brizola
em 1982 significou o risco do processo de “abertura” política escapar do controle do
Estado autoritário.235
Entendo, portanto, que Nazareth Cerqueira foi se tornando uma “força política
relevante”, categoria defendida por José Álvaro Moises e entendida como atores políticos
“quase sempre coletivos, embora possam se expressar, também, em torno de
personalidades individuais de grande significado público – que têm interesses e
objetivos distintos e, frequentemente, conflitivos em relação aos processos de
distribuição de poder. A identidade desses atores tende a definir-se, explicitamente,
na dinâmica desses processos; mas pode ocorrer que não se defina de uma vez por
todas: trata-se de uma tendência. Finalmente, parte-se de que o quadro em que essas
forças políticas relevantes atuam é dado por condições sociais, econômicas,
culturais, além das propriamente políticas, que independem (em termos imediatos)
de sua ação. Mas, por definição, esse quadro pode ser modificado pela ação dessas
forças políticas relevantes, o que define a natureza estratégica do terreno onde elas
operam. Por isso, assinale-se que para a definição da sua ação importam tanto os
seus objetivos, de curto e longo prazos, como as percepções que esses atores
adquirem dos objetivos, da capacidade de ação e das facilidades e/ou dificuldades
enfrentadas pelos demais atores para atingirem os seus fins”.236
Esse autor argumenta, de forma convincente, que os atores políticos “necessitam,
também, de um mínimo de certezas para aceitar ingressar no jogo democrático”. 237 Assim,
a meu ver, para além do reconhecimento profissional da corporação policial-militar – que
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enfrentava grave crise institucional –, do bom trânsito com oficiais do Exército – que
politicamente procuravam se distanciar do problema da segurança pública e controlar
setores radicalizados –, Leonel Brizola foi a garantia para que o coronel Nazareth
Cerqueira emergisse, definitivamente, como um dos atores privilegiados no processo de
redemocratização brasileira. Isso, a partir de um encontro político casual, facilitado por
certas afinidades ideológicas entre um oficial PM – tecnicamente preparado, respeitado
por seu espírito corporativo e querido por uma instituição policial que via no comando
próprio alternativas para os seus próprios desafios – e o novo governador fluminense.
Francisco Weffort nos lembra que a década de 1980 foi um tempo de “utopias”
representada pelo surgimento de partidos políticos como o PDT.238 O autor destaca que
“na conjuntura de 1968, a revolução era uma possibilidade entre outras”. Na conjuntura
da década de 1980, a democracia era “uma possibilidade entre outras” e, segundo o
próprio Weffort, uma das primeiras condições para tal era a presença de uma liderança
democrática.239 Entretanto, os cenários de construção da democracia nem sempre são
transparentes. O comandante-geral Nazareth Cerqueira, a partir de seu engajamento no
governo pedetista, poderia seguir o mesmo caminho de uma maneira nova, mas também
poderia, no novo jeito de andar, inventar caminhos novos. E foi o que fez.
Ao assumir o comando da PMERJ, o coronel Cerqueira passou a entender que
chegara o momento de dissociar a corporação de muitas práticas condenáveis próprias do
regime autoritário brasileiro. A condição básica para todas as outras mudanças exigia um
mínimo de independência em relação ao sistema político entendido como deteriorado.
Como já destacado, estava registrada no imaginário social a relação das agências policiais
com a repressão política. Tais práticas traziam à tona um passado obscuro – e cada vez
mais desprezado – por parcelas da sociedade civil que estavam, por sua vez, imersas
naquele processo de redemocratização política. O próprio Cerqueira detalhou sua posição
naquele momento histórico. O coronel afirmou que o modelo de polícia existente não era
o que defendia. Ele garantiu que já era naquela ocasião contrário “às teses autoritárias
sobre o crime, o criminoso e o seu tratamento”. Era muito difícil “entender como podia a
polícia adotar o modelo de guerra revolucionária ou das guerrilhas no campo da repressão
do crime ou da manutenção da ordem”.240
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Assim, nesse momento, o oficial caminhava a passos largos para a sua metamorfose
social. O que o diferenciou de outros tantos policiais militares não foi o fato de ser um
oficial disciplinado e um fiel cumpridor de ordens. Ao contrário: o que o distinguiu e,
desse modo, lhe permitiu chegar ao topo da carreira militar foi sua habilidade para circular
por imaginários políticos muitas vezes divergentes. Contudo, nesse sentido, a nova
conjuntura política passou a ser favorável. Mas, nem por isso, os desafios enfrentados
pelo coronel e comandante Nazareth Cerqueira seriam menores. O mundo da política o
esperava.
Não pretendo, nesse capítulo, fazer afirmações definitivas sobre os condicionantes
da sua politização.241 Segundo Norbert Elias, para se compreender alguém, é preciso
conhecer os anseios primordiais que este deseja satisfazer. Porém, os anseios não estão
definidos antes de todas as experiências vividas. Desde os primeiros anos de vida, os
desejos vão evoluindo, por meio do convívio com outras pessoas e vão sendo definidos,
gradualmente, ao longo dos anos, na forma determinada pela trajetória de vida. 242 Muitas
vezes, observando a trajetória de Nazareth Cerqueira, fica claro que ele, diante de
conflitos profissionais ou mesmo de encruzilhadas pessoais, intelectuais ou políticas,
redefinia suas estratégias, alterando o próprio percurso individual. De qualquer maneira,
é possível supor que a aproximação de Carlos Magno Nazareth Cerqueira do campo
político tenha resultado da indignação provocada por sucessivas experiências pessoais
negativas – como cidadão e policial – com o poder das elites dominantes brasileiras, com
a desigualdade e as tensões sociais, com a violência e a corrupção policial percebidas em
suas atividades profissionais, bem como com a hierarquia da PMERJ, burocraticamente
e tradicionalmente letárgica.243
Concordo com Weffort que lideranças das transições democráticas nem sempre
nasceram democráticas. Se as democracias nascem do conflito, muitos dos seus líderes
nascem da ditadura. Contudo, ganham nova identidade política durante a transição.
Mudam suas perspectivas sobre as relações entre Estado e sociedade.244 Provavelmente,
depois de trabalhar em benefício de seus legítimos interesses pessoais, Nazareth
Segundo Jean-François Sirinelli, “a ingenuidade é grave quando se supõe que o engajamento político
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Cerqueira passou a trabalhar em benefício de objetivos políticos mais amplos e ligados
às complexas e difíceis tarefas da redemocratização brasileira.
As possibilidades de uma “nova política de segurança pública”
O ano de 1983 foi um marco cronológico importante do processo de
redemocratização brasileira. E o Rio de Janeiro foi um dos palcos privilegiados dessa
transição política. No Brasil, havia discordâncias quanto aos meios para se alcançar
mudanças no sistema de segurança pública, imersas em um contexto em que esse debate
era incipiente. Porém, no governo pedetista, existia certo consenso quanto às
transformações, vistas como fundamentais no intuito de garantir direitos individuais e
coletivos fundamentais no processo de aprimoramento das instituições democráticas
brasileiras, principalmente, dos órgãos de segurança.
Dessa maneira, o governo pedetista, logo após a posse no ano de 1983, criou o
“Conselho de Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos” 245, que reunia
representantes da sociedade civil, estimulando debates que, por sua vez, orientariam as
políticas de segurança, aprimorando o relacionamento entre a polícia e o conjunto dos
cidadãos.246 O decreto de 13 de abril garantia que o conselho teria como atribuições
discutir e propor “a política do governo do estado para os assuntos da ordem pública e
das garantias das liberdades individuais e coletivas” e assistir o governador do estado “no
desempenho de suas responsabilidades em tais matérias, de conformidade com a
Constituição e as leis vigentes”. 247
Nazareth Cerqueira, um dos integrantes do conselho, seria assessorado por seis
coronéis que compunham o “Conselho Superior de Polícia Militar”248. Nessa ocasião, foi
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criado ainda o Fundo Especial de Segurança Pública (Funesp). Nos primeiros meses de
1983, foi formada a primeira cúpula do comando de Cerqueira. O tenente-coronel Neyson
Rebouças foi empossado no cargo de secretário-chefe do gabinete militar.249 Foi
nomeado, como chefe do Estado-Maior da PMERJ, o coronel Airton da Silva Rabelo. O
coronel Ricardo Frazão do Nascimento foi alçado à direção-geral de ensino. O ajudantegeral do comando passou a ser o coronel Marinel de Souza Carvalho.250 O coronel Ney
Francisco Menezes assumiu a chefia de gabinete do comando-geral.251
Segundo depoimento de Jó Rezende, então presidente da Federação das
Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro (Famerj), o primeiro secretariado
de Brizola era “composto de pessoas muito estimadas pelo nosso movimento, que
levaram o governo a uma aproximação conosco. Ele nos pôs, por exemplo, no Conselho
de Segurança e Proteção ao Cidadão”.252 Brizola tentava se aproximar dos movimentos
populares associativos organizados em torno de entidades como a Federação das
Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro (Faferj). Importante destacar que,
ainda na disputa eleitoral de 1982, ele recebeu grande apoio das áreas populares da capital
fluminense graças ao seu discurso favorável à luta pela regularização dos moradores de
loteamentos irregulares, bem como contrário à tradicional política de remoção das
favelas.253
Américo Freire nos lembra que o governo Brizola formulou e levou adiante o
programa “Cada família, um lote”, cuja principal característica
249
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“foi a sua enorme e ambiciosa abrangência – a distribuição, em um prazo de cinco
anos, de um milhão de lotes regularizados e urbanizados, sendo que, deste número,
40% seriam lotes a regularizar em áreas já ocupadas por favelas e loteamentos
clandestinos. Ao longo do tempo, esses lotes deveriam ser urbanizados por etapas
até se transformarem em bairros populares. [...] Dessa forma, o favelado, ao adquirir
sua propriedade, assumiria nova posição, a de cidadão”.254

Um dos pontos mais divulgados do programa previa a cessão de posse às mulheres,
vistas como as responsáveis pelas famílias populares. Difundida como uma verdadeira
“revolução urbana”, o programa também suscitou debates acalorados. Denúncias de
supervalorização de áreas arrendadas pelo estado e apropriação ilegal de terrenos
particulares foram divulgadas. A denúncia mais dramática foi a de que o governo estaria
estimulando e mesmo organizando invasões de áreas particulares. Cristina Buarque de
Hollanda destaca, apropriadamente, que
“a regulamentação de moradias precárias em regiões de ocupação irregular
inaugurava um novo status social para a favela, não mais imersa na ilegalidade, mas
legitimamente inscrita no espaço da cidade. O reconhecimento e incorporação da
favela ao cenário urbano afirmava-se, portanto, em detrimento da lógica de remoção
– pautada numa concepção de higienização e isolamento dos contingentes
populacionais mais pobres das áreas nobres da cidade”.255

Reafirmando, contudo, a filosofia segundo a qual a ação policial junto aos populares
deveria observar os mesmos critérios utilizados para os privilegiados, a ação repressiva
do estado pareceu, aos olhos de muitos, branda com os invasores e ineficiente na proteção
à propriedade privada. Segundo Sento-Sé, as denúncias de que o governo pedetista estaria
promovendo a favelização do Rio de Janeiro foram ganhando força.256 Essas e outras
acusações ficaram gravadas no imaginário social da cidade e ganhariam contornos mais
dramáticos, ao longo das décadas de 1980 e 1990.
Um dos pontos altos dos encontros do “Conselho de Justiça, Segurança Pública e
Direitos Humanos” se deu no Sumaré (RJ) em dezembro de 1984. O comandante da
PMERJ Nazareth Cerqueira contou que, no primeiro dia deste encontro, ouviu uma
senhora perguntar se com a mudança do governo a polícia continuaria a mesma. O coronel
garantiu àquela mulher que teria orientado os seus companheiros de farda
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“que a postura da PM na filosofia deste governo é a que deve existir independente
de ser o Dr. Brizola o atual governador. Esta deve ser a postura de qualquer polícia
do mundo que queira desempenhar bem a sua missão. Nós sabemos que sem a
participação da comunidade nós não poderemos nunca realizar a nossa tarefa com
perfeição”.257

As primeiras iniciativas do governo pedetista no campo da segurança pública,
contudo, se deram em um contexto em que as discussões acadêmicas acerca do papel das
polícias ainda não estavam estabelecidas. Nos anos 1980, os debates que foram travados
em torno das estratégias de enfrentamento do fenômeno criminal estabeleceram campos
muitas vezes antagônicos. Essas questões passaram a interessar, gradativamente, os
cientistas sociais. Os estudos da década de 1980 tendiam a apontar mudanças nos padrões
de criminalidade das grandes cidades brasileiras: aumento de roubos, furtos e homicídios
e maior organização do crime. Essas mudanças se consolidariam e se expandiriam, como
já destacado, com a generalização do tráfico de drogas e de armas com alto poder de
destruição, já no final da década de 1980. Foi somente nesse momento que, segundo Lícia
Valadares, “a violência urbana tornou-se, a despeito de ser recente para as ciências sociais
brasileiras (os primeiros estudos, esparsos, datam dos anos 1970) um tema central para
especialistas das áreas de sociologia, antropologia e política”.258
Entretanto, naquele contexto, parte da produção acadêmica entendia que pobreza e
desigualdade social seriam fatores determinantes desses conflitos.259 Portanto, havia a
vaga ideia de que um modelo de polícia apenas centrado no uso da força repressiva seria
insuficiente no sentido de promover segurança à sociedade.260 Para Carvalho,
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“da perspectiva do contexto institucional, os estudos sobre a violência conheceram
alterações ao longo do tempo. Sob o regime militar, ela foi apenas mais um tema
mediante o qual a opinião democrática condenava o autoritarismo estatal e os
efeitos desorganizadores que os dispositivos de exceção provocavam na vida social.
Não eram incomuns, então, um velado elogio à transgressão e a denúncia da lei
como manifestação da tirania do Estado: ao tema da pobreza agregava-se o da
opressão, configurando um quadro em que, no limite, a ilegalidade era tida como
uma forma de protesto social, e o bandido, um herói pré-político”.261
Segundo a mesma autora, protestos populares eram, assim, valorizados “em sua
dimensão ‘transgressora’, rebelde, incapturável pelo sistema de intermediação política
que a ditadura mantivera como fachada”.262
“Boa parte da literatura produzida sobre a violência urbana brasileira privilegia a
criminalidade em suas conexões com o padrão autoritário de modernização do país.
Segundo essas análises, a escalada da pobreza e os níveis de desigualdade que
resultaram do descaso do Estado em implementar políticas distributivas mais
progressivas ao longo do período de crescimento econômico seriam os fatores
responsáveis pela ampliação das taxas de conflito no Brasil. Por extensão, nossas
grandes cidades estariam condenadas a viver sob o signo da violência, uma vez que
as contradições do modelo de modernização excludente têm gerado, ali,seus piores
efeitos, tornando-as cenários de uma crise social permanente. Proliferaram, então,
sob esse enfoque, os estudos sociológicos que, desde meados dos anos 70, procuram
analisar o crescimento da criminalidade violenta em cidades tão diferentes quanto
as do Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou São Paulo. Neles, entre outras
características, chama a atenção a desimportância atribuída às especificidades de
cada cidade e a associação imediata entre as variáveis macroeconômicas e o padrão
de conflito social experimentado no mundo urbano brasileiro”.263

Assim sendo, seguindo certas perspectivas daquele momento histórico, o
governador Leonel Brizola concordava: o aumento da desigualdade social, provocado
pela “modernização conservadora”, era visto como a principal razão para o acirramento
das tensões e conflitos. Portanto, o governo pedetista deveria combater esse problema,
desenvolvendo programas sociais de impacto, com ênfase na educação.264 Segundo
avaliação de Sento-Sé,
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“para além do debate político envolvendo o tema da segurança, a avaliação de
Brizola parecia correta e tinha ampla aceitação junto a uma parcela significativa da
opinião pública. Sua estratégia, porém, revelou-se, no mínimo, ineficiente, por três
fatores. A cultura cultivada no interior das forças policiais revelar-se-ia
extremamente arraigada e difícil de ser removida; a atuação sobre a questão social
estava além das possibilidades do governador do estado, principalmente no
contexto de uma grave crise econômica, e apenas a médio e longo prazos poderia,
se atacada, surtir algum efeito sensível; finalmente, à retirada da presença despótica
e violenta das forças policiais não se seguiu uma política efetiva, que levasse o
Estado e suas instituições àquelas populações”.265
Para o cientista político, a “atuação espontaneísta na política” conduziu o governo
pedetista à convicção de que a própria dinâmica social levaria a população a superar suas
tensões. No campo da segurança, os efeitos teriam sido “desastrosos”, graças a
dificuldade de Brizola em “lidar com grupos institucionalizados”, ou seja, com
organizações de base popular.266
No importante livro Polícia e direitos humanos: política de segurança pública no
primeiro governo Brizola (Rio de Janeiro: 1983-1986)267, fruto de sua dissertação de
mestrado, Cristina Buarque de Hollanda analisou as mudanças de paradigma na segurança
pública que estavam sendo gestadas naquele momento no Rio de Janeiro. Procurou
observar as transformações que o aparelho policial experimentou, bem como as mais
variadas resistências aos novos tempos “brizolistas”. Por isso, falou acertadamente, a meu
ver, do ano de 1982, como um momento decisivo no processo de redemocratização
política do país.268 A mesma autora destaca: o que estava em jogo fundamentalmente era
o corte com o passado autoritário de gestão de segurança pública no país:
“um dos grandes desafios da nova política de segurança pretendida era, portanto, o
rompimento com a memória da polícia da ditadura, amplamente fundada na
mobilização arbitrária da força. A concepção de polícia proposta assentava-se na
refutação do modelo anterior. Apesar de forte conteúdo propositivo a nova polícia
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em grande medida, definia-se pela negação, pela ausência de procedimentos
arbitrários (grifo da autora)”.269

O esforço no sentido da construção de identidade e parâmetros de conduta próprios
para as agências policiais foi digno de nota. Contudo, embora as diretrizes do governo
para ação policial tenham sido reformuladas, a corporação policial foi sendo destituída de
protagonismo no tratamento da criminalidade. Na visão de Hollanda, segundo o
paradigma da contenção, própria dessa “vertente política”, o uso da força ficaria restrito
a patamares mínimos. E, assim, seriam valorizadas as “questões sociais”.270
Apesar de reconhecer o “forte caráter de ruptura” em relação ao “tratamento
institucional dispensado à instituição policial na primeira gestão de Brizola no Rio de
Janeiro”, Hollanda destaca que a defesa dos “direitos humanos seria o parâmetro
operacional para quaisquer incursões policiais no estado”.271 Seria, ainda, a “categoria
central do movimento constatado de redirecionamento de comando das polícias”. 272 A
própria autora reconhece a intenção da sua obra de dar atenção “à decantação institucional
do conceito de direitos humanos no contexto das corporações policiais do Rio de Janeiro
do início dos anos 80”. Ela reafirma “o principal viés interpretativo desse trabalho”: a
tentativa de compreender “a forma como os direitos humanos foram incorporados ao
repertório de políticas públicas e traduzidos em práticas de maior ou menor inserção e
significação no cotidiano da população”.273 Na avaliação de Alessandra Mamede,
“a violência policial era um fato reconhecido e colocado como problema.
[...] Privilegiando questões sócio educacionais, Brizola abriu mão da segurança
violenta, da afirmação da polícia como órgão repressor. Considerava a questão da
segurança secundária, já que representava somente a segurança das classes média e
alta, preocupadas em manter a ordem burguesa e seus bens, e ‘não prioridade de um
governo popular’”.274

Mamede reconhece que ao lado das profundas políticas sociais nas favelas, houve
“implementação de uma nova forma de se trabalhar a segurança pública”. A autora
destaca que a noção de segurança “pode circunscrever ações diretamente voltadas para o
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combate à criminalidade ou pode abranger um espectro muito mais amplo de medidas,
tanto repressivas quanto preventivas, orientadas para a manutenção da ordem pública”.275
Entretanto, para a historiadora, “o governo impediu as ações como subir os morros,
invadir domicílios e fazer prisões para averiguação, sem ordem ou autorização
judicial”. Mas, por outro lado, “não soube como combater o principal problema da
corporação: a corrupção, fosse ela no envolvimento com o tráfico de drogas ou com o
jogo do bicho”.276 A violência para o governador Brizola, segundo sua interpretação,
“era mais uma mazela, fruto das desigualdades sociais resultantes do sistema
econômico vigente e não de um estado de anomia no Rio de Janeiro. Sendo assim,
cabia ao governo combater as causas da violência, levar cidadania para a parcela
excluída da sociedade, os favelados e moradores de bairros populares. Dentro desta
perspectiva, o tratamento dispensado a tais localidades mudou de caráter”.277

No Brasil, a meu ver, os poucos estudos acerca de políticas públicas de segurança
(e, especialmente sobre a polícia militar) analisam tal área, no contexto da
redemocratização, por um viés severamente dicotômico. Ganhou relevância a referência
a um “movimento pendular” que oscilaria, ao longo das décadas recentes, entre a
perspectiva de reformas sociais no enfrentamento do crime e outra pautada na convicção
da dissuasão individual do criminoso.278 A ideia da “reforma” decorreria da crença de que
o crime resultaria de fatores socioeconômicos que bloqueiam o acesso a meios legítimos
de se ganhar a vida. Consequentemente, propostas de controle da criminalidade passariam
inevitavelmente tanto por reformas sociais profundas, como por reformas individuais no
intuito de ressocializar criminosos para o convívio em sociedade. Por outro lado, existiria
a crença de que a criminalidade encontraria condições ideais de surgimento enquanto
fossem mínimos a disciplina individual e o respeito a normas sociais. Certas políticas de
segurança pública enfatizariam, portanto, a necessidade de uma atuação mais decisiva do
Poder Judiciário e dos órgãos de controle social.279
Em hipótese alguma, nego a ideia de mudanças profundas nas orientações da gestão
da segurança pública no Rio de Janeiro exposta em relevantes trabalhos acadêmicos. O
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que o meu trabalho procura oferecer é mais uma perspectiva que pode contribuir para
uma discussão pública fundamental. Acredito que por meio do uso de novas fontes –
notadamente produzidas pelo novo comando da PMERJ e outros documentos da
administração pedetista – essas questões podem ser problematizadas. Em outras palavras,
concordo com Cláudio Beato quando ele destaca que “um exame mais atento, entretanto,
mostra que tais modelos e teorias não são necessariamente excludentes”.280
Especificamente sobre a temporalidade que interessa a essa tese, a perspectiva
política de Leonel Brizola é, muitas vezes, transposta mecanicamente para a perspectiva
de segurança pública do novo comando do coronel Nazareth Cerqueira. É bem provável
que o comandante Cerqueira apostava, assim como Brizola, no enfrentamento da questão
social. Afinal, nesse contexto histórico brasileiro, muitos falavam em prevenção da
criminalidade, imaginando possibilidades vinculadas diretamente às chamadas “políticas
sociais”. Em função disso, as chances de redução da violência estariam na dependência
de mudanças significativas nas oportunidades de emprego, educação, habitação etc., a
partir da extensão efetiva de tais direitos.
É certo que o coronel Nazareth Cerqueira entendia que as políticas sociais afetariam
largamente as taxas de criminalidade, produzindo resultados positivos e importantes.
Entretanto, defendo que, como oficial da PMERJ, ele apostou na segurança pública como
mecanismo eficaz de coibir a violência organizada, a par do combate à corrupção e
impunidade na polícia. Para Cerqueira, não apenas a formação policial deveria ser
reavaliada, mas também a própria filosofia institucional. Pontuo, ainda, que tal
perspectiva se inseria em um momento de análises reticentes quanto ao papel das agências
policiais brasileiras. Assim, entender qual a amplitude, a eficácia, o significado do
policiamento ostensivo, além de sua contribuição na conduta da administração pública,
era questão fundamental para o novo comandante-geral.281 Uma das alterações cruciais
na conformação hierárquica da PMERJ foi o fim da “promoção por bravura”, buscando
contemplar uma política de valorização policial e de avaliação de desempenho.282 O novo
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comando buscou ainda aprimorar os processos de promoção, conferindo maior ênfase à
qualidade dos quadros do que ao fluxo de carreira: a distinção rígida entre oficiais e praças
na foi abolida em favor da facilitação do acesso desses ao oficialato.
Portanto, creio que, muitas vezes, nas análises acadêmicas sobre os limites impostos
pela administração pedetista às estratégias tradicionais de controle social no Rio de
Janeiro passa-se a ideia de “desautorização” da ação policial. Nos capítulos seguintes da
tese, irei demonstrar, cotejando alguns documentos produzidos e ainda programas de
policiamento implementados nas gestões de Nazareth Cerqueira, a sua maneira particular
de encarar o tema da prevenção criminal, não obstante, apontando suas limitações. Em
relato após a experiência como comandante da PMERJ, Cerqueira afirmou que “tinha
certeza de que havia necessidade de uma nova formulação filosófica, organizacional e
operacional para a polícia brasileira, acreditando que aquele momento democrático era
uma importante oportunidade para tal empreendimento”.283 E completou: “na qualidade
de policial, vamos falar da segurança pública, deixando aos políticos o discurso sobre
justiça social”.284
Concordo, dessa maneira, com João Ricardo Dornelles, quando o autor enquadra o
modelo pedetista no conceito de “garantismo constitucional”. Baseado no discurso da
cidadania e dos direitos humanos, buscou “articular medidas imediatas ligadas às práticas
policiais e ao controle da criminalidade e medidas de média e longa duração relacionadas
com ações públicas de positivas de caráter social”.285 Entretanto, as iniciativas
administrativas no campo da segurança nos remetem às diferenças destacadas pelo
próprio Dornelles entre “políticas de segurança pública” – instrumentos e meios
institucionais centrados na ação policial como meio de combate à violência criminal – e
“políticas públicas de segurança” – entendidas como um conjunto amplo de medidas que
priorizam métodos preventivos e formas não violentas de manutenção da paz social.
Importante observar que, para Dornelles, tal perspectiva inclui o “controle da
criminalidade através da ação policial”.286
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Assim, pode-se afirmar que para Nazareth Cerqueira os chamados “crimes de
oportunidade” poderiam ser enfrentados com intervenções de caráter preventivo
desencadeadas pela própria polícia militar. Portanto, defendo a hipótese: o comandante
Cerqueira não via os conceitos de “prevenção” e “responsabilização criminal” como
excludentes. Entendia que a “escalada do crime” não deveria ser entendida apenas como
consequência das desigualdades social e econômica, pois entre as suas causas também
figuravam a desagregação dos laços de sociabilidade e a ilegitimidade das instituições.
Dessa forma, para o novo comandante da PMERJ, o Estado deveria recuperar o
“monopólio da violência”, reconhecendo que as agências policiais abrigavam em seus
quadros uma quantidade imensa de agentes dispostos a todo tipo de negociação com o
crime. Por isso tentou, mesmo com vários entraves de ordem material, valorizar policiais
honestos que exerciam suas atividades em um quadro institucional marcado pela
corrupção e pelo enfraquecimento das fronteiras entre a legalidade e a ilegalidade. 287
Na minha visão, Cerqueira colocou em xeque o “mito da indispensabilidade da
polícia”, de sua missão essencial de “servir e proteger”, mito de importância fundamental
para a visão de mundo da polícia.288 O seu desafio foi o de “profissionalizar” a polícia
militar, confinando-a às intervenções em que houvesse evidência de ruptura da lei.
Controlando, dessa maneira, o papel discricionário de resolução de problemas cotidianos,
como prestação de serviços variados pela corporação policial militar fluminense. 289
Nessa perspectiva, analiso detidamente, no próximo capítulo, o documento de
referência da nova política de segurança pública implementada pelo coronel e
comandante-geral Nazareth Cerqueira. Trata-se do Plano Diretor da PMERJ (19841987). Entendo-o como documento fundador das propostas dos oficiais reformistas da
década de 1980. Dessa maneira, busco descortinar as tensões e as relações de poder dentro
do governo pedetista. E compreender como as reformas na polícia militar foram vistas
também como uma estratégia de combate à criminalidade urbana crescente no Rio de
Janeiro. Deste modo, acredito que, com alguma certeza, muitos símbolos agregavam os
vários gestores do governo Brizola. Mas será que eles os interpretaram da mesma
maneira? O que procuro mostrar é que Cerqueira e seus oficiais colaboradores tentaram
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construir uma política de segurança “de Estado” permanente, para além de reformas
pautadas no seu compromisso com o “brizolismo”. Para Sento-Sé,
“foi provavelmente no Rio de Janeiro que o discurso dos direitos humanos na área
de segurança pública foi incorporado de forma mais contundente ao debate político,
no início dos anos 80. É verdade que, no contexto da abertura e da
redemocratização, este foi um tema que esteve na ordem do dia em todo o país.
Mas, por circunstâncias que devem ser investigadas, em nenhum outro grande
centro do país ele foi assumido tão radical e dramaticamente”.290

Assim, procuro provar que a ambiciosa série de experimentos democráticos na área
da segurança pública no Rio de Janeiro não teve precedentes na História do Brasil. A
tentativa de envolver comunidades na elaboração e execução de medidas relativas à
segurança pública foi, por si só, uma generosa contribuição do comando de Nazareth
Cerqueira para a redemocratização brasileira. O coronel representou uma das novidades
históricas deste momento da política brasileira: a redefinição da sociedade como espaço
da política. Tanto a sociedade dos “de cima” quanto a dos “de baixo”. Fortalecer os
espaços de participação equivaleria fortalecer a sociedade civil ante as arbitrariedades do
Estado brasileiro. E, assim, ajudar na tarefa de reconstrução da democracia brasileira.
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CAPÍTULO IV – Plano Diretor da PMERJ: o manual reformista
“Servir e não combater; servidor e não combatente
seriam os novos referenciais da polícia. Com a noção
de serviço público tentamos resgatar a positividade
da organização policial”. (Carlos Magno Nazareth
Cerqueira)1
A estratégia de um Plano Diretor
A fim de compreender a dinâmica institucional pensada pelo comando do coronel
Carlos Magno Nazareth Cerqueira, julgo relevante o exame do chamado Plano Diretor
da PMERJ (1984-87), que foi um núcleo de formulações importante da nova gestão que
se instalava. Tratou-se de um dos principais documentos oficiais de referência para a
política pública de segurança que se tentou implementar a partir do ano de 1983, entendoo como uma fonte privilegiada para o estudo do processo de gestação da política
reformista da nova Secretaria da PMERJ.
Creio que uma observação mais apurada dessas premissas e diretrizes deste novo
comando da PMERJ poderá colaborar com a análise do projeto de reforma institucional,
de forma específica. E ainda: por meio da leitura desta experiência, das lições e dos
obstáculos experimentados, contribuir para o estudo desse importante período histórico.
Afinal, no início dos anos 1980, coube ao comandante-geral Nazareth Cerqueira e alguns
oficiais da PMERJ2 provocar os debates sobre o modelo institucional que a polícia do Rio
de Janeiro deveria seguir em um momento de redefinições do quadro político brasileiro.
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maneira, o próprio Jorge da Silva reconhece sua fundamental participação. Ele afirmou em entrevista, anos
depois, que “a concepção não era minha. Eu dei a forma final”. Portanto, graças a falta de tempo, Jorge da
Silva era responsável pela organização e formatação de textos baseados nas ideias de Nazareth Cerqueira
que, por sua vez, se permitia orientar pessoalmente, apenas, pelo coronel Celso Guimarães. Ver Entrevista
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da entrevista do coronel Ubiratan Ângelo concedida à pesquisa em agosto de 2013 na sede do Viva Rio.
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Na visão de alguns estudiosos, “embora existam atualmente algumas importantes
experiências institucionalizadas, o estudo das políticas públicas no Brasil pode ser
considerado incipiente”.3 Seguindo as perspectivas de Di Giovanni e Nogueira, entendo
que “políticas públicas seriam intervenções planejadas do poder público com a finalidade
de resolver situações sociais problemáticas”. 4 Contudo, segundo Pimenta de Faria, “as
ideias e o conhecimento são muitas vezes cruciais para a compreensão de outra questão
importante que tem sido relegada pelos pesquisadores do país: a da formação da agenda”. 5
Os sistemas de ideias construiriam os interesses dos tomadores de decisões, sendo a
maneira pela qual as pessoas enquadram as questões, conferem sentido ao mundo e
propõem soluções. Porém, mais do que atores racionais perseguindo simplesmente os
seus interesses, é a interação de valores, normas e diferentes formas de conhecimento que
caracteriza o processo das políticas públicas. Dessa maneira, orientado pelas novas
perspectivas da História Política, entendo que “as ideias têm uma vida que lhes é
própria”.6
Portanto, nesse capítulo, procuro conhecer os fundamentos teóricos do Plano
Diretor da PMERJ (1984-87), buscando compreender os argumentos que serviram de
base para legitimar as estratégias pretendidas. E ainda, pretendo situar o leitor em relação
ao contexto histórico e a metodologia empregada para a realização desse diagnóstico
visando a reforma da Polícia Militar. O documento em questão serviria como base para

GIOVANNI, Geraldo Di e NOGUEIRA, Marco Aurélio. “Introdução”. In GIOVANNI, Geraldo Di e
NOGUEIRA, Marco Aurélio. Dicionário de Políticas Públicas. São Paulo: Imprensa Oficial/FUNDAP,
2013. In http://dicionario.fundap.sp.gov.br/Introducao. Acessado em janeiro de 2014. Para o cientista
político Carlos Aurélio Pimenta de Faria, “esse caráter incipiente é comprovado, por exemplo, pelo fato de
qualquer exame da produção brasileira recente evidenciar a quase inexistência de análises mais sistemáticas
acerca dos processos de implementação. [...] As abordagens que destacam o papel das ideias e do
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objeto”. FALCON, Francisco. “História das ideias”. In CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, Ronaldo
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pensar e projetar a instituição segundo tarefas consideradas inadiáveis. Na avaliação de
Carvalho e Ribeiro,
“como secretário e comandante, Cel. PM Nazareth Cerqueira se tornou responsável
por traduzir para a polícia militar, em termos de metodologias de ação policial, de
técnicas de procedimento, de estratégias de aproximação com a sociedade, as
diretrizes do governo Brizola. Nesse sentido, foi criado o Plano Diretor da Polícia
Militar (1984-87), empenhado em substituir o modelo militarista por um modelo
profissional, ou comunitário, de policiamento”.7
A finalidade do Plano Diretor era a de “delimitar o papel da Polícia Militar como
parte do sistema responsável pela segurança da população, em função da sua missão
constitucional e legal e em função das diretrizes do Plano de Desenvolvimento
Econômico e Social do Governo do Estado8”. “Como forma de garantir a
institucionalidade desse novo arranjo”, foi elaborado esse documento que, “longe de
apresentar uma doutrina para o ‘enfrentamento’ do fenômeno criminal, propunha uma
nova filosofia para a administração do problema”, por meio da “prestação do serviço de
policiamento

ostensivo

dentro

de

um

ideal

eminentemente

republicano”. 9

Especificamente, o plano pretendia o “bom desempenho das atividades de segurança
pública” entendida como portadora de “importância fundamental do processo de
desenvolvimento do Estado, como meio indispensável à elevação do nível de qualidade
de vida da população”.10 Assim sendo, o Plano Diretor registrava que:
“A mudança de conduta do governo em relação à comunidade deve começar pelo
respeito aos direitos humanos em todos os níveis, particularmente no que diz
respeito à segurança do cidadão comum. É necessário criar junto à população a
consciência do fim da arbitrariedade e da impunidade, no que diz respeito às
autoridades estaduais. O cidadão não deve temer a polícia, que será acionada para
protegê-lo, e não para reprimi-lo. Não haverá prisões sem flagrante delito e não se
entra nas favelas arrombando portas de barracos, mas, ao contrário, a nova
administração vem tentando atuar em colaboração com a comunidade. A
manutenção da ordem pública se fará através do policiamento preventivo, do
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CARVALHO, Marcela e RIBEIRO, Ludmila. Memórias do policiamento comunitário no Rio de Janeiro:
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p. 10.
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Lei n° 705 de 21 de dezembro de 1983.
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CARVALHO, Marcela e RIBEIRO, Ludmila. Op. cit., p. 3.
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Plano Diretor (1984-1987). Publicação do Estado-Maior da PMERJ. In Arquivo Geral da PMERJ, 1983,
p. 2.
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diálogo e da ação política, e o governo garante ao cidadão o direito de se manifestar
livremente”.11

Naquele momento de redefinições políticas, percebe-se, portanto, nos primeiros
discursos dos oficiais “reformistas” ligados ao comandante Cerqueira, a ideia de ruptura
com as políticas de segurança anteriores. Sem dúvida, essa também era a pretensão do
governador Leonel Brizola. Afinal, como já exposto pela literatura existente, competiu
ao seu governo o pioneirismo na associação entre política de segurança e
“reconhecimento imperativo dos direitos humanos”.12
Logo após a sua efetivação e meses antes do lançamento do Plano Diretor, o
comandante Nazareth Cerqueira falou ao jornal O Globo. Mais precisamente em maio de
1983. A matéria tratava da contratação do professor de Psicologia da Fundação Getulio
Vargas Wilson Moura. A ideia era orientar mudanças no treinamento nas escolas de
formação de praças e oficiais da PMERJ. Segundo Cerqueira, a nova filosofia de trabalho
consistiria em “colocar na cabeça dos nossos homens a ideia de que a função da
corporação é muito mais preventiva do que repressiva”. Seria preciso acabar com a
“crença de que o marginal merece morrer, de que o bandido deve ser torturado. Esse
entendimento não é só do público interno da PM, mas também disseminou junto ao
público externo”.13
A intenção do novo comandante era “reeducar” a tropa, profissionalizando e
democratizando-a. No primeiro Boletim da PMERJ, logo após a sua efetivação, Cerqueira
destacava a importância do estudo e do conhecimento dos regulamentos e das leis para
que todos os policiais pudessem cumprir suas “missões legais”, entendidas como o “dever
de bem servir à sociedade”.14 Após uma pesquisa sobre o clima organizacional – traçando
um perfil dos cerca de 30 mil policiais militares da corporação fluminense – Cerqueira
pretendia autorizar eleições dentro da corporação que, por sua vez, representariam vários
grupos internos da PMERJ. Contudo, Wilson Moura, alertava: “o bode expiatório da

Plano Diretor da PMERJ (1984-87) – NOVA REDAÇÃO. Aditamento ao Boletim da PMERJ n° 229 de
3 de dezembro de 1985. Publicado pela Imprensa da PMERJ, edição de abril de 1986, p. 9. In Arquivo do
Instituto Carioca de Criminologia (ICC).
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HOLLANDA, Cristina Buarque de. Polícia e direitos humanos: política de segurança pública no
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In Jornal O Globo, edição de 21 de maio de 1983, p. 11. In http://acervo.oglobo.globo.com. Acessado
em 30 de junho de 2013.
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sociedade é a PM. Quando ela se preocupa em repensar e rever toda a sua estrutura, isso
gera um clima de incerteza, porque até então ninguém tinha dúvidas sobre a PM”.15
O secretário Cerqueira procurava questionar tais premissas e, assim, “provar que a
PM pode produzir mais e melhor se cumprir seus deveres respeitando os direitos
humanos, defendendo as instituições e protegendo a sociedade”. Dessa maneira, o
comandante contaria com a colaboração da sociedade civil: “nós não conseguiremos êxito
se a comunidade não se colocar ao nosso lado, deixando de encarar o soldado como o
homem que existe só para matar bandidos”. Para Cerqueira, as resistências seriam
inevitáveis. Contudo, ele acreditava que, com o passar do tempo, a “perplexidade inicial”
cederia “lugar à conscientização”. Segundo o secretário de Justiça, Vivaldo Barbosa, as
mudanças obedeceriam as diretrizes traçadas pelo governador Brizola para a área da
segurança pública no estado. Os policiais deveriam se adaptar à nova filosofia que se
baseava em dois pontos principais: “respeito aos direitos humanos e valorização técnica
e profissional dos policiais”.16
A análise desse período nos permite perceber o canal aberto pelo comandante
Nazareth Cerqueira ao trabalho colaborativo. Antenado às novas teorias administrativas
daquele momento, o comando reformista inclinava-se à ideia de um projeto mais
participativo. Abandonando a pretensa ideia do gestor prepotente, seu comando propôs
outro projeto: a criação do “grupo de pares”. Em linhas gerais, seria uma espécie de
reuniões cotidianas de oficiais intermediários (capitães), oficiais subalternos (tenentes) e
praças visando a melhoria do ambiente organizacional, bem como espaço para
proposições visando melhoria nas condições de trabalho.17 Essa iniciativa sofreu oposição
de muitos oficiais e comandantes de batalhão e, portanto, não prosperou. Cerqueira, na
ocasião, concordou sobre a necessidade de um trabalho de psicologia organizacional,
reconhecendo que “sentia uma profunda necessidade de mudança”, mas “não sabia como
viabilizar”.18 Em relato posterior, Cerqueira garantiu que tais resistências chegaram até
Brasília: “chegamos a receber um ofício do então inspetor geral das polícias militares
censurando nossas providências e referendando as queixas dos oficiais que temiam a
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debilitação da disciplina”. Para o coronel, o que estaria por trás dessas resistências “era o
medo de lidar com homens que podiam pensar e sentir”.19
Contudo, Nazareth Cerqueira afirmou, em relato do ano de 1988, que o Plano
Diretor serviria de “diretriz maior” para a corporação policial. E relembrou algumas
convicções daquele momento histórico:
“nós tínhamos que encarar o nosso trabalho como serviço público e nós tínhamos a
comunidade como usuário. Tínhamos que respeitar a comunidade. Outra coisa que
nos chamava muito atenção em relação à repressão. Nós queríamos uma repressão
inteligente. Então a função da polícia era prender e não matar. Integração
comunitária era um pressuposto teórico nosso muito forte. Tanto que a gente
entendia que não podia pensar em ordem pública sem a participação da comunidade
e, principalmente, num momento em que o país estava passando por uma transição
democrática. A gente tinha que aprender a viver democraticamente. E a polícia tinha
que se modificar”.20
Nessa perspectiva, o Plano Diretor configurou-se como uma espécie de “plano de
metas” da primeira gestão de Nazareth Cerqueira (1983-1987) com divulgação restrita à
corporação policial militar. Esse documento tornou-se, posteriormente, uma referência
fundamental para os “reformistas” da PMERJ. Ele serviria ainda como base teórica para
as discussões travadas nos anos seguintes e muito do seu conteúdo seria incorporado nas
novas estratégias de policiamento. As novas estruturas organizacionais da PMERJ seriam
instadas a trocar o burocrático pelo gerencial, o planejamento tradicional pela iniciativa
individual, as normas verticalizadas pela flexibilidade horizontal, a lentidão pela
velocidade, o cidadão pelo cliente, revelando a influência da experiência acadêmica
anterior de Cerqueira ligada à psicologia do trabalho.
Merece destaque nessa história o fato de Nazareth Cerqueira e seus colaboradores
repensarem a ação policial “dentro dos marcos legais do Estado democrático”, antes
mesmo da promulgação da Constituição de 1988. O coronel procurou, portanto,
estabelecer procedimentos e normas que tentaram aproximar policiais e cidadãos
entendidos como indivíduos livres e iguais, desde inícios dos anos 1980. Como veremos
a seguir, quando os novos gestores se referiam à legislação pertinente ao assunto,
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concentravam-se, tão somente, na atribuição específica de policiamento ostensivo dada a
corporação desde 1969 e confirmada por decretos posteriores da própria ditadura. A
novidade, desse momento, reside no fato da interpretação singular dos “reformistas” se
voltar para a associação entre “policiamento ostensivo” e promoção da “segurança
pública”. Essa nova concepção sobre a “prevenção eficaz” do crime partiria de uma
coordenação integrada das agências de controle social formal – por meio da ação do poder
público – e informal – por meio da coparticipação da sociedade civil. Cautelosamente,
Nazareth Cerqueira e sua equipe não questionavam a polícia militar como força auxiliar
do Exército brasileiro. Dessa maneira, procuravam romper, sem grandes traumas, com a
perspectiva autoritária baseada na ideologia da “segurança nacional”.
Na visão do coronel Íbis Pereira, o novo comandante da PM se mostrava muito
“antenado” com as questões políticas daquele contexto. Segundo o seu relato, Nazareth
Cerqueira indagava, à época, como a segurança pública poderia contribuir “para construir
esse país já que não existe uma civilização que a gente conheça sem polícia, sem um tipo
de ordem ou sem uma instituição voltada para isso”. 21 Para o entrevistado, Cerqueira
colocava a discussão nos seguintes termos: “o país que a gente quer passa
necessariamente pela polícia que a gente quer”. Íbis Pereira garante que o novo
comandante da polícia demonstrava
“preocupação em tentar, com as luzes que ele tinha, influenciar uma nova geração
para que essa nova geração pudesse enfim participar da construção desse país que
a gente queria, e quer ainda. Então ele já estava se preocupando com o tipo de
instituição que nós teríamos a partir de 1988. E aquelas pessoas que estavam ali
talvez não tivessem essa compreensão”.22

Portanto, analisar os pressupostos teóricos dessa política pública de segurança
significa dimensionar a nova relação entre Estado e sociedade pretendida no Rio de
Janeiro. Nazareth Cerqueira, ao comandar a PMERJ e, consequentemente, participar de
forma privilegiada da gestão da segurança, interveio como ator político relevante na
defesa de certos princípios em um contexto extremamente delicado. Na via dos anseios
democráticos, ele tentou, à sua maneira, regular os meios de interação entre as partes
envolvidas no processo de manutenção da ordem pública no estado do Rio de Janeiro.
Democracia e polícia estariam, a partir daquele momento, intimamente ligadas. João
21
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Ricardo Dornelles destaca que, “apontar uma nova concepção, como fez Nazareth
Cerqueira, não é apenas inovar, mas entender que o espaço da institucionalidade
democrática é um terreno privilegiado de luta política que merece a atenção dos
movimentos populares”.23
Ao avaliarmos o Plano Diretor, percebe-se a preocupação de Nazareth Cerqueira,
como gestor, em fundamentar teoricamente as ações pretendidas. O coronel procurava
não se apoiar em argumentos abstratos a fim de justificar as intervenções que julgava
necessárias. O “interesse público” ganhou, assim, um novo significado, se tornando algo
menos absoluto, em oposição a uma razão de Estado meramente repressiva. Os limites
colocados à ação policial na agenda política do novo comando seriam as garantias
individuais dos cidadãos “clientes” da corporação policial militar.
A ideia do novo comando da PMERJ seria, portanto, a de complexificar o
entendimento comum pautado na oposição irredutível entre repressão policial e
prevenção criminal, e mostrar como os programas de policiamento seriam formulados
exatamente para enquadrar a discricionariedade do trabalho do “policial de linha”, cuja
imprevisibilidade, muitas vezes, gerava resultados indesejados. O objetivo era o de
garantir à polícia militar o cumprimento de sua função, criando procedimentos objetivos,
a fim de controlar o crime e promover o sentimento de segurança. Acreditava-se que,
dessa maneira, a ordem pública e a confiança na polícia teriam mais possibilidades de
êxito.
No Plano Diretor, foram lançados os princípios de uma polícia voltada para noções
de “serviço público” e de proteção à comunidade em oposição ao tradicional ethos militar
próprio da corporação. O trabalho da polícia passaria a ser avaliado pelas ocorrências
criminosas que ela soube impedir e não somente pelos resultados alcançados diante do
crime já cometido.24 Cristina Buarque de Hollanda nos lembra que, “diferentemente de
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outras instâncias públicas e também privadas, a polícia não pode ter sua produtividade e
eficácia avaliadas à luz de uma produção tangível. A menos que o critério seja
eminentemente quantitativo” devido a ‘baixa visibilidade’ do trabalho policial”. 25
O modelo de polícia pensado a partir da gestão de Nazareth Cerqueira não se
apoiava na pretensa supressão dos conflitos sociais. Para o comandante, as causas da
criminalidade deveriam ser motivo de preocupação e pesquisa para a instituição policial
na construção de medidas preventivas e repressivas. Entretanto, uma ação policial
“desmilitarizada” passaria a ser vista como fundamental, no propósito de garantir direitos
inalienáveis. Por isso, a polícia militar deveria ser, para Cerqueira, prestadora de serviços
– o que ampliaria suas esferas de atuação. Naquela conjuntura, o comandante passou a
entender que a organização policial teria diferentes clientes a servir.
Assim, torna-se imperativo reafirmar: o seu entendimento da polícia como serviço
se basearia na desmilitarização da concepção do emprego da força policial. 26
Desmilitarizar, nesse sentido, significaria enfrentar – no campo dos valores, crenças – a
retórica da “guerra” e do “inimigo interno”. O criminoso passaria a ser encarado como
um cidadão e não como alguém a ser eliminado fisicamente do convívio social. Cerqueira
revelava, portanto, uma visão particular do crime como “problema público”. Por isso,
buscou a “adequação entre comportamento da polícia e objetivos da comunidade”. 27 A
questão não era a farda, mas sim as ideias.28
O coronel e seus colaboradores propunham, enfim, substituir a noção de “força que
serve e protege” para a noção de “serviço público que pode usar a força”, construindo um
novo marco regulatório na administração da segurança pública no estado do Rio de
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http://www.observatorioseguranca.org/pdf/01%20(42).pdf, p. 9. Acessado em janeiro de 2014. Destaco, a
título de exemplo dessa perspectiva, que, durante o seu comando, foram adotados os princípios contidos no
“Código de Conduta para as Polícias”, formulado pela Organização das Nações Unidas.
28
Depoimento do coronel Íbis Pereira dado ao autor em junho de 2013.

236

Janeiro. O próprio Nazareth Cerqueira afirmou que não se tratava de “simples jogo de
palavras”. Seriam conceitos diferentes que informam estas percepções. Finalmente, após
um longo período de maturação, Cerqueira transformaria em políticas públicas muitas de
suas ideias gestadas anteriormente.
Para o coronel Cerqueira e para o oficialato “reformista”, a resposta aos novos
tempos democráticos seria a “modernização” da polícia militar, entendida como
aperfeiçoamento do seu “desenho militar”, que traria ao menos a virtude de já estar
sedimentado nas PMs. Sem desconsiderar a experimentação de outros modelos de
policiamento ostensivo, o novo comando procurou “burocratizar” o modelo policial
existente, introduzindo uma perspectiva gerencial e teoricamente atualizada dos recursos
policiais que fosse capaz de romper com o “militarismo”.29 Obviamente, quando tal
perspectiva se voltou para dentro da corporação, elevou as tensões internas entre os
segmentos “reformistas” – ao redor do coronel Cerqueira – e entre os “conservadores”,
vistos pelos reformistas como oficiais afeitos à “mentalidade militarista”.
Importante destacar que, durante as pesquisas para a tese, foram encontradas duas
redações do Plano Diretor: uma formulada no início do comando de Cerqueira (1983) e
outra ao fim da sua primeira gestão (fins de 1986). Nas duas redações, são definidos os
objetivos gerais do novo comando da PMERJ. A linguagem dos dois planos é
eminentemente técnica e as soluções propostas apontam para uma ampla reforma
administrativa na PMERJ. Os textos indicam as “metas e estratégias” a serem alcançadas,
ou mais precisamente, as políticas setoriais ou programas que seriam criados no sentido
de promover a reforma institucional na corporação. Em linhas gerais, a nova
administração estabelecia medidas visando o aprimoramento dos setores de “pessoal”,
“ensino”, “informações”, “operações”, “assuntos civis”, “apoio logístico”, “financeira” e
“modernização administrativa”. Este último setor era o objetivo central: o lugar de
reunião e composição de todos os outros procedimentos localizados.
Ao que parece, a ideia de Nazareth Cerqueira em trabalhar com “programas de
polícia” teria surgido a partir das viagens internacionais de oficiais. O novo comandantegeral da PMERJ passou a incentivar firmemente viagens internacionais de turmas que
cursavam o Curso Superior da Polícia Militar, com o intuito de que oficiais conhecessem
outros modelos de policiamento, entendidos como mais eficazes. As viagens se iniciaram
já no ano de 1983, a despeito da participação anterior de alguns oficiais da polícia militar

29

Ver MUNIZ, Jacqueline. Op. cit., p. 115.
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fluminense em cursos oferecidos por diversas instituições estrangeiras. 30 De fato, o que
foi estruturado de forma pioneira por Cerqueira foram os programas de intercâmbio,
objetivando, principalmente, a troca de experiências e o conhecimento das estruturas
policiais de países como os EUA e o Canadá.31
No final do ano de 1985, o próprio Nazareth Cerqueira visitou Portugal e Itália,
convidado pelos governos dos respectivos países. Nessa ocasião, conheceu a estrutura e
as experiências da Guarda Nacional Republicana, da Polícia Judiciária e da Polícia de
Segurança Pública portuguesas. Após receber a visita do general Ricardo Bisogneiro,
comandante-geral da polícia italiana32, Cerqueira também conheceu o trabalho dos
“Carabineri” de Roma.33 Assim, buscava informações e fazia acordos de cooperação.
Segundo relato do coronel Sérgio Antunes Barbosa – seu colega de corporação por 25
anos – Cerqueira foi o primeiro comandante brasileiro de polícia a se filiar à “Associação
Internacional de Chefes de Polícia”, com o “objetivo de se atualizar sobre as teorias mais
modernas na área”.34
O coronel Cerqueira parecia reconhecer a importância dos estudos comparativos
sobre as polícias: eles testemunhariam o fato de as subculturas policiais se assemelharem
e os problemas enfrentados para as reformas serem, invariavelmente, os mesmos, em que
pesem as diferenças nas estruturas e nos sistemas de policiamento. “Não fomos à Europa
buscar fórmulas mágicas para resolver nossos problemas de segurança pública, muito
menos fomos copiar modelos, porque sabemos que a nossa realidade econômica e social
não comporta soluções que não venham a nascer de nós mesmos”, afirmou Cerqueira na

30

A Revista da PMERJ, na página 19 de sua primeira edição de dezembro de 1983, destaca as visitas de
instrução de oficiais policiais militares do Rio de Janeiro às polícias de Portugal, Espanha, França, Itália,
Holanda, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Inglaterra. Na sua edição de fevereiro de 1987, a Revista da
PMERJ faz uma minuciosa descrição das estruturas policiais conhecidas durante o primeiro comando de
Nazareth Cerqueira. Arquivo do coronel Nazareth Cerqueira. In Instituto Carioca de Criminologia.
31
Revista da PMERJ, ano 3, n° 6 de fevereiro de 1987, p. 4. In Op. cit. Gradativamente, Cerqueira publicou
e disponibilizou para a corporação policial militar os relatórios produzidos nessas viagens, bem como
começou a providenciar a tradução de livros sobre programas de policiamento comunitário desenvolvidos
nesses países, colocando-os também na bibliografia dos concursos internos da PMERJ. Segundo relato do
coronel Íbis Pereira concedido à pesquisa, tal iniciativa despertou ainda mais resistências internas ao
comando de Cerqueira. Na avaliação de Ubiratan Ângelo, até aquele momento, “a gente consultava manuais
do Exército. O Cerqueira colocou a polícia para estudar e fazer curso fora do Brasil. Aí surgem os cadernos
de polícia com textos sobre segurança pública e ele colocava essa bibliografia nos concursos internos. Eu
escutava: ‘por que eu vou estudar esses caras? Eles nunca entraram numa rádio patrulha!’”. Entrevista de
Ubiratan Ângelo concedida à pesquisa em julho de 2013.
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Revista da PMERJ, ano 3, n° 5, agosto de 1986, p. 52.
33
Informações colhidas no curriculum vitae de Nazareth Cerqueira que compõe seu arquivo pessoal
disponibilizado à pesquisa pela viúva do coronel, a Sra. Juçara Faissal Cerqueira.
34
MORETZSOHN, Sylvia. “O sonho do capitão”. In CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. O futuro de
uma ilusão: o sonho de uma nova polícia. Rio de Janeiro, Freitas Bastos editora, 2001, p. 13.
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ocasião.35 Assim, pensava a política de segurança pública no Rio de Janeiro sem reduzila a um exemplo localizado, considerando, portanto, as condições globais que
possibilitariam as rupturas necessárias. Seu interesse no acompanhamento de
experiências internacionais – que mostravam como contornar os altos índices de
criminalidade como em Washington e Nova Iorque –, possibilitaria, para além dos
avanços no campo teórico, a configuração de medidas para o domínio prático.36
Assim, o enfrentamento do trabalho policial generalizante em torno de questões
específicas relativas às várias modalidades do crime seria mais um avanço pretendido
pelo Plano Diretor. Para o coronel Ubiratan Ângelo, começava a estratégia de uma polícia
orientada para a “solução de problemas”. A ideia de setorizar as ações policiais facilitaria
a avaliação da política de segurança pública que se pretendia naquele contexto.37 No
entendimento de Jaqueline Muniz, para esse oficialato “reformista”, o caminho mais
frutífero para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela PMERJ, seria a
realização de intervenções pontuais
“no âmbito da cultura institucional, preservando a estrutura militar que
supostamente atenderia às exigências técnico-operacionais próprias dos grandes
meios de força. Esta proposta, em certa medida conciliatória com a tradição
institucional, visa a eliminar, na medida do possível, os vícios e desvirtuamentos
produzidos pelo ‘militarismo’”.38

No entanto, na primeira redação do ano de 1983, os projetos são apresentados de
forma muito genérica. A segunda publicação do plano divide-se de maneira diferente. O
documento ganha em especificidade. Trata, basicamente, das mesmas “políticas
setoriais”, mas, por fim, aponta dinâmicas de “operacionalização”. 39 De qualquer
maneira, eles expõem um conjunto de programas vistos como prioritários. O que fica
claro, mesmo com algumas diferenças, é a intenção de apresentar uma administração
atenta aos novos tempos políticos e ciente dos limites das reformas pretendidas.
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Citado in Revista da PMERJ, ano 1, n° 1, edição de dezembro de 1983, p. 21.
Nazareth Cerqueira, ainda tenente-coronel e instrutor da escola de formação de oficiais PM na década de
1970, já utilizava largamente literatura estrangeira. Certa vez, seu aluno Ubiratan Ângelo indagou: “por
que o senhor não usa autores brasileiros?”. Cerqueira teria respondido: “é simples. Porque não tem”. Citado
in Entrevista do coronel Ubiratan Ângelo de Oliveira concedida em 2010 ao Projeto Memória do
Policiamento Comunitário na cidade do Rio de Janeiro realizado pelo CPDOC/FGV, p. 2. Os programas
efetivados serão objeto de análise no capítulo seguinte da tese.
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A despeito dos ajustes feitos pelo grupo de oficiais reformistas, os dois planos
apresentam, em seus capítulos, um diagnóstico dos desafios a serem enfrentados, bem
como um conjunto de programas relativos à nova concepção de segurança pública.
Analisando as características do espaço urbano fluminense na década de 1980, as duas
redações do Plano Diretor apresentam sua metodologia de ação tendo em vista os
objetivos gerais do novo governo. Os textos não se furtam, contudo, a apontar os
problemas a serem enfrentados na administração da segurança pública da cidade. O novo
comando destacava a “excessiva concentração urbana, ao lado de problemas de
conjuntura econômico-social”, que geraria “tensões e inconformismos que traduzem,
como resultado líquido, o aumento expressivo da delinquência, nas suas mais variadas
formas”. Contudo, para além do destaque das causas sociais, Cerqueira reconhecia a
“designação genérica” da violência, propondo a ampliação do seu entendimento.40 Os
temas abordados iam dos variados fenômenos criminais até problemas decorrentes de
fenômenos naturais.41
Para os oficiais reformistas, o passo fundamental para iniciar qualquer processo de
mudança seria a elaboração de um diagnóstico que subsidiasse a construção de uma
política pública. Uma análise que contemplasse informações qualificadas e consistentes,
reunindo dados quantitativos e qualitativos. Isso seria o primeiro passo para o
planejamento das ações e a definição de metas claras e de indicadores de avaliação. A
partir da consolidação destas informações, o grande desafio seria o de construir propostas
que dialogassem com a realidade institucional da Polícia Militar. O coronel Cerqueira há
muito se mostrava atento à divulgação – mesmo que precária – de indicadores que
mostravam a dimensão do problema e a repetição continuada do fenômeno criminal no
estado. Assim, procurava entender as falhas das políticas de segurança tradicionais e seus
limitados resultados.
Entretanto, na observação das duas redações do Plano Diretor, notam-se algumas
diferenças nítidas. Em linhas gerais, o primeiro plano trata da “definição das grandes
prioridades e programação para o quadriênio 1984/1987”. 42 Elas são listadas, mas sem
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Plano Diretor (1984-1987). Publicação do Estado-Maior da PMERJ. Op. cit., p. 2.
Em relação ao “diagnóstico” do primeiro Plano Diretor, Cerqueira e seus colaboradores atualizam alguns
dados na segunda redação. Principalmente, dados sobre o crescimento demográfico da região metropolitana
do Rio de Janeiro. Plano Diretor da PMERJ (1984-87) – NOVA REDAÇÃO. Op. cit., p. 9.
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maiores comentários. Basicamente, a primeira redação trata de investimentos em efetivo
policial, viaturas, comunicações e instalações. 43
O primeiro plano propunha, basicamente, o “reaparelhamento das unidades e
providências especiais quanto aos recursos humanos, que se mostram insuficientes em
áreas vitais do sistema” policial. Tratava da necessidade de recursos materiais para as
“reformas nos quartéis”, bem como a “construção de novos e conclusão de obras já
iniciadas”. Falava ainda da necessidade de “renovação da frota” policial, do aumento da
quantidade de armamento e também da criação de um “centro de informática” a fim de
contribuir “para a agilização das funções que dependem das informações hoje produzidas
por processamento mecânico”.44 No primeiro plano, a grande preocupação parecia ser a
reestruturação administrativa e material da PMERJ. Entretanto, não há qualquer
levantamento específico acerca da situação material da corporação policial militar.
O segundo Plano Diretor reorienta as determinações do comando quanto a
necessidade de estratégias futuras. Por isso, ele é composto por seis grandes partes
explicitadas de forma muito mais densa e específica. As propostas ganham em amplitude
teórica. E, partindo de uma corporação policial mais valorizada e motivada, redefini-las
segundo a nova filosofia do comando. O plano, procurando fabricar códigos e
procedimentos voltados para o pronto-emprego policial nas ruas, tentava enfrentar o
contraste entre o grande acervo de regras que regulava os padrões de comportamento no
interior da burocracia policial e “a precariedade de diretivas relacionadas à administração
das questões policiais enfrentadas cotidianamente na interação com os cidadãos”. 45
Os ajustes feitos no Plano Diretor podem ser interpretados tanto em função das
tensões internas da administração brizolista e da própria PMERJ, quanto de eventos
externos. Provavelmente, o avanço das mobilizações e discussões que caracterizavam a
luta pela redemocratização brasileira, bem como o recrudescimento das resistências
políticas, de uma maneira geral, e, especificamente, das resistências próprias do universo

Além da questão de pessoal, há previsão de “renovação da frota de viaturas operacionais” – seriam
renovadas cerca de 800 viaturas a cada ano, discriminando-se os tipos e valores a serem investidos – e de
investimentos em telecomunicações – notadamente a aquisição de três mil rádios portáteis a fim de se
otimizar o atendimento às comunidades (são listados, inclusive vários destacamentos em vários municípios
do RJ que não dispunham “de qualquer meio de comunicação”). E, por fim, de instalações – havia a previsão
para a criação de cinco prédios com vistas a construção de batalhões “em áreas de interesse da segurança
pública identificadas através do mapa criminológico do estado”. Nota-se a preocupação em relacionar a
expansão física da corporação com a relação PM/habitante. In idem, pp. 21-27.
44
Idem, p. 3.
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policial ao comando de Nazareth Cerqueira46, explicam o aprofundamento e, de certa
forma, a radicalização das propostas do Plano Diretor.
Os ajustes no plano: redemocratização e instabilidade política
As interpretações clássicas acerca do significado do conceito de “política pública”,
segundo a cientista política Celina Souza, geralmente concentram-se no papel dos
governos. Tais definições deixariam de lado, contudo, “o seu aspecto conflituoso e os
limites que cercam as decisões dos governos”. 47 A autora propõe, então, uma definição
para a temática que nos interessa: “política pública como o campo do conhecimento que
busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em ação’ e/ou analisar essa ação e, quando
necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações”. A formulação de políticas
públicas, portanto, “constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem
seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados
ou mudanças no mundo real”.48 Assim sendo, no processo de definição de políticas
públicas, a autora concorda com a
“perspectiva teórica daqueles que defendem que existe uma ‘autonomia relativa do
Estado’, o que faz com que o mesmo tenha um espaço próprio de atuação, embora
permeável a influências externas e internas. Essa autonomia relativa gera
determinadas capacidades, as quais, por sua vez, criam as condições para a
implementação de objetivos de políticas públicas. A margem dessa ‘autonomia’ e
o desenvolvimento dessas ‘capacidades’ dependem, obviamente, de muitos fatores
e dos diferentes momentos históricos de cada país”.49

Essa interpretação entende a política pública como um processo dinâmico e de
aprendizado. O ciclo seria constituído pelos seguintes estágios: “definição de agenda,
identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, implementação e
avaliação”.50 Deste modo, acredito que cabem as seguintes perguntas sobre o primeiro
comando de Nazareth Cerqueira à frente da PMERJ: como a atenção dos gestores foi
focalizada sobre determinados problemas? Como as questões foram determinadas,
Segundo Muniz, “do ponto de vista das praças, a resistência de setores do oficialato à mudança do modelo
militar pode ser compreendida como uma defesa dos próprios interesses corporativos, uma vez que a adoção
de uma outra arquitetura organizacional poderia suprimir alguns postos hierárquicos superiores e algumas
funções alocadas nas atividades-meio”. Citado in idem, p. 115.
47
SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. In Revista Sociologias, Porto Alegre, ano
8, nº 16, 2006, p. 25.
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modeladas e remodeladas? Como e quando foi conduzida a busca por soluções? A meu
ver, a sucessão acelerada dos acontecimentos da década de 1980 determinou muitas vezes
a adoção de alternativas na área da segurança pública por parte do comandante Cerqueira
e do grupo de oficiais que o cercava.
Assim, minha tese procura contextualizar a trajetória de Nazareth Cerqueira e suas
propostas para a política de segurança pública fluminense em um processo de
democratização entendido como essencialmente político. No Rio de Janeiro, os projetos
políticos pretendidos pelo governo pedetista eleito em 1982 eram contemporâneos de
importantes tensões políticas oriundas do processo de redemocratização. As mudanças
pretendidas dependiam, portanto, de acordo com a avaliação do coronel Nazareth
Cerqueira, de alguma prudência. Nessa complexa conjuntura política, o comando de uma
instituição de tamanha importância política e estratégica para o desempenho do poder
executivo seria uma empreitada bastante delicada.51
Estudiosos da ciência política nos lembram de que as incertezas são inerentes aos
processos de transição democrática. Geralmente, tratam-se de processos políticos abertos
e cheios de contradições.52 José Álvaro Moisés destaca que as estratégias de construção
da democracia não são uma decorrência natural do fim do autoritarismo. 53 Muitas
dificuldades, segundo o autor, começaram logo em seguida a crise de legitimidade da
ditadura brasileira.
Dessa forma, a profunda renovação institucional da PMERJ pretendida por
Nazareth Cerqueira não foi e nem poderia ser tarefa simples. O terreno era essencialmente
movediço. Os pressupostos reformistas inseriam-se em um contexto político de euforia e
com várias possibilidades de desfecho. Nesse sentido, resistências e dúvidas quanto ao
desenvolvimento de um projeto tão distinto em relação aos modelos de segurança pública
anteriores não eram uma surpresa para Cerqueira. Deste modo, seu envolvimento político
na implementação de mudanças inseria-se num cenário de querelas políticas e projetos
em disputa. Como destacaram Moisés e Albuquerque, “projetos políticos concretos que
se propunham a superação do autoritarismo e que buscaram articular o plano institucional
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Idem, pp. 119-120.
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com a dimensão social”, como o de Leonel Brizola e Nazareth Cerqueira,
“corresponderam a um dos principais dilemas da consolidação democrática” brasileira. 54
Entretanto, concordo que, “mais do que depender da existência de precondições
sociais e culturais”, os processos de redemocratização podem, “em decorrência da
intervenção das forças políticas relevantes, reforçar sua vigência ou mesmo dar início à
sua instauração plena”.55 Dessa maneira, Nazareth Cerqueira e seus colaboradores
acumulavam grande experiência profissional que lhes permitia analisar os moldes em que
se estruturavam, historicamente, a conduta e o treinamento dos policiais militares. 56
Portanto, por que não continuar em frente? Cerqueira, como gestor público importante,
não fugiu à tarefa de assumir publicamente a crítica às formas antidemocráticas de ação
policial. Até porque “sem crença nos mecanismos da democracia, ninguém se dispõe a
deixar o mundo da vida privada para ocupar o espaço público, cuja dinâmica exige um
esforço intenso de informação, de mobilização e de organização”.57
Segundo Adam Przeworski, a luta pela democracia no Brasil não chegou às ruas até
a campanha das Diretas-Já, em 1984. Isto porque, “a distensão, de 1974, foi
imediatamente transformada em competição eleitoral: a via institucional para canalizar a
oposição estava disponível”.58 Contudo, na avaliação de Francisco Weffort, “nos anos
1980, surgiram sinais de mudanças” que iam “além de uma preferência pela via
eleitoral”.59 Segundo esse autor, a partir das Diretas-já, a crença democrática,
“inverossímil de acordo com os critérios da tradição”, tornou-se de uma “evidência tão
nítida que quase se poderia tocar com a mão”.60 Na avaliação de Weffort, se os anos 1950,
no Brasil, foram “os anos da constituição do desenvolvimento como um valor geral”, os
anos 1970 e 80 foram “os da constituição da democracia como valor geral”.61
Nesse cenário, a nova administração policial “reformista”, provavelmente, entendia
que a campanha pela democracia seria uma luta da sociedade contra o Estado autoritário.
E, como vimos, a discussão sobre o papel da polícia militar seria indispensável. 62
Entretanto, na visão de Przeworski, essa imagem de oposição entre sociedade e Estado
54
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“não passa de ficção útil durante o primeiro período da transição, como slogan
unificador de todas as forças de oposição ao regime autoritário. Mas as sociedades
são divididas, divididas de muitas maneiras, inclusive em classes, e a própria
essência da democracia é a competição entre forças políticas com interesses
conflitantes”.63

E era isso exatamente o que estava em jogo nos primeiros momentos do comando
de Nazareth Cerqueira e do próprio governo Brizola. Para Sylvia Moretzsohn, a maior
demonstração da “serenidade e firmeza” de Cerqueira “talvez tenha sido o episódio da
reunião no Comando Militar do Leste, num momento tenso da vida política brasileira: a
preparação do comício das ‘Diretas Já’”. Segundo consta, Cerqueira teria garantido a
segurança do evento no Rio de Janeiro, autorizando o comício e dizendo representar o
governador Brizola. O comandante, munido da Constituição Federal elaborada pela
própria ditadura, teria afirmado que a Carta não permitia passeatas, mas o comício, sim.
Cerqueira reafirmaria a disposição do governo pedetista no sentido da plena realização
de manifestações sociais. Para Moretzsohn, foi “um ato de coragem. (...) Parecia uma
insubordinação aquela ousadia de fazer cumprir a lei durante a ditadura”. 64 Até porque,
outro aspecto interessante nessa história é que Leonel Brizola decidiu não comparecer às
primeiras mobilizações populares pró-Diretas.65
Sem negar a ousadia do comandante Nazareth Cerqueira, creio que sua atuação no
sentido de inserir as ações policiais dentro dos marcos legais democráticos, bem como
“fazer cumprir a lei durante a ditadura” revelava estratégias políticas interessantes. O

n° 10 de 7 de julho de 1983 (instrução acerca do uso de armas de fogo por policiais), NI n° 21 de 3 de
outubro de 1983 (regula os procedimentos policiais no sentido de coibir “atos antissociais” nas ruas), NI n°
26 de 21 de outubro de 1983 (regulamentação do funcionamento das cabinas do sistema PM-Rio), NI n° 4
de 26 de janeiro de 1984 (regula os procedimentos policiais quando das ocorrências de furto ou roubo de
veículos), NI n° 12 de 12 de junho de 1984 (instrução acerca do atendimento a pessoas falecidas quando
do socorro nas viaturas policiais) e NI n° 17 de 24 de outubro de 1984 (regula o procedimento policial em
caso de acidentes de transito). In Arquivo-Geral da PMERJ. Nazareth Cerqueira, quando do seu segundo
comando, reuniu as “Notas de Instrução” divulgadas entre 1978 e 1993 e as publicou na coleção Cadernos
de Polícia.
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PRZEWORSKI, Adam. “Como e onde se bloqueiam as transições para a democracia?”. Op. cit., p. 34.
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MORETZSOHN, Sylvia. “O sonho do capitão”. Op. cit., p. 13.
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MOTTA, Marly. “O projeto político: a presidência da República”. In FERREIRA, Marieta de Moraes
(org.) [et al.]. A força do povo: Brizola e o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Alerj, CPDOC/FGV, 2008, p.
156. “No começo de 1984, Brizola engajou-se, de fato, na campanha das eleições diretas para presidente
da República. Em janeiro, confirmou a iniciativa de uma gigantesca manifestação no Rio, convocada por
ele um mês antes e marcada inicialmente para março. Entretanto, preocupado com a irritação causada em
Figueiredo com o anúncio da passeata, voltou atrás e adiou o evento, decidindo ainda não comparecer a
nenhuma manifestação pelas diretas e designando o então presidente nacional do PDT, Doutel de Andrade,
para representá-lo”. In KELLER, Vilma, DIAS, Sônia, COSTA, Marcelo e FREIRE, Américo. “Verbete
Leonel Brizola”. In Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930. Rio de Janeiro: FGV, 2001.
Disponível em www.cpdoc.fgv.br. Acessado em 20 de fevereiro de 2014.
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comandante tentou se adaptar, a meu ver, ao sistema legal conservador brasileiro que
obscurecia, de certa forma, a fronteira entre autoritarismo e democracia no que concernia
ao respeito e garantia dos direitos próprios da cidadania. Entretanto, um dos seus maiores
desafios, ao tentar democratizar as ações policiais ostensivas, foi exatamente o de
enfrentar as sombras deixadas sobre a democracia brasileira pela chamada “legalidade
autoritária”.
Anthony Pereira tentou, em seu livro, esclarecer “um dos enigmas não resolvidos
pela historiografia política dos regimes militares” do chamado Cone Sul: “os laços entre
autoritarismo e o estado de direito”.66 Para o cientista político, “poucos foram os estudos
referentes a regimes autoritários que enfocaram a aplicação da lei durante o tempo em
que exerceram o poder”. Deste modo, muitas vezes, parte-se do pressuposto de que os
regimes de exceção “não podem se basear na lei para manter a sociedade sob controle ou
para conferir legitimidade a eles próprios”. 67 Nesses regimes, declaradamente leais “à
defesa da segurança nacional”, a “lei era manipulada, distorcida e usada de forma
abusiva”. Esse fato nos permite pensar, segundo o próprio autor, que a “distinção entre
regimes autoritários e democráticos” pode ser pouco nítida.68 Assim, o autor construiu o
conceito de “legalidade autoritária”.
O dilema desses regimes, no tocante ao enfrentamento das oposições políticas, não
era novo. Pelo menos desde as primeiras leis de segurança nacional (em meados do século
XX), lideranças militares já se defrontavam com esse desafio em muitos países na
América Latina. Para Pereira, “os sistemas judiciais latino-americanos” sempre
“tenderam a procedimentos inquisitoriais na área do direito penal”. 69 Contudo, a
“legalidade autoritária relativamente conservadora vigente” na ditadura brasileira
“resultou na preservação de mais elementos das doutrinas e procedimentos legais
tradicionais, nos processos de crimes políticos, do que ocorreu com as táticas repressivas
dos regimes militares chileno e argentino”, por exemplo.70 Assim, o regime militar
brasileiro “não fez grandes expurgos no Judiciário, e os processos por crimes políticos
ocorreram sem grandes inovações ou quebras das práticas militares e judiciárias
tradicionais”.71
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PEREIRA, Anthony W. Ditadura e repressão: o autoritarismo e o estado de direito no Brasil, Chile e
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67
Idem, p. 36.
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A tese central defendida por Pereira é a de que existiu uma “distinção entre os
regimes autoritários” do Cone Sul “com base na maneira de abordarem a lei”. Para ele,
“sob um governo autoritário, o consenso e a integração entre as forças armadas e o
Judiciário moderam a repressão política, permitindo sua judicialização. Sob a
repressão judicializada, os advogados de defesa e os grupos oposicionistas da
sociedade civil conseguem, até certo ponto, defender os princípios democráticos,
mesmo que essa oportunidade seja altamente cerceada”.72

Essa condição teria sido mais comum na ditadura militar brasileira do que nas
ditaduras argentina e chilena. Dessa maneira, muitos julgamentos de crimes políticos no
Brasil não teriam sido “meras encenações, cuja função era apenas cobrir com um verniz
da legalidade a repressão praticada pelo regime”. Mas sim “foram exercícios jurídicos
conduzidos por indivíduos que pareciam acreditar na legitimidade e na coerência das
leis”. Promotores e juízes “examinaram cuidadosamente as vagas leis de segurança
nacional, aplicando-as às instâncias concretas dos comportamentos individuais, para
decidir o que era e o que não era subversivo”. Para Pereira, “embora o regime tenha
chegado ao poder por meio da força, seus esforços de legalizar e legitimar a repressão
praticada por eles foram importantes em termos de consolidação” do próprio Estado
autoritário.73
O referido autor não pretende, com essas hipóteses, relativizar o impacto da
repressão na vida de muitos presos políticos brasileiros e de seus familiares. Em muitos
julgamentos, a “legalidade autoritária” do regime brasileiro “não deu proteção aos direitos
humanos básicos dos presos nem conteve o excesso de violência das forças de segurança,
além de supervalorizar os argumentos do Estado em detrimento do cidadão”. Entretanto,
essa mesma “legalidade autoritária levou à manutenção dos registros e à conformidade a
procedimentos fixos e claramente delineados. Esse respeito às regras, muitas vezes,
permitiu que os advogados de defesa protegessem a vida dos clientes, livrando-os de
serem arbitrariamente executados pelas forças de segurança”.74
“A repressão política fortemente judicializada” no Brasil “foi consagrada por um
sistema híbrido de justiça militar, que fundia as elites militares e judiciárias numa
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organização única, preservando um alto grau de consenso entre as duas corporações”. 75
Talvez resida aí a razão para a ditadura brasileira ter conseguido guiar um processo de
abertura política mais longo e pactuado. Afinal, sabemos que, para além da busca por
legitimidade na manutenção de certos procedimentos legais anteriores ao golpe, a
ditadura também construiu sua legitimidade por meio de um modelo econômico
desenvolvimentista que, por muitos anos, foi bem-sucedido.76
Na avaliação de Pereira, a retórica da ditadura brasileira buscava “legitimidade na
democracia” e não em alguma “abstração potencialmente menos liberal”. Embora no
“regime militar brasileiro existissem correntes revolucionárias que ambicionavam
instaurar uma situação de repressão irrestrita e total abandono das estruturas legais
tradicionais, elas jamais triunfaram na mesma medida que no Chile ou na Argentina”. 77
Portanto, foi exatamente uma apurada interpretação da “legalidade autoritária”
brasileira que levou Nazareth Cerqueira a defender seus pressupostos liberaldemocráticos antes mesmo da promulgação da Constituição de 1988. Dessa maneira, as
propostas reformistas de Cerqueira, bem como a defesa pública da volta dos civis ao
poder, que remontava aos anos 1970, não pode ser explicada como uma “tomada de
consciência democrática” num vácuo social e histórico. Havia personagens importantes
comprometidos com essa e outras lutas democráticas há algum tempo. E ainda, com
leituras do mundo político-legal bem específicas, como parecia ser o caso do novo
comandante da PMERJ.
Nesse sentido, as expectativas com a eleição mesmo indireta, em 1985, de
Tancredo Neves – o primeiro presidente civil no Brasil após a ditadura78 – e com as
Durante a transição política, “essas elites, abrigadas sob o sistema da justiça militar, como também o
Judiciário e as forças armadas de modo mais geral, defenderam sua atuação durante o regime autoritário e
resistiram à implantação de reformas que pudessem vir a afetar suas organizações”. Idem, p. 252.
76
Talvez por isso, ainda, uma manobra do regime militar tenha passado, segundo Anthony Pereira,
despercebido: o governo Geisel, em 1977, alterou a jurisdição dos crimes cometidos por policiais militares,
que passaram da alçada da justiça civil para a da justiça militar. Assim, ficou “extremamente difícil
conseguir a condenação por crimes cometidos contra civis nos tribunais militares estaduais, em parte porque
a maioria dos juízes é formada por oficiais da polícia militar”. E ainda: “apesar de um grande número de
promotores e juízes civis ter participado dos julgamentos por crimes políticos, o Judiciário brasileiro,
durante a transição para democracia, raras vezes foi culpado por seu desempenho durante o governo
autoritário”. Idem, p. 241.
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Idem, p. 125.
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preferiam eleições diretas. O medo de que um Leonel Brizola, ou até mesmo um Ulysses Guimarães, fosse
eleito era um dos motivos da resistência dos setores governistas à restauração do pleito direto. Para deter
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primeiras discussões acerca da convocação de uma assembleia nacional constituinte no
país podem ser chaves explicativas para entendermos a reavaliação do Plano Diretor por
parte dos “reformistas” da PMERJ em 1986.
Contudo, não podemos desconsiderar as eleições estaduais do mesmo ano de 1986
que, a despeito do avanço no processo de redemocratização, elegeu no Rio de Janeiro um
opositor de Brizola: o candidato do PMDB Moreira Franco. 79 Há razões para crer que,
dado o envolvimento com a instituição policial e o amadurecimento político e intelectual
tenham levado Nazareth Cerqueira a ajustar o Plano Diretor a fim de garantir mudanças,
de longo prazo, vistas como necessárias. A constituição de uma polícia militar
democrática deveria ser, para ele, uma política de Estado e não somente uma política de
governo. Afinal, como já destacado, os debates sobre a convocação de uma assembleia
constituinte e, por conseguinte, sobre redemocratização constitucional já estavam
colocadas na agenda política brasileira. Nesse momento da trajetória de Cerqueira foi
determinante o oficial PM e homem público, e não apenas o secretário pedetista.
No primeiro governo Brizola, a luta pela democracia ocorria em duas frentes:
“contra o regime autoritário pela democracia e contra os próprios aliados pelo melhor
lugar sob a democracia”.80 Portanto, logo no início do seu governo, em 1983, Brizola e a
nova administração pedetista tiveram de enfrentar uma CPI – formada pela Assembleia
Legislativa do estado do Rio de Janeiro e presidida pelo deputado do PTB Leôncio
Vasconcelos – a fim de se apurar as “causas da violência urbana”. Ao que parece, a grande
motivação para a formação da comissão parlamentar teria sido a grave crise porque
passava o sistema penitenciário fluminense e a política do novo governo Brizola de
respeito aos direitos dos presos, representada pelo diretor do Desipe (Departamento do
Sistema Penitenciário) Avelino Moreira Neto.81
esse perigo, começaram a ser propostos alguns casuísmos visando à aceitação da tese das diretas, como a
eleição em dois turnos, fórmula a que o próprio Brizola se mostrou favorável. [...] Em 25 de abril, contudo,
a emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer a eleição direta no país, não foi aprovada na Câmara
– faltaram 22 votos para que fosse enviada ao Senado. As diretas não passaram, mas a fórmula sucessória
oficial estava condenada à morte. Após a não-aprovação da emenda, a candidatura Tancredo Neves se
impôs como fato consumado no Colégio Eleitoral, optando Brizola por apoiá-la”. In KELLER, Vilma,
DIAS, Sônia, COSTA, Marcelo e FREIRE, Américo. “Verbete Leonel Brizola”. Op. cit.
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Jornal O Globo, edição de 16 de junho de 1983, p. 13. In Op. cit. Acessado em 30 de junho de 2013. As
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Leonel Brizola aproveitou a ocasião para garantir aos deputados fluminenses que
ele buscava recursos federais para a reforma do sistema penitenciário estadual. O
governador teria solicitado uma quantia significativa diretamente ao então Ministro da
Justiça, Abi-Ackel, para a construção de dez mini presídios no estado. Brizola disse,
entretanto, que “o problema penitenciário só não pode ser considerado prioritário porque
existem outros, como o do menor e o problema educacional, que merecem atenção
especial do governo estadual”.82
Um dos convocados pela referida CPI foi justamente o comandante da PMERJ
Nazareth Cerqueira. Contudo, em seu depoimento, no dia 15 de junho de 1983, o coronel
reconheceu o aumento da criminalidade nos “últimos três meses” daquele ano. Essa
declaração foi muito explorada pela grande imprensa da época, especialmente, pelo
principal jornal opositor ao governo: O Globo. Para Brizola, a interpretação do
comandante-geral da PMERJ “não retratava a realidade”.83 Dessa maneira, Cerqueira
procurou relativizar sua declaração, explicando a particular metodologia usada para a
quantificação de tais índices. Ele, então, argumentou, naquele momento delicado que
“não existe estatística criminal no Brasil, porque a polícia não trabalha em cima dos
crimes desconhecidos. No Brasil não existe trabalho sério de estatística criminal.
Pelos assaltos a bancos, podemos constatar que houve aumento da criminalidade no
Rio. Os integrantes dessas quadrilhas são foragidos das prisões”. 84

Apesar desse desarranjo político-administrativo, Nazareth Cerqueira, em seu
depoimento, também pontuou as resistências nos meios policiais, na imprensa e entre as
“pessoas de prestígio” quanto à nova filosofia do seu comando. “Querem que os policiais
trabalhem fora da lei”, garantiu. Para o coronel, a confusão entre os policiais seria uma
das consequências negativas desse processo e acabaria se generalizando. Na mesma CPI,
Cerqueira defendeu claramente a legalização do jogo do bicho, fazendo referência a sua
experiência prática anterior ao comando: “a questão do jogo do bicho retrata um pouco
da nossa hipocrisia”.85 Por essa e por outras declarações, o novo comandante da PMERJ
foi interpelado criminalmente para que as esclarecesse. A crer na imprensa da época, o
coronel teria acusado promotores, juízes, órgãos de comunicação e políticos de
Julita e PAIVA, Anabela. A dona das chaves: uma mulher no comando das prisões no Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro: Record, 2010.
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85
Idem.
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envolvimento com o “jogo do bicho” no Rio de Janeiro. Dias depois, Cerqueira foi
obrigado a se retratar em carta dirigida ao Procurador Geral de Justiça, Nicanor Médici
Fischer.86
Antes de ser sabatinado pelos deputados integrantes da CPI, Nazareth Cerqueira
leu, por cerca de 20 minutos, um documento intitulado “Ideias sobre a violência urbana”
em que analisava, por diversos prismas, a temática da própria comissão. Nesse texto, ele
afirmava que o crime se tornou um problema sociopolítico e que o sistema de justiça
criminal era inadequado para enfrentar o crime e os criminosos. 87 No seu entendimento,
os Códigos Penal e de Processo Penal brasileiros foram formulados apenas para atender
a chamada “microcriminalidade”. Citou também a falta de coordenação dos órgãos de
segurança e sua precariedade diante da evolução do fenômeno criminal no país.88
A ideia de Cerqueira, ao apresentar esse texto, era a de trazer uma “reflexão maior
sobre a violência”. A partir desse objetivo, ele construiu sua narrativa argumentativa
pautando-se, mais uma vez, nas propostas do professor de criminologia Manuel LópezRey, principalmente, as concepções do livro Crime: um estudo analítico citadas muitas
vezes no depoimento dado a CPI.89
O coronel Cerqueira disse estar convencido de que o problema da criminalidade
poderia ser equacionado se os envolvidos levassem em conta a “dimensão política” do
fenômeno. Preocupou-se, então, na ocasião da CPI, em definir o que julgava ser o crime.
Nas suas palavras, tratava-se de um “produto social” que se viabilizaria “através de
processos políticos”. Assim sendo, concluiu que o “processo de contenção” desse
fenômeno também dependeria “de toda uma estrutura política representada pelo
Executivo, de um lado – polícia, Ministério Público e sistema penitenciário – e por outro
lado, pelo Poder Judiciário – justiça criminal”. Esses órgãos determinariam “que crimes
serão contidos e que criminosos serão punidos”.90
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Nessa oportunidade, o coronel Cerqueira, mesmo pressionado pelos deputados
fluminenses, teve a ousadia de garantir a inviabilidade de uma explicação causal para o
fenômeno criminal. Ele garantiu que “a perspectiva socioeconômica ou mesmo
psicopsiquiátrica para explicar o crime” esbarraria “na sua concepção sociopolítica”.
Portanto, para ele, afirmar “que a pobreza ou distúrbios de comportamento sejam causas
do crime é desconhecer que ricos e sadios cometem crimes”.91 E concluiu: “delinquir é
um comportamento humano complexo como qualquer outro”.92
Em seu depoimento, também lembrou aos deputados que essas ideias já vinham
sendo desenvolvidas na sua monografia A PM e as tensões sociais de 1977.93 Assim, o
coronel retomou alguns argumentos – principalmente a questão sociológica dos “papeis
sociais”. Entretanto, reconheceu, nessa época, que tratava-se de um texto “sem maiores
pretensões” e que “procurava mostrar o desenvolvimento do crime ainda sob o enfoque
da patologia social”.94
Naquele

momento,

Cerqueira

demonstrava,

contudo,

uma

certeza:

a

impossibilidade de explicações generalizantes para o ato criminoso e, ainda, a
inviabilidade de “resolvê-lo através de planejamento socioeconômico”.95 Expôs,
portanto, o que entendia por “justiça social”. Para o comandante, caberia “ao Estado
assegurar direitos e exigir deveres” e haveria “justiça social quando a distribuição
daqueles dois bens” fosse “feita de maneira equitativa e ordenada segundo os princípios
enumerados pela ordem jurídica”.96
Segundo Nazareth Cerqueira, a monografia A PM e as tensões sociais já previa um
conteúdo programático que partisse do exame “da legislação penal, identificando os
crimes, sua natureza, a natureza dos criminosos e as formas de prevenção e que
organizações ou pessoas poderiam participar dessa prevenção”.97 Há, portanto, razões
para crer que esse texto foi uma das bases teóricas para a discussão e reavaliação do Plano
Diretor da PMERJ (1984-1987) durante o seu primeiro comando.
Ao concluir a leitura de “Ideias sobre violência urbana” na CPI, o comandante
Nazareth Cerqueira foi categórico:
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“enfrentar o problema da violência urbana é complexo, exigindo uma mudança do
objeto de estudo das disciplinas penais, para que se procure entender a atitude, como
causa da criminalidade. [...] É dentro deste contexto que se pode esperar da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro seu mais denodado esforço, sua mais
desinteressada contribuição”.98

Na ocasião, o novo comando da Polícia Militar foi desafiado ainda pela explosão
de saques a supermercados e outros estabelecimentos comerciais. A nova administração
de Cerqueira e Brizola era qualificada por empresários e lojistas de “desgoverno”. 99 As
dificuldades eram tantas, que Cerqueira mobilizou parte da polícia militar, chegando ao
ponto de destacar pelo menos dois soldados da corporação para cada supermercado das
Zonas Norte e Oeste da cidade.100
Além disso, cresciam também as invasões de propriedades no Rio de Janeiro. Mais
um problema colocado para o governo pedetista. O então Ministro do Interior, Mário
Andreazza, e Zaven Boghossian, diretor de habitação do BNH, deram declarações
contundentes, questionando a política habitacional do governo Brizola. E sentenciaram
que não tolerariam mais invasões.101 Apesar da orientação de Brizola quanto à
necessidade de moderação da tropa, Nazareth Cerqueira ajudou a instituir uma “comissão
de emergência” a fim de equacionar o problema.102 Cerqueira teria declarado a imprensa
a sua “estranheza” em relação às várias invasões que ocorriam. Para ele, “a maioria das
recentes invasões no Rio” teria “como principais alvos terrenos do estado” e estavam
98

Idem.
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“acontecendo de maneira ‘organizada’”. A Polícia Militar, no seu entendimento, deveria
atuar prestando auxílio a outras secretarias do governo pedetista. E completou: “se alguém
tiver de derrubar casas, não será a PM. A nossa orientação, inclusive, é de não permitir
que sejam molestados os que já ergueram seus barracos, mas ao mesmo tempo impedir o
surgimento de outros”.103
Sobre esse contexto histórico específico, Francisco Weffort nos lembra que,
especialmente em 1983, “havia mesmo quem falasse de possibilidades de ‘ruptura do
tecido social’. [...] As hipóteses de cataclismas eram muito frequentes”. Mesmo depois
da campanha das “Diretas-Já”, falava-se dos “riscos de ‘explosão social’” no país.
Interessante destacar, deste modo, que data de 1983 a acusação de que a proteção dos
direitos humanos pretendida pela administração de Brizola e pelo novo comando da
PMERJ estaria voltada para os criminosos e não para as suas vítimas. 104 Para Weffort, “o
debate político estava povoado de especulações” e “carregado de eufemismos”. 105 Assim
sendo, o autor complementa: “daí, também, esta reação tão frequente nos políticos diante
de qualquer ideia nova: consideram, primeiro, a sua viabilidade (em geral para concluir
pela inviabilidade), antes mesmo de a considerarem no mérito”.106
No ano de 1984, Nazareth Cerqueira foi “convidado especial” do seminário “O Rio
contra o crime” realizado no auditório das Organizações Globo. A intenção dos
promotores do evento era a discussão sobre a segurança pública na cidade.107 Interessante
notar que pesquisas de opinião inspiraram a realização do evento que teve, por sua vez,
como tema central: “abaixo a crise, viva a educação”.108
A participação do coronel nesse seminário resultou em mais uma publicação: Para
uma metodologia do estudo da criminalidade e da violência. No texto, publicado em
1985, Cerqueira problematizou, mais uma vez, a relação entre prevenção criminal e
repressão policial, defendendo que a
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“rígida oposição entre esses conceitos é fonte de incontornáveis equívocos, já que
os mesmos podem ser encarados de dois ângulos, do da aplicação da justiça criminal
e do da manutenção da ordem pública. A repressão, do ponto de vista jurídicopenal, pode ser entendida como prevenção em sentido lato”.109

Suas reflexões, apresentadas no seminário e depois publicadas, procuravam
questionar a pesquisa de opinião encomendada ao IBOPE pelas Organizações Globo. 110
Cerqueira, procurou retomar algumas ideias apresentadas, mais detidamente, na primeira
redação do Plano Diretor da PMERJ. Nesse sentido, problematizou a “falta de confiança
na polícia” concluída pela pesquisa e, de maneira específica, a questão da percepção
social do crime. Para o coronel, chegara o momento
“de se pensar na responsabilidade social dos indivíduos e das organizações não só
na manutenção da ordem pública como na sua construção e consequentemente na
prevenção da criminalidade, sob pena de cairmos no terrível círculo vicioso: maior
criminalidade, maior repressão, mais criminosos nas ruas, maior policiamento nas
ruas e, assim, indefinidamente”.111

Cerqueira procurou, ainda, apresentar as reflexões desta obra no encontro
promovido em Brasília no mês de abril de 1985. O governo José Sarney organizou – junto
ao ministro da Justiça Paulo Brossard – o chamado “Mutirão contra a violência”, que
contou, ainda, com a participação de outros secretários de Estado. Segundo o coronel
Jorge da Silva,
“decidido a não repisar pedidos de verbas para compra de viaturas e equipamentos,
lugar-comum desses encontros, o coronel PM Carlos Magno Nazareth
recomendava uma minuciosa pesquisa, com fases distintas, em que se levantasse
adequadamente o problema, em que se tentasse um diagnóstico não calcado em
palpites inconsistentes, em que se estabelecesse uma ampla discussão com base em
constatações objetivas para a elaboração de medidas de curto, médio e longo prazos.
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Propunha o então secretário que, com o apoio das universidades e institutos de
estudos e pesquisas interessados, se constituísse um grupo-tarefa composto por
especialistas e por profissionais, mas que contivesse, obrigatoriamente, um
sociólogo, um psicólogo, um historiador, um estatístico, um criminalista, um
administrativista, um juiz criminal, um promotor de justiça, um jornalista, um
oficial da PM, um delegado.112
No entendimento de Jorge da Silva, “como a maioria das propostas se relaciona
mais com políticas de outras áreas que não a da segurança da população especificamente,
é possível que as mesmas tenham sido descartadas por essa razão.113
Portanto, não custa reafirmar: a instabilidade política marcou o primeiro governo
Brizola, desde o primeiro ano da sua gestão. A relação distanciada do governador em
relação aos deputados estaduais gerou muitos conflitos. Inúmeros vetos aos projetos e
mensagens do Executivo reorientaram o governo brizolista no sentido de estabelecer
canais de negociação. Acordos estabelecidos com a bancada do PMDB representavam a
forma pela qual o governo pedetista procurava superar os impasses gerados nas relações
com o Legislativo. Assim, Brizola decompunha o “governo puro sangue”, “deixando
atônitos milhões de cidadãos”, na avaliação de Carlos Eduardo Sarmento.114 Em busca de
legitimidade, o projeto renovador brizolista defrontava-se com a realidade política no
contexto da redemocratização.
Sem dúvida, nesse clima conturbado e das primeiras resistências no campo político,
foi compreensível a crescente oposição de muitos oficiais e praças da PMERJ à política
de segurança de Nazareth Cerqueira. No próximo capítulo, essa questão será aprofundada.
Isto porque a resistência policial se mostrará mais concretamente, quando da efetivação
dos novos programas de policiamento – notadamente as estratégias da “polícia
comunitária” – estabelecidos no Plano Diretor. Por enquanto, tratemos da reformulação
teórico-programática do documento em questão.
1986: a reorientação do Plano Diretor da PMERJ
Apesar da influência de fatores externos, notadamente das vicissitudes do processo
de redemocratização política brasileira, tudo leva a crer que Nazareth Cerqueira, como
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oficial da PMERJ e secretário de Estado, se sentia apto a intervir na proposição de
alternativas. Até porque ele foi mantido no cargo, após a reformulação do secretariado
feita pelo governador Leonel Brizola. 115 Com o aumento da criminalidade e das críticas
às ações policiais, o coronel entendeu que suas crenças, valores e ideias poderiam ser,
portanto, importantes no processo de reformulação teórica da política de segurança
pública pretendida.
Na nova redação do Plano Diretor da PMERJ de 1986, o comando passou a se
preocupar em definir, mais nitidamente, a finalidade do próprio documento. A primeira
referência faz alusão à intenção de “indicar a filosofia de emprego do comando,
estabelecer as metas e diretrizes para as políticas setoriais, bem como orientar os diversos
escalões quanto às articulações necessárias à implementação do Plano Diretor da
PMERJ”.116
Na nova composição do plano, destacava-se a necessidade do “estabelecimento de
políticas setoriais, em que se encara a corporação como um sistema único, constituído de
partes inter-relacionadas e interdependentes”. A delimitação de tais políticas não
significaria “compartimentação estanque”. Deveria “ser combatida por todos a tendência
ao isolamento. Os esforços de integração e de articulação entre as políticas deverão estar
presentes em todas as ações desenvolvidas, de modo a evitar dispersão de energias”.117 O
conceito de “sinergia” era utilizado e entendido como o todo mais importante que as
partes. Para isso, uma articulação ideal dos esforços pressupunha “planejamento e estudos
conjuntos, troca de informações e cooperação”.118 Assim, a discriminação dos programas
a serem desenvolvidos foi aprofundada no documento reavaliado.
Tais objetivos se desdobrariam em uma série de medidas coordenadas. No primeiro
plano, na parte “Política de Pessoal”, havia o destaque para algumas estratégias que, na
segunda redação, são aprofundadas e apresentadas como “programas básicos”.119
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A política específica para o policial militar foi uma das mais reformuladas. O
comandante Cerqueira e seus oficiais colaboradores reafirmaram como meta, de forma
mais ampla possível, a “criação da consciência de que a atividade policial é um serviço
público essencial”. Para isso, seria necessário o aumento de produtividade no trabalho
policial, tentando o aprimoramento do nível de desempenho por escalões profissionais.120
A atenção à “melhoria do nível disciplinar” também merece destaque no novo plano. E,
por fim, metas de implantação de um “plano de carreira” que permitisse “o acesso gradual
dos mais capazes e padronização da carga horária de trabalho do pessoal militar” foram
inovações importantes do comando.121
Os “reformistas” enfatizavam as diretrizes necessárias ao sucesso desse
planejamento estratégico. Para isso, recorriam ao “conhecimento já desenvolvido e
sedimentado nas grandes empresas particulares” e às “concepções teóricas e das técnicas
descritas pelos cientistas organizacionais”. O conhecimento deste universo de práticas e
procedimentos seria a condição para implementação de políticas de inovação bemsucedidas. Como já exposto, a ideia seria criar um novo “clima organizacional” na
PMERJ, valorizando o policial e, principalmente, estimulando sua participação nas
reflexões sobre a própria atividade cotidiana. 122
Houve, portanto, na segunda redação, a inclusão de uma política específica de saúde
policial e uma nítida preocupação com a “proteção da integridade física e mental do
policial militar”, bem como com o estímulo a programas de moradia, assistência judiciária
e social.123 Para o comandante Cerqueira, a motivação profissional, “antes de decorrer da
remuneração”, seria “resultado da valorização do policial militar e do reconhecimento do
seu trabalho”.124
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O coronel Íbis Pereira, ressaltou, em seu relato, que Nazareth Cerqueira, dada a sua
formação acadêmica, se preocupava com questões ligadas a “psicologia do trabalho”.
Sob um viés humanista, Cerqueira se perguntava como o estresse policial contribuía “para
desumanização desse profissional”. Íbis Pereira destacou esse aspecto importante acerca
da atividade policial pensado pelo comando da PMERJ da época:
“esse profissional tem que ser formado para entrar duas horas da manhã dentro de
uma comunidade e ser capaz de enfrentar uma pessoa que está com fuzil atirando
contra ele, sem que ele sequer veja onde a pessoa está, colocando a vida em risco
e, ao mesmo tempo, depois de prender essa pessoa, ele não pode executá-la. O
estresse policial coloca em xeque a própria questão dos direitos humanos. Na
guerra, isso se resolve pela eliminação simplesmente. A violência é fruto desse
paradigma da guerra e foi o grande alvo da proposta pedagógica do coronel
Cerqueira. Ele entendeu isso quando ele era capitão fazendo um trabalho sobre
estresse policial. Eu creio que foi isso que ele tentou desconstruir. Ele vê nisso a
demonstração prática da teoria que ele já tinha, da percepção que já tinha há anos e
ele falou: ‘dá para fazer’”.125

Seguindo a análise do novo Plano Diretor, nota-se, ainda, a reformulação de
estratégias de recrutamento e a valorização das promoções na carreira policial como outra
forma de motivação profissional. A necessidade de se estender o processo seletivo durante
a fase de treinamento policial e, ainda, da divulgação de informações claras a respeito das
características da profissão policial, estabelecendo-se critérios precisos para os cargos
pretendidos também foi destacada. A avaliação de desempenho deveria, por sua vez,
cumprir um papel para além das punições ou promoções meramente burocráticas. A ideia
seria estimular o “autoaperfeiçoamento”, melhorando as relações entre superiores e
subordinados na corporação.126
No já destacado clima de tensões políticas, considero relevante destacar que, no
mês de novembro de 1983, Nazareth Cerqueira teve de enfrentar uma grave crise dentro
da própria PMERJ. Segundo a narrativa da imprensa da época, tratou-se de um
movimento reivindicatório de tenentes, capitães e majores por novas regras para as
promoções na carreira policial. O presidente do Clube de Oficiais, o coronel reformado
Manoel Narciso de Oliveira, precisou tranquilizar o comando da PMERJ quanto à
possibilidade de paralisação das atividades ligadas ao policiamento ostensivo. Segundo
ele, a possibilidade de greve teria sido aventada por pessoas querendo “tumultuar o
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ambiente no estado”. Cerqueira considerou o documento assinado pelo grupo insatisfeito
como meramente “técnico” e que buscava soluções para um problema funcional próprio
da corporação policial. O comandante reconhecia problemas advindos da fusão do Rio de
Janeiro, em 1975, no tocante ao plano de carreira na polícia militar. Além do aumento de
efetivo, o grupo exigia o limite de trinta anos para a carreira policial, o que facilitaria, por
sua vez, as progressões funcionais.127 Entretanto, segundo Cerqueira, para além do
atendimento do fluxo de carreira, a corporação deveria se preocupar com a “qualidade
dos quadros policiais”.128
Portanto, seria de se esperar, na nova redação do Plano Diretor, que o problema do
efetivo policial fosse apresentado também no seu aspecto qualitativo. Mesmo após poucos
anos de gestão pública, ficou claro para Cerqueira que suas reivindicações corporativas
teriam que se adaptar a uma estrutura de governo mais ampla. Assim sendo, as
responsabilidades próprias do seu cargo explicariam a mudança nessa abordagem. Os
“custos financeiros altíssimos” são, enfim, considerados pelos oficiais “reformistas”. O
segundo Plano Diretor passou a enfatizar, além da “recomposição” dos quadros e do
desestímulo à “evasão”, a “obsessiva preocupação com a qualidade de nossos serviços e
a promoção de uma excelente articulação com a comunidade de forma a se obter uma
prestimosa ajuda popular”.129
Ao analisar a política de segurança pública do primeiro governo Brizola, Cristina
Buarque de Hollanda considerou que o setor da segurança pública teria sido vitimado pela
centralidade conferida ao projeto educacional do governo pedetista.130 A autora destaca
tal compromisso da administração com destaque para a construção dos Centros
Integrados de Educação Pública (Cieps). Para Hollanda, “a criação dessa rede de ensino
em todo o estado veio ainda acompanhada de programas de assentamento rural e urbano
e concessão de escrituras a residências já instaladas”.131 Nesse contexto, pressões por
aumento salarial vinham do funcionalismo público estadual e até de deputados da
oposição. A situação financeira do Rio de Janeiro era, realmente, precária.132 Contudo,
para Soares e Sento-Sé,
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“permanece a ser realizado um trabalho cuidadoso que levante o volume de recursos
investidos na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro ao longo dessas
duas últimas décadas [1980 e 1990]. Esse é um trabalho tão importante a ser feito
quanto de realização difícil, que exige a participação de profissionais de diferentes
áreas. Afinal, não basta investigar o volume do que foi investido no setor. Cabe
avaliar em quê tais investimentos se concentraram”.133

De fato, efetivar qualquer grande mudança nas práticas policiais, implantando uma
filosofia que fugisse da lógica repressiva, violenta e preconceituosa que caracterizava a
atuação da instituição até então, implicaria em investimentos materiais em todos os
setores da corporação. O segundo Plano Diretor passava a enfrentar, assim, um dos
problemas mais delicados da instituição policial. Para Nazareth Cerqueira, a luta pelo
aumento dos vencimentos não deveria ser “eventual”, mas sim pelo “estabelecimento
definitivo de uma política específica para os policiais militares”. Para isso, destacou as
peculiaridades do trabalho policial, reivindicando tratamento específico por parte dos
poderes públicos da questão salarial.134 Cerqueira afirmava no novo Plano Diretor sua
disposição em “definir parâmetros que considerem as condições de trabalho e as
peculiaridades da Polícia Militar” em relação aos salários e plano de carreira. O
comandante considerava a PM um “serviço essencial e uma categoria especial” entre os
servidores públicos e mesmo entre os “trabalhadores brasileiros”. Ele expunha que “na
condição de militar”, os policiais estariam “submetidos a horários rígidos, à disciplina
militar”, ao “trabalho extraordinário sem remuneração adicional, à dedicação exclusiva e
integral e à proibição de exercer qualquer outra atividade”.135
Em sua visão, seria um equívoco a equiparação salarial com as Forças Armadas,
pois não se levaria em consideração tais peculiaridades, vistas como um
“trabalho árduo, tenso e perigoso, executado em qualquer horário [...]. Há que se
compensar o policial militar pelas imposições desfavoráveis de sua dupla condição.
Há que se compreender e admitir que os policiais militares devem perceber
vencimentos que lhes possibilitem manter o equilíbrio emocional para atuar com
tranquilidade diante dos complexos conflitos de interesses, das ocorrências
criminosas e das situações imprevistas com que se deparam no dia a dia. Há que se
compensar os policiais militares pelo fato de não se poderem constituir em sindicato
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nem de se engajarem em movimentos grevistas, pela dupla razão de exercerem uma
atividade considerada essencial e de estarem submetidos à disciplina militar”. 136

Segundo Carlos Nobre, o coronel Nazareth Cerqueira, em observações para seu
grupo de trabalho na PMERJ, se mostrava bastante preocupado quando os policiais
militares se dedicavam aos chamados “bicos” que rendiam altas compensações
financeiras. Isto porque, no seu entendimento, os policiais poderiam passar a apostar na
insegurança do estado a fim de ampliar o mercado privado de trabalho diante do caos da
segurança pública. O trabalho na segurança privada teria mais capital e mais serviços
agregados a oferecer aos policiais, tornando-se, dessa maneira, objeto de desejo de praças
e oficiais. Para Cerqueira, essa situação equivaleria ao poder público realizar
investimentos em pessoal sem obter resultados satisfatórios. O coronel argumentava, por
exemplo, que os anos de estudo no Rio de Janeiro e no exterior – cada vez mais
incentivados pelo seu comando – poderiam ser, no fim, utilizados pela iniciativa privada
e não pelo poder público.137
Essas questões levaram o novo comando a pensar também em uma “política
financeira” específica para a instituição policial militar. Contudo, como esse problema
perpassou todo o primeiro governo Brizola, não houve qualquer mudança em relação às
metas traçadas no primeiro Plano Diretor.138 Assim, o segundo plano procurou
estabelecer como metas: “aumento da participação da corporação no orçamento do
estado; obtenção de recursos em todas as fontes possíveis, na União, no estado e no
município e entidades privadas; administração dos recursos disponíveis”. 139 O
comandante Cerqueira afirmava, entretanto, que em relação “ao desempenho do setor
financeiro, em todos os escalões”, deveria ser enfatizada “a moralidade administrativa,
impedindo-se que interesses pessoais e particulares interfiram no desempenho funcional”.
Inspeções periódicas seriam, então, realizadas “como processo de controle e fiscalização
das normas em vigor”, que deveriam “ser simplificadas”.140
Na nova redação do plano, a parte financeira tratava, ainda, da “programação
estimativa dos recursos” a serem angariados a partir de diversas frentes. Chama a atenção
136

Idem.
NOBRE, Carlos. O negro na Polícia Militar: cor, crime e carreira no Rio de Janeiro. Dissertação de
Mestrado (Direito). Universidade Candido Mendes, 2008, p. 171.
138
Plano Diretor (1984-1987). Publicação do Estado-Maior da PMERJ. Op. cit., p. 17.
139
Plano Diretor da PMERJ (1984-87) – NOVA REDAÇÃO. Op. cit., p. 59. O primeiro Plano Diretor
também faz referência às diversas formas de “financiamento dos programas” por meio de recursos federais,
estaduais e oriundos de convênios particulares. In Plano Diretor (1984-1987). Op. cit., p. 35.
140
Idem.
137

262

a possibilidade de “recursos oriundos do pagamento do Estado quando da realização de
eventos particulares, com fins lucrativos, em que se empreguem os efetivos da PM para
dar segurança específica”.141 Outro ponto de destaque: no segundo plano sugere-se a
estratégia de “difundir, através de cursos, reuniões, palestras e permanente assessoria,
conhecimentos de administração orçamentária”.142
Dessa forma, no intuito de se qualificar o “novo policial”, o Plano Diretor também
se concentrava em políticas para o setor de “ensino e instrução”. Como vimos, a
preocupação com a formação policial se expressava na própria carreira de Nazareth
Cerqueira: desde, pelo menos, o exercício da direção de ensino na PMERJ, ele
incentivava a pesquisa e publicações de textos na corporação policial militar.
No primeiro plano, as metas estabelecidas para a “Política de Ensino e Instrução”
são generalizantes. À época, recomendava-se simplesmente que os estabelecimentos de
ensino buscassem o aperfeiçoamento técnico do policial militar.143 Na primeira redação,
as estratégias dizem respeito, superficialmente, à necessidade de atualização do currículo
de formação de oficiais, bem como o aumento da duração dos cursos. Contudo, desde a
formulação do primeiro plano estratégico, Cerqueira já tratava da necessidade de
concurso para a matrícula com vistas ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e ao Curso
Superior de Polícia (CSPM), enfatizando sua importância “como o mais alto curso da
corporação, transformando-o em requisito indispensável ao exercício do comando, chefia
de seção do Estado-Maior e diretorias”.144 Tal determinação foi crucial para o aumento
da resistência de policiais ao seu comando. Já foi destacado, por meio das memórias
policiais, que muito das polêmicas que marcaram a administração de Cerqueira passava
por essa questão.145
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Entretanto, o mote central da nova redação seria a revisão dos currículos e a
metodologia dos cursos da corporação de modo a atender à “prioridade da segurança
pública”. A integração e a atualização do ensino das escolas e dos cursos da corporação
superariam a “defasagem entre os cursos da EsFO e o CAO, e entre este e o CSPM, e
entre os cursos de formação e aperfeiçoamento de graduados”. Esse setor seria
responsável, ainda, pela criação de um corpo de instrutores e de bibliotecas para a Polícia
Militar, bem como pela ampliação de outras existentes. A grande novidade do segundo
Plano Diretor, a meu ver, foi a ênfase dada à necessidade de maior integração entre a
Polícia Militar e o campo universitário. Essas metas objetivavam ajustar o ensino das
escolas à prática das unidades operacionais da instituição policial.146 Sua preocupação em
elaborar estudos sobre segurança pública e que gerassem publicações começava a
extrapolar o ambiente intramuros dos quartéis.
Para Nazareth Cerqueira, “o ensino como forma de socialização de papeis” teria
“uma tarefa importante qual seja a de” condicionar o policial militar “para se poder atingir
os objetivos organizacionais”. Sua convicção era a de que
“o redimensionamento dos cursos nas áreas de formação e aperfeiçoamento, quer
na revisão dos currículos, quer na revisão dos métodos de ensino, quer na revisão
dos conteúdos programáticos, não se fará sem antes partirem de uma concepção
geral que busque administrar a relação aluno x professor de forma a envolver os
alunos no próprio processo de planejamento de ensino”.147

O novo Plano Diretor pressupunha, dessa maneira, a conciliação entre teoria e
prática policial. No entendimento do novo comando
“far-se-á de forma a se buscar com que a teoria das Escolas reflita a prática das
Unidades Operacionais, e esta prática reflita aquela teoria. Assim as UOp terão
grande participação na formação e no aperfeiçoamento do pessoal e no ajustamento
dos programas de forma a se voltarem tais programas para o que acontece e se faz
na Corporação. A busca da profissionalização deve ser o escopo maior do ensino,
entendendo-se ser o profissional de polícia não só o homem preparado para o
policiamento, mas também conhecedor das técnicas e dos conhecimentos
necessários à devida compreensão dos problemas de segurança pública”.148
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O novo comando-geral reafirmava constantemente, nas páginas do segundo plano,
o imperativo de uma “revisão curricular e metodológica” voltada para a segurança
pública. Qualidades como “iniciativa, discernimento, bom senso, urbanidade, serenidade,
energia, imparcialidade” deveriam ser perseguidas na formação policial. A constante
atualização e reciclagem seriam igualmente importantes. Para isso, nos cursos regulares,
deveriam ser estimulados “seminários, encontros, visitas, palestras e conferências para
oficiais e praças”. Visando, ainda, a “integração com a Universidade e com outras
instituições ligadas ao ensino e à instrução” que deveria ser “implementada através de
convênios”, em que se buscaria “a troca de experiências e de recursos”.149
Na opinião do coronel Íbis Pereira, por isso Nazareth Cerqueira “ia tanto às nossas
escolas, não apenas à Academia de Polícia. Ele visitava muito as Escolas de Formação.
A preocupação dele durante os dois comandos foi com a formação”.150 O destaque dado
pelo entrevistado, provavelmente, guarda relação com a sua própria experiência de ter
recebido o espadim – quando da formatura na escola de oficiais em 1983 – diretamente
das mãos do novo comandante geral da PMERJ Cerqueira.151
Ao analisar as duas versões do Plano Diretor, percebe-se claramente a influência
da experiência policial anterior de Nazareth Cerqueira, bem como das suas primeiras
reflexões teóricas já destacadas. Contudo, para o novo comandante e seus colaboradores
diretos, a política de operações seria “a mais importante, por ser aquela que vai dirigir a
atividade-fim da corporação, qual seja a da produção de segurança”. A ideia básica que
deveria nortear todos os estudos e ações “na área operacional é que a ordem pública, por
sua complexidade, não pode ser mantida ou preservada somente pelos organismos
policiais, cabendo à comunidade uma boa parcela de coparticipação”.152
Considerando o aumento das responsabilidades conferidas as Polícias Militares no
Brasil – especialmente o decreto-lei 667 de julho de 1969 que determinava a
exclusividade do policiamento ostensivo fardado – Cerqueira elegeu, como balizas da
nova política para a corporação, quatro pressupostos teóricos.153 Num primeiro momento,
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considerava a PM “um sistema aberto” – com a constante “necessidade de interação com
o meio externo” a quem serviria. Entendia a organização como um “sistema de papéis”,
ou seja, a dinâmica da corporação seria orientada pelo comportamento das pessoas que
dela faziam parte e do desempenho dos seus papéis particulares, sendo responsáveis pelo
sucesso do conjunto. Reafirmava também que a Polícia Militar seria “uma organização
de prestação de serviços públicos”, ou seja, a organização deveria ser “entendida como
uma extensão do direito que tem o cidadão de proteger-se e de proteger o seu patrimônio”.
Por fim, ressaltava que o “produto-PM é o homem treinado e bem preparado para a
missão”, justificando, assim, a “reformulação dos currículos de todos os cursos e a busca
de conhecimento técnico onde quer que ele se encontre”.154
No segundo Plano Diretor, contudo, ele procurou definir, mais especificamente, as
duas principais funções da Polícia Militar: manutenção da ordem pública e a de segurança
interna. Entretanto, o coronel garantia: “foi dentro dessa ótica que o comando decidiu
priorizar o aspecto da manutenção da Ordem Pública”. E concluiu que “em situação
normal, a segurança pública aparece, pois, como um bem apartidário, público, indivisível,
de cujo benefício nenhum indivíduo – nem o fora da lei – pode ser legitimamente
excluído”.155
No momento em que as duas redações tratam da chamada “política de operações”,
as metas se assemelham e concordam em um ponto principal: a “consolidação da doutrina
de emprego da corporação na segurança pública”. As unidades operacionais, bem como
os “planos de instrução” deveriam perseguir as “exigências prioritárias da segurança
pública”. Sem dúvida alguma, essa era a grande preocupação do novo comando. Assim
sendo, Cerqueira julgava ser possível a “produção de segurança tecnicamente correta”, a
partir do “aumento da produtividade com os meios existentes”, “do nível de
profissionalização”. Para isso, haveria a necessidade de diálogo intenso com as políticas
de pessoal e ensino na busca de uma maior “unidade de pensamento e ação”. As operações
policiais deveriam seguir o direcionamento das respectivas supervisões, porém, as
unidades obedeceriam “a formas mais flexíveis e ajustadas à segurança pública”. 156
O segundo Plano Diretor é muito enfático quanto à necessidade de diferenciação
das funções da PMERJ em relação ao Exército. “É na missão de segurança interna dentro

texto Dicotomia Polícia Militar x Polícia Civil, analisado em capítulo anterior da tese. CERQUEIRA,
Carlos Magno Nazareth. Dicotomia Polícia Militar x Polícia Civil. Rio de Janeiro: PMERJ, 1976.
154
Plano Diretor da PMERJ (1984-87). Op. cit., pp. 15-16.
155
Plano Diretor da PMERJ (1984-87) – NOVA REDAÇÃO. Op. cit., p. 14.
156
Plano Diretor (1984-1987). Publicação do Estado-Maior da PMERJ. Op. cit., p. 12.

266

do Estado que tem sentido a condição da Polícia Militar como força auxiliar e reserva do
Exército”. Contudo, o novo comando-geral garantia que a “missão de manutenção da
ordem pública tem na PM o seu responsável principal”.157
Por isso, a “profissionalização” do policial militar era entendida como a oferta de
conhecimentos e técnicas capazes de “distinguir com precisão a posição da PM como
órgão de reserva do Exército nacional, exercendo funções militares, e sua condição de
órgão de segurança pública do Estado, exercendo funções policiais [grifo de
Cerqueira]”.158 As questões que delimitariam a função policial de uma organização que
poderia se manter “militar” deveriam ser discutidas por meio de “simpósios, seminários,
avaliações de currículos, exame da doutrina e outros instrumentos adequados a este tipo
de posicionamento”.159
O comandante Nazareth Cerqueira avançava no seu entendimento sobre a
legislação brasileira que tratava da área da segurança pública. O coronel começava a
expor, mais claramente e de maneira singular, sua percepção sobre o conceito de
“policiamento”. O termo, a seu ver, deveria “ser tomado com a abrangência requerida”.
O seu entendimento não poderia “restringir-se à noção de policiamento ostensivo
fardado”. Porém, o comandante-geral se mostrava prudente, diante das resistências
crescentes ao seu comando, ao lembrar que “a restrição imposta ao conceito não deve ser
entendida como uma restrição à atuação da Corporação”. Para isso, algumas medidas
seriam fundamentais:
“dados estatísticos da criminalidade bem definidos; entendimento que a prevenção
é mais importante que a repressão e, portanto, todo o esforço do policiamento deve
ser o de evitar que delitos sejam cometidos; avaliação e acompanhamento do
homem no seu trabalho de forma a protegê-lo contra as dificuldades conhecidas e a
evitar-se desvios da missão e entendimento de que a repressão deve ser feira com
inteligência e discernimento para evitar-se que pessoas honestas sejam molestadas,
gerando com isso repercussões negativas na comunidade e na própria
organização”.160

Portanto, o comando de Cerqueira entendia como estratégias fundamentais a
elaboração e a difusão de documentos operacionais “por todos os meios disponíveis: Bol.
[Boletim] da PM, Escolas, Instrução das OPM [...]”. 161 Tal característica dessa gestão
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também é digna de nota. Muitos documentos relativos à legislação interna da PMERJ
foram produzidos nessa época e ainda servem como orientação para a corporação.162 Para
o coronel Íbis Pereira,
“se a gente olhar para a Constituição que acabou vingando em 88, a gente vê que o
capítulo ‘Segurança Pública’ está dentro de um capítulo que é ‘Defesa do Estado e
das Instituições Democráticas’. Polícia não pode abandonar o seu aspecto força
porque ela é uma instituição, junto com as outras, que se destina à defesa do Estado
e das instituições democráticas. Então ela tem uma dimensão força que ela não pode
abandonar. Mas o fato dela estar inserida em um capítulo que trata da segurança faz
com que ela tenha uma vocação também para esse viés ‘serviço’. Compatibilizar
essas duas dimensões é muito difícil”.163

O entrevistado acredita, portanto, que a maneira como Nazareth Cerqueira
pretendia equacionar essa problemática passaria necessariamente pela formação e pela
qualificação, “inserindo o Centro de Qualificação Profissional – que na época se chama
CER (Centro de Ensino e Recompletamento) – e a Escola Superior de Polícia. Para que
essas instituições formassem policiais com uma nova mentalidade”.164
Assim, para Cerqueira, mais do que nunca, chegara a hora de uma política de
formação de quadros, num esforço permanente de qualificação. Sem isso, os policiais não
incorporariam a nova filosofia do comando e não seriam incentivados a refletir, a
repercutir informações, a trabalhar com cenários diferentes, a assimilar e elaborar ideias.
Nesse ponto, merece destaque seu papel de mediador político e social. Afinal, como já
destacado, diferentes grupos sociais e as exigências que eram feitas naquele momento
histórico requeriam a remodelação do plano gestor para a polícia militar.
Por isso, em apoio às políticas de operação, seriam de suma importância metas
pensadas a partir do setor específico de “informações”. Segundo o novo comando da
PMERJ, os conhecimentos produzidos deveriam ser “capazes de se constituírem em
insumo indispensável às ações policiais militares na segurança pública e na segurança
interna”. Entretanto, o redimensionamento do setor, deveria “priorizar o aspecto da
segurança pública”, produzindo “informações criminais com apoio de técnicas de
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investigação criminal e, dessa maneira, abastecendo a área operacional, particularmente
nas unidades operacionais”. Deste modo, Cerqueira apostava no “desenvolvimento da
correta mentalidade de informações”.165 Nos dois planos há uma inquietação manifesta
em dissociar a polícia militar da “comunidade de informações” ligada ao regime
autoritário brasileiro. A produção de informações deveria ser dirigida à tarefa da “defesa
pública”.166 Mais uma vez, percebe-se a preocupação em delimitar as funções da PMERJ
no novo contexto político da redemocratização.
Há outra peculiaridade no segundo Plano Diretor examinado. A categoria “crimes
políticos”167 não fazia mais parte do elenco de preocupações da polícia militar. Era claro
para o comando de Cerqueira que a instituição deveria abdicar de suas funções políticas
– o que significativa retirar do foco de sua ação classes politicamente suspeitas como
estudantes, militantes de movimentos sociais e artistas.168 Carlos Nobre nos lembra que a
chamada PM-2 (“serviço reservado” da policía militar) foi um setor que trabalhava à
paisana nos quartéis, fazendo levantamentos criminais em sigilo. Durante a ditadura
militar, ela teria sido empregada como linha auxiliar dos serviços de informações das três
Forças Armadas. O novo comandante da PM tentou, dessa maneira, enfrentar as
influências da “ideologia de segurança nacional” na polícia e na concepção da segurança
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pública, atendendo às necessidades da sociedade civil em relação ao controle da
criminalidade.169
Para o coronel Nazareth Cerqueira, a produção de conhecimentos “sobre o ambiente
social onde a PM opera; sobre a evolução da criminalidade e sobre todos os problemas
que cobrem o campo da segurança pública para dirigir e orientar os planos operacionais”
deveria “ser o objetivo principal”. O planejamento da corporação, particularmente o das
unidades operacionais, não poderia basear-se apenas em dados empíricos e “nos reclamos
emocionais produzidos sobretudo pela imprensa”. A atuação da PMERJ deveria atender
“a uma demanda real e não imaginária, e o combate à criminalidade deve ser entendido
como um aspecto da manutenção da ordem pública”. Para Cerqueira, se a Polícia Civil
tinha por finalidade “apurar cada crime isoladamente, para apontar à justiça criminal o
autor de cada crime especificamente, a polícia de manutenção da ordem pública”
dependeria “de conhecimentos relacionados com a criminalidade como fenômeno
coletivo”.170 Novamente, vemos a preocupação do coronel e de sua equipe em delimitar
as funções das agências policiais brasileiras.
Outra tentativa inovadora no tocante às políticas de segurança pública desse
momento histórico foi a incorporação da “política de assuntos civis”. Essa área era
entendida como uma atividade de apoio comunitário, no sentido de aprimorar a atuação
da PMERJ, bem como “proporcionar à comunidade no sentido de facilitar-lhe alcançar
objetivos, especialmente os voltados para a sua própria segurança”. Para o coronel, as
atividades de assuntos civis não deveriam ser “encaradas como mera atividade de relações
públicas, com a simples distribuição de chaveiros e cinzeirinhos”.171
A ideia central, novamente destacada, era a “fixação no público interno da
mentalidade de servidor público”. Contudo, a nova administração entendia que o diálogo
entre polícia e sociedade seria facilitado também pela “introdução ou ênfase no público
externo da noção de contribuinte”, de “seus direitos e deveres”. Assim, poderia ser
alcançada a “máxima integração PM-Comunidade”, obtendo-se, ainda, “um nível ótimo
de relacionamento com os meios de comunicação social”.172
“Na segunda gestão de Nazareth Cerqueira, essas unidades foram orientadas para investigarem o crime
organizado e deixarem de lado a espionagem de lideranças comunitárias. Citado in NOBRE, Carlos.
Coronel Nazareth Cerqueira: um exemplo de ascensão negra na Polícia Militar do Rio de Janeiro.
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Diante das inúmeras resistências enfrentadas dentro da corporação em relação às
novas diretrizes do comando, Cerqueira acreditava que a “criação nas UOp de um setor
de assuntos civis, com estrutura adequada às atividades de comunicação social e apoio
comunitário” poderia conscientizar o policial militar “de que na busca de uma boa
imagem da corporação a atuação, a postura e a ação individual são meios muito mais
eficazes de que os esforços” simplesmente administrativos. 173 Por essa perspectiva, em
contrapartida a rigidez da época da ditadura, até a própria corporação policial deveria
estar aberta ao contribuinte para ser fiscalizada e controlada por ele. Segundo um dos
principais colaboradores na formulação do Plano Diretor, o coronel Jorge da Silva, o
pressuposto era o de superar antigas práticas já tradicionais do setor de “relações
públicas” na PMERJ: “dá uma florzinha aqui, dá um chaveiro, chama o camarada para
fazer um churrasco e dar uma festa no Batalhão. Isso é que seria ‘relações públicas’. Mas
isso não é realmente você tratar de assuntos civis, quer dizer, os assuntos da
comunidade”.174
Assim, após os limites enfrentados à implementação da nova política de segurança
no Rio de Janeiro, percebe-se na nova redação do Plano Diretor grande preocupação com
o restabelecimento da imagem da corporação diante da opinião pública. Nazareth
Cerqueira procurava no segundo plano restabelecer “um nível de relacionamento de
confiança recíproca”. Por isso o destaque para a aproximação “efetiva e sadia com a
comunidade, dela obtendo atitudes favoráveis”. 175 Recomendava, portanto, pesquisas
sistemáticas com vistas à “produção de conhecimentos necessários à comunicação social
da Polícia Militar”. O documento afirma que a “boa imagem da corporação” era a meta
que se deveria “perseguir obstinadamente”.176 Para o coronel,
“a aproximação com os meios de comunicação de massa deve orientar-se para os
contatos desvinculados do dia a dia policial, posto que, no nível de notícia, o que
interessa à imprensa é o que foge à normalidade. As boas ações estão nesse quadro
de normalidade, e não interessam como notícia. Os contatos deverão ir além da
figura do repórter, daquele que vem buscar a informação que o veículo quer, de
acordo com uma pauta previamente elaborada. Há que se procurar, junto à direção
dos órgãos, junto aos editores, sobretudo a conscientização do papel relevante que
alimentação, assistência médico-hospitalar e instalações físicas – merecem destaque nos dois documentos.
A atividade, contudo, era considerada essencial no sentido de “prever para poder prover adequadamente”
os serviços policiais. Entretanto, a eficiência dos “serviços de atendimento à comunidade” merece destaque
no segundo Plano Diretor. In idem, pp. 55-56.
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pode ser prestado pelos meios de comunicação à causa da segurança da população
se for adotada uma postura construtiva em face das falhas da Polícia Militar. A
imprensa é um importante fator no controle da criminalidade, e é justamente este
aspecto que deve ser enfatizado [grifo de Cerqueira]”.177
O lançamento de uma publicação técnica – a chamada Revista da PMERJ – em
dezembro de 1983, bem como a criação da 5ª parte – intitulada “comunicação social” –
nos Boletins da PMERJ deveriam aproximar a instituição da opinião pública. 178 No
primeiro número da Revista da PMERJ, o novo comando demonstra sua intenção de
divulgar para os mais diferentes públicos “os conceitos das matérias técnicas de nossos
militares e das demais autoridades que tenham a transmitir seus conhecimentos e
experiências de assuntos que se voltem para as peculiaridades da polícia como instituiçãomeio na formação da sociedade”.179
O mês de lançamento desse veículo difusor de ideias era simbólico para os oficiais
colaboradores de Cerqueira, uma vez que se comemorava o aniversário da “Declaração
Universal dos Direitos Humanos”. Esse instrumento de publicidade policial – com
tiragem inicial de cinco mil exemplares distribuídos gratuitamente – deveria ser
multidisciplinar, contemplando o diálogo entre a “Criminologia, o Direito, a Sociologia,
a Psicologia, a Antropologia, a Administração, a Ciência Política, a História”, além dos
assuntos técnicos. O policial servidor público teria mais um canal de integração com a
sociedade civil.180
O coronel Jorge da Silva lembra as dificuldades em relação a esse projeto, apesar
do “grande esforço”. Entretanto, “a ideia de ter uma revista para uma corporação com
milhares de oficiais e praças encontrou obstáculos”. O comando não conseguia
“quatro, cinco pessoas que [escrevessem] artigo para a revista. Não é artigo para
gente censurar não. Era ‘manda que a gente publica’. Eram sempre os mesmos
escrevendo na revista. Mas, de qualquer maneira, ela circulava. E uma coisa que a
gente fazia era mandar entregar nos batalhões”. 181
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Nessa perspectiva de difusão de ideias, o segundo Plano Diretor, após discorrer
sobre metas, diretrizes e estratégias sobre a “nova polícia” e “novo policial” pretendidos,
estabelece ações visando a “operacionalização”, propriamente dita. A premissa básica era
a de que a otimização da atividade-fim da PMERJ, ou seja, do policiamento ostensivo,
dependeria, ainda, “dada à complexidade da corporação, de gestões no campo político e
no campo administrativo”.182 O tradicional enfoque isolado no campo operacional era
considerado insuficiente. Seria de competência do comando-geral a articulação com o
mundo político-administrativo.183 Por isso, as bases formais da nova política de segurança
também previam uma maior “articulação institucional” no nível do governo Brizola.
A PMERJ, comandada por Cerqueira, deveria interagir com as Secretarias de
Promoção Social – com vistas a minimizar a situação de grupos desassistidos, como
moradores de rua e menores – de Justiça e outros órgãos ligados ao sistema de justiça
criminal (Ministério Público e Secretaria de Polícia Judiciária), de Transportes, de
Fazenda, de Turismo e Esportes, de Saúde, de Trabalho e Habitação, de Educação e, por
fim, com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.184 No nível de “articulação institucional”,
a grande novidade da nova redação é a importância para a necessidade de diálogo com as
prefeituras municipais.185
Nazareth Cerqueira demonstrava, no segundo Plano Diretor, uma consciência mais
elaborada do “papel político” que caberia ao comando-geral da PMERJ. O coronel
sintetizava que no campo da articulação institucional,
“estarão concentradas todas as ações ligadas ao relacionamento da PMERJ com o
mundo exterior, quer para buscar recursos financeiros, quer para intercâmbio
cultural e científico, quer para melhor difusão da PM como instituição, quer para a
busca de reconhecimentos da importância do trabalho do policial militar e a sua

A preocupação com a gestão interna do “campo administrativo”, no segundo Plano Diretor, buscava
“uma melhor integração de seus membros de forma não só a contribuir para a otimização do campo
operacional como para a melhoria do clima organizacional”. Cerqueira pontuava a necessidade de o
comandante-geral verificar se os objetivos traçados pelo Plano Diretor estão contemplados pelos projetos
específicos referentes a cada política setorial estabelecida. Especificamente, no tocante ao campo
operacional, estabelecia que os métodos e as técnicas deverão ser explicitamente fundamentados
teoricamente para além das justificativas dos “procedimentos cristalizados do dia a dia”. “A defesa dos
mesmos tendo como referencial a experiência em anos do policial militar, oficial ou praça”, seria
“insuficiente”, determinou o comandante. Ao fim, o segundo Plano Diretor destaca a necessidade de
“planejamento” visando “a operacionalização do referido plano a partir da elaboração dos projetos setoriais,
densamente explicados e justificados, devendo levar em conta a articulação com outros setores e, ainda,
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consequente valorização social, através da estima pública e melhores condições
salariais e de trabalho”.186

O Plano Diretor, finalmente, passava a destacar fortemente a questão da
“articulação comunitária”. Defendia-se, de maneira geral, a nova filosofia de governo
implantada, desde 1983, que previa, “além da proteção do homem através de uma política
ativa de Direitos Humanos, a completa identificação dos órgãos de administração pública
com todos os segmentos da comunidade visando à perfeita interação povo-governo”.187
Além de pensar cada setor estratégico da polícia militar a fim de se desencadear o
processo de modernização institucional, seria preciso levar em consideração não apenas
aspectos estritamente referentes ao universo policial, mas sua relação com as demais áreas
e órgãos diretamente interessados na promoção da segurança pública. Tal articulação,
para o novo comando poderia ser construída por meio do contato com a Igreja, com as
associações de bairro, escolas e com entidades representativas como sindicatos. Esses
grupos eram vistos como intérpretes dos “anseios comunitários” e, portanto, atores vitais
para a nova política de segurança no primeiro governo de Leonel Brizola. 188
Assim, Nazareth Cerqueira e sua equipe reafirmavam, de forma contundente, o
pressuposto da “articulação comunitária” com vistas ao sucesso da política de segurança.
Eles partiam da premissa de que,
“na manutenção da ordem pública, a colaboração e o apoio da população são fatores
essenciais, buscar-se-ão formas de incrementar essa integração, através de
programas tais como: Vigilante Comunitário, Conselhos Comunitários de
Segurança e Postos de Policiamento Comunitário. [...] A integração comunitária
deve ser pensada como uma atividade operacional, e não da área de relações
públicas ou de comunicação social”.189

Fazia-se, nesse ponto do documento, referência às novas experiências de
policiamento comunitário levadas a cabo no primeiro governo Brizola. 190 O CIPOC
(Centro Integrado de Policiamento Comunitário), por exemplo, foi a primeira experiência
dessa metodologia na história do Rio de Janeiro (e do Brasil) e implementado na favela
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da Cidade de Deus ainda no contexto do lançamento do primeiro Plano Diretor da
PMERJ.191 Portanto, como essas iniciativas pioneiras no campo das políticas públicas de
segurança foram desenvolvidas ao longo do primeiro governo pedetista, não aparecem
referências na primeira redação do plano estratégico analisado. Dessa maneira, antes
mesmo de repensar, em 1986, as grandes linhas temáticas do plano de ação que orientaria
a “nova PMERJ”, o comando de Nazareth Cerqueira já colocava em prática algumas
iniciativas próprias da estratégia de polícia comunitária.
Outra característica que se destaca no Plano Diretor era a diretriz que preconizava
a necessidade de “implantação de um sistema de microfilmagem para agilizar a pesquisa
interna, para simplificar procedimentos, reduzir pessoal e facilitar a guarda da memória
da PMERJ”. E ainda, havia uma determinação que tratava da “desburocratização”
institucional no sentido de se abolir os “relatórios e formulários inúteis e os documentos
complicados” e as “exigências desnecessárias para que os policiais militares obtenham
seus direitos”. Nazareth Cerqueira, em mais uma tentativa aproximação com a sociedade
civil, disponibilizou documentos e centros de pesquisa da instituição para consulta do
público. Segundo Cristina Buarque de Hollanda,
“diante dessa conformação institucional, um dos objetivos anunciados pelo coronel
Nazareth Cerqueira, oficial nomeado comandante da Polícia Militar por Brizola, foi
justamente a supressão do obscurantismo policial em favor da maior publicidade de
suas ações. O comando da PM anunciou diretrizes de ação que deveriam contribuir
para maior proximidade entre polícia e comunidade. A motivação disto era
familiarizar a população com a realidade e o cotidiano da polícia. [...] Centros de
documentação e pesquisa sobre a polícia foram disponibilizados ao público, o que
deveria corroborar a imagem almejada de transparência e clareza
administrativa”.192
Procurando, enfim, amalgamar todas as políticas setoriais, o Plano Diretor – nas
suas duas versões – traça metas para uma “política de modernização administrativa”.
Entretanto, o segundo Plano Diretor se mostra muito mais detalhado do que o primeiro,
embora as metas e diretrizes sejam claramente convergentes. 193 A busca por padronização
de procedimentos seria a principal tarefa deste setor no sentido de contemplar todas as
outras políticas setoriais. Seria ainda responsável pela confecção dos “programas e
projetos decorrentes deste Plano Diretor”. Obter “o máximo de rendimento através do
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emprego planejado dos recursos existentes”, modificar “atitudes baseadas em práticas e
princípios obsoletos”, desenvolver a “mentalidade de planejamento voltada para a
consecução dos objetivos” e, por fim, implementar o “uso de informática nos setores onde
se fizer necessária, obedecidas as prioridades” seriam as principais funções dessa área. O
sistema de informática deveria “agilizar os procedimentos em todos os setores, além de
permitir ao EM [Estado-Maior] dados para otimizar o controle operacional e as atividades
de apoio”.194
Para a Nazareth Cerqueira, o uso maciço de policiais para a atividade-fim da
instituição sobrecarregaria o pessoal ligado aos serviços administrativos. Por isso, a
necessidade de economia “de esforços, de recursos materiais e humanos” por meio do
estudo atento em relação aos avanços tecnológicos. Além disso, a polícia deveria “dar
respostas mais prontas aos reclamos da população, para o que deverá considerar a
velocidade e a complexidade dos acontecimentos com os quais a corporação lida”. 195
Neste novo plano, ficava claro que “as ações da Polícia Militar” deveriam “ter uma
direção definida. É necessário que todos os integrantes da Corporação tenham a exata
ideia do que se pretende de cada um, de qual é a grande meta do comando”. 196 Havia
nítida convicção da necessidade de se ajustar a “estrutura da PMERJ para melhor atender
às suas missões”.197 Para Cerqueira, esse seria o “grande objetivo” do Plano Diretor:
“As metas e diretrizes da corporação foram traçadas a partir do entendimento de
que a prioridade da Polícia Militar é a Segurança Pública e que, dentro da Segurança
Pública, deve-se considerar o combate à criminalidade como parte da tarefa de
manter a ordem pública. A Polícia Militar, pois, não deve ser encarada como uma
organização de combate à criminalidade tão somente”.198

O Plano Diretor, portanto, procurando sedimentar todas as questões expostas,
reafirmava, especificamente, a missão prioritária da PMERJ como sendo a segurança
pública, garantindo individual e coletivamente a manutenção da ordem pública,
integrando-se com a comunidade – vista como destinatária dos serviços policiais e
também como participante de sua própria segurança. Cerqueira e seus oficiais gestores
acreditavam que a eficácia no combate à criminalidade suplantaria os serviços policiais.
Entretanto, uma maior operacionalidade das agências policiais deveria ser “buscada
194
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através da melhoria da qualidade do policiamento, e que essa qualidade pressupõe
trabalhar profissionalmente, com técnica e imaginação”.199 Ao enfatizar a importância da
cooperação na prevenção do crime, Cerqueira enfrentava o desafio de admitir que alguns
fatores ligados ao crime estavam fora de seu controle.200 Como já destacado
anteriormente, a ênfase na definição da missão da PMERJ se inscrevia em um cenário em
que se discutia a redemocratização do Estado, entendendo a segurança pública em
oposição à ideologia da segurança nacional.
Dessa maneira, na nova redação do Plano Diretor, seriam expostas as linhas
centrais da nova filosofia da nova gestão. A fundamentação que orientaria as decisões do
comando-geral, à época, está refletida no chamado “objetivo-síntese”:
“Promover, adaptando a estrutura policial-militar às exigências da segurança
pública, o ajustamento comportamental da organização dentro de uma nova
concepção de ordem pública, na qual a colaboração e a integração comunitária
sejam os novos e importantes referenciais, o que implica um novo policial e uma
nova polícia”.201
O “objetivo-síntese” seria a grande referência nos discursos e nas principais ações
da política de segurança pública reformista ligada ao comandante Nazareth Cerqueira,
como veremos no próximo capítulo. Portanto, em linhas gerais, o Plano Diretor da
PMERJ pregava que o serviço policial deveria ser “comunitário” (articulado),
“preventivo” (planejado), “eficaz” (ágil e transparente), “legal” (limitado) e “público”
(socializado). Tais diretrizes marcavam ainda o fim da tolerância do governo em relação
à violência policial. O coronel Cerqueira, procurando, mais uma vez, amparo na
“legalidade autoritária” daquela conjuntura política, pontuava que, no seu entendimento,
“na manutenção da ordem pública a missão da Polícia Militar é essencialmente
preventiva, e que, do ponto de vista da repressão criminal, a sua missão é subsidiária do
sistema de aplicação da justiça criminal”.202
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Nazareth Cerqueira reconhecia que o “manter a ordem de qualquer maneira” estava
enraizado no inconsciente policial.203 A fim de garantir e viabilizar essa nova forma de
gestão da criminalidade urbana e da atividade policial seria preciso, então, criar e
aperfeiçoar estruturas de controle e disciplina. Segundo Cristina Buarque de Hollanda,
esta empreitada política fundada na “produção de identidade social positiva dos pobres”,
tinha como um dos desafios maiores a redisciplinarização da polícia.204
Claudio Beato destaca que o policial na “linha de frente” não dispõe de “diretrizes
genéricas de atuação ou arcabouço jurídico e formal a lhe amparar muitas de suas decisões
simplesmente porque isto é impossível em muitos casos”. Portanto, na visão do sociólogo,
“o que se requer é uma boa dose de senso prático bem como a atuação sob a liderança de
profissionais mais experientes tal como ocorre em outras profissões”. Essa seria, no seu
entendimento, uma das características mais marcantes da atividade policial em relação “a
organizações puramente militares tais como o Exército. Disciplina, hierarquia e
obediência cega a normas regimentais são atributos deste último bem como de
concepções idealizadas da organização policial.205 Na visão do especialista Jean-Paul
Broudeur, essa conformação institucional própria da corporação policial implicaria um
caráter de exceção do corpo burocratizado do Estado moderno. Segundo o autor,
“mesmo se ela (a polícia) se burocratizou em diversos aspectos, não se constitui a
partir do sentido próprio de uma burocracia. Falta a ela um dos elementos essenciais
da definição (weberiana) de uma burocracia, a saber, o controle estreito dos
membros superiores da hierarquia sobre os funcionários de nível inferior”.206
No contexto da redemocratização, os “reformistas” da PMERJ empreenderam um
movimento de reflexão sobre suas funções e metodologias. Desenvolveu-se, assim, a
tentativa de um processo de “profissionalização” da polícia militar tendo em vista a
“administração dos conflitos” no Rio de Janeiro. No entanto, uma das grandes
dificuldades foi exatamente a de propor um modelo “burocrático” no que concerne aos
procedimentos da corporação. A convicção dos oficiais colaboradores de Nazareth
Cerqueira era orientada no sentido de prever em seus regulamentos as ações policiais,
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treinando as várias patentes para que a imprevisibilidade própria do policiamento
ostensivo fosse mínima. Para o coronel Ubiratan Ângelo, um dos grandes méritos do
plano foi o de tentar enquadrar a discricionariedade própria da atividade policial aos
limites do Estado democrático. Segundo seu relato, há uma grande
“diferença de um soldado das Forças Armadas para um soldado de polícia. Um é
compulsório, o outro é voluntário. Esse é temporário, aquele tem uma carreira. Um
não atua jamais sozinho e o outro, normalmente, atua, no máximo, em dupla. Um
jamais decide, o outro decide mais que um coronel, porque nesse momento, em
vários lugares do Rio de Janeiro, um policial militar está com uma arma na mão,
decidindo se alguém vai viver ou não. E esse alguém pode ser um bandido, pode
ser um inocente que está no caminho, na troca de tiro, que vai acontecer ou não,
dependendo do policial. Quer decisão pior do que essa? Então ele decide toda hora!
Decide se prende ou não, se atira ou não, se fecha ou não fecha o sinal, se fica ou
se vai embora, se te trata bem ou te trata mal. Ele está decidindo o tempo todo,
isolado. Não há como você intervir naquele momento da decisão. Agora, para você
intervir nessa decisão, você tem que preparar bem o produto e manter o produto
bem manutenido”.207
Com certeza, os “reformistas”, já no início da década de 1980, compartilhavam essa
percepção. Como já destacado, para o comandante Nazareth Cerqueira, o investimento
da instituição deveria ser concentrado na formação do policial que, por sua vez, passaria
a ser visto como servidor e parceiro da sociedade civil.208
Por isso, o grande esforço do comando da PMERJ em refletir e instituir o modelo
de integração comunitária, visto como o mais eficaz no sentido de redefinir a
discricionariedade do trabalho policial. A interação entre polícia e comunidade passou a
ser incentivada no propósito da resolução dos problemas relacionados à desordem urbana
e à criminalidade, e para o aumento da confiança na própria polícia. A metodologia do
“policiamento comunitário” procuraria articular a repressão pontual e eficaz ao crime e
as medidas preventivas por meio do controle policial. Para isso, seria fundamental a
criação de diretrizes objetivas como as do Plano Diretor. Tais desafios seriam enfrentados
privilegiando, sem dúvida, a ação do poder público. Contudo, parcerias ou a qualquer
outra forma de atuação da sociedade civil no processo de construção da ordem pública no
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Rio de Janeiro foram muito mais enfatizadas quando dos ajustes na redação do plano
divulgado no final do ano de 1986.
O novo modelo proposto para o trabalho policial ostensivo era, portanto, um
investimento que ia contra a própria formação que os policiais recebiam, até então,
estritamente militar. O grande desafio do comando-geral naquele momento seria, então,
incutir nos policiais a atribuição de servidores, responsáveis por atender as demandas das
comunidades por segurança e ordem. Dessa forma, as ações policiais deveriam ser
planejadas. Assim sendo, após o diagnóstico do problema, traçou-se
“uma metodologia eficaz de prevenção e, por último, caso necessário, estabelecer
as regras da repressão. A aproximação comunitária, no período mesmo da transição
política, significava um empenho burocratizante da corporação, a partir da
construção de uma missão democrática para a polícia militar. O policiamento era
comunitário na medida em que o bem comum da ordem e da segurança pública era
o horizonte normativo da ação policial.209

Dessa maneira, o Plano Diretor foi entendido por muitos oficiais como um avanço
institucional para a corporação policial militar. Durante as pesquisas para essa tese, ficou
claro o consenso em torno da ideia de que se tratou do primeiro grande plano estratégico
produzido na história da polícia militar do Rio de Janeiro.210 Ubiratan Ângelo garante,
por sua vez, que mesmo os opositores do comandante reconhecem que o grande mérito
do plano era o de formar “o novo policial na nova PM”. 211 Para ele, Cerqueira
“cria o Plano Diretor, um plano estratégico moderno, com uma visão empresarial,
que a polícia é uma empresa. E aí que está, mostra que a polícia tinha um produto.
É o policial preparado. Você pega um cidadão comum e transforma em policial.
Você tinha que ter o foco da polícia. Então o foco da polícia era o cliente, e não o
criminoso. O cliente é o cidadão. Essas ideias eram muito modernas”.212
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Apesar dos avanços na concepção de ordem pública trazidas pelo Plano Diretor –
reconhecidos por muitos policiais –, as resistências na PMERJ cresciam. Carlos Nobre,
em sua dissertação de mestrado sobre a trajetória de Nazareth Cerqueira, qualificou o
primeiro comando do coronel como os anos de “experimentação”. Para o jornalista,
“este conceito implica dizer que o oficial negro não aprofundou completamente as
reformas que pensava processar na instituição, pois ainda se defrontava com uma
conjuntura completamente adversa em relação à modernização do aparelho policial.
Neste sentido, poderíamos acrescentar que o aparelho policial, nos primeiros
quatros anos da gestão de Nazareth Cerqueira, ainda estava voltado para a repressão
direta, usando a doutrina de segurança nacional como filosofia de trabalho e
operando nas ruas em termos ‘efetivamente militares’, isto é, encarando os
criminosos como ‘inimigos internos’”.
Na visão de Carlos Nobre, a “experimentação” implicava “certa cautela na
condução de tentativas de mudanças em setores profundamente hostis”.213 Para ele, as
reformas pretendidas no início da década de 1980 eram “uma heresia”:
“a ação de Nazareth Cerqueira, neste primeiro período, de certo modo, voltou-se
para ensaiar os primeiros passos de transformação que só iriam se concretizar no
segundo comando, de 1991 a 1994, quando, efetivamente, diríamos que o
comandante da corporação resgatou as ideias, propostas e ações do primeiro
comando, para torná-las mais concretas no novo período”.214
O coronel Cerqueira e seus colaboradores diretos, sem dúvida, agiram no sentido
de restaurar a identidade policial deteriorada, promovendo uma nova “cultura policial”.
Entretanto, a preocupação em conter os excessos acabou se traduzindo numa agenda
restritiva e centrada nos oficiais superiores, não alcançando, muitas vezes, a prática
policial concreta – o “saber específico” policial, aquele aprendido nas ruas, diante do
imprevisível. Assim, o comandante entrou em conflito com ações e valores plenamente
incorporados ao modus operandi policial e legitimados por certas expectativas sociais
pautadas no uso da violência como método de trabalho.
Segundo o relato do coronel Íbis Pereira, os policiais mais antigos, de uma maneira
geral, encaravam a nova administração com desconfiança: as baixas patentes da PMERJ
não se viram como protagonistas do novo discurso. 215 Em outras palavras, o
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enquadramento da discricionariedade do trabalho policial não representou apenas um
“choque de raciocínios”, mas também, um limite insuportável para as práticas tradicionais
e cotidianas da polícia fluminense.216 Alguns relatos coletados para a tese falam de
boicote de oficiais e, até, de comandantes de batalhões ao Plano Diretor. Segundo
depoimento do coronel Jorge da Silva, as resistências também vinham dos corredores e
do rancho dos batalhões.217
Marcos Bretas, historiador e especialista nesse tema, destaca que, “se formos buscar
o que existe de comum entre as diferentes formas de polícia, uma primeira característica
a apontar poderia bem ser a resistência a inovações”.218 Segundo as memórias de Jorge
da Silva, a intenção da cúpula “reformista”, da qual era integrante privilegiado, era
“transformar uma organização que era muito hierarquizada, em uma organização
um pouco mais horizontalizada em termos de distribuição de responsabilidades.
Também era uma forma de viabilizar essa aproximação com a comunidade. No
sentido de transformar a polícia em uma organização um pouco mais igual a esse
morador, ou seja, tirar um pouco esse ethos de proteção, como se fosse uma
tentativa de construir um programa conjunto. Quando você horizontaliza uma
organização, você sai do controle militar de autoridade. Essa horizontalização
implica na delegação de autoridade. Quando você começa a trabalhar nessa direção,
você também afeta alguns interesses daqueles que só querem mandar, querem ter o
controle. Então, havia uma resistência muito grande dos comandantes aos grupos
de pares. Porque o sargento de um determinado batalhão tinha uma comunicação
direta com o comando geral. O coronel Celso [Guimarães] fazia essa ligação. Coisa
que no Exército não existe. Está nesse sentido de você valorizar mais as pessoas
que estão na ponta para que essas pessoas tenham mais responsabilidades, que elas
sintam valorizadas e que assumam um compromisso com a instituição”.219

De qualquer maneira, o primeiro comando de Nazareth Cerqueira não conseguiu
normatizar completamente as ações policiais. O isolamento e a baixa visibilidade da
atividade do policial da “linha de frente” seriam os grandes problemas a serem
enfrentados. Até porque sabemos que uma “política pública” não se limita a leis e regras.
Trata-se de uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados. No entanto, embora
tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo. A política pública envolve
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processos subsequentes após sua decisão e proposição. Afinal, os gestores agem e se
organizam de acordo com regras e práticas socialmente construídas.220
Para o coronel Antonio Carlos Carballo Branco, naquele momento histórico
específico, o “visionário coronel Cerqueira” e sua proposta de “reengenharia de
processos” projetavam “uma instituição policial com o objetivo superior de prestar
serviços à população” e tendo como “ideia subordinada justamente a ideia da força, como
sendo uma alternativa que pode ser utilizada em momentos críticos, desde que legitimada,
consentida pela população”.221 Carballo Branco destaca a intenção de uma “mudança
organizacional, para tornar a instituição mais leve, mais ágil, mais apta a dar respostas às
demandas da sociedade, mais aberta, porque o paradigma militarista, o pressuposto é de
uma estrutura só fechada”. Entretanto, “essas propostas de mudanças”, reconheceu
Carballo Branco, “repercutiam de forma muito intensa e provocavam reações intensas na
mesma medida, no sentido das pessoas preservarem aquilo que já estavam
acostumadas”.222
No relato do coronel Roberto Vianna – à época, aspirante a oficial, mas também
partícipe das ações relativas à nova política de segurança –, percebe-se um aspecto
interessante no que concerne às resistências policiais crescentes ao novo comando:
“se por um lado o coronel Cerqueira e o coronel Celso estavam à frente de seu
tempo no que diz respeito às ideias, por outro lado eles tinham um problema que eu
localizo na implementação dessas ideias. Deixava muito na mão de pessoas que não
conheciam tão bem as filosofias, não liam. Talvez esse tenha sido o erro do coronel
Cerqueira. Ele imaginava que, como ele gostava de ler, todo mundo gostava de ler
também”.223
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Realmente, chama a atenção o fato de o primeiro Plano Diretor da história da
PMERJ ser conhecido, em sua profundidade, por apenas um pequeno grupo de oficiais.
Provavelmente, aqueles que, de alguma maneira, participaram de sua concepção. Além
disso, apesar da divulgação restrita à instituição policial militar, em nenhum dos relatos
de oficiais, coletados para essa pesquisa, faz-se referência à existência de duas redações
desse plano.
Dentro desse quadro problemático, além da tradicional resistência às mudanças de
paradigma e, especificamente, em relação ao controle da discricionariedade policial,
houve outro motivo, supracitado, para a oposição crescente ao comando de Nazareth
Cerqueira: a questão da implementação dos concursos internos com vistas aos cursos de
formação de oficiais necessários para as progressões nas carreiras. “Os oficiais não
precisavam estudar para ter suas carreiras”, garantiu Ubiratan Ângelo em entrevista dada
à pesquisa. Segundo ele, os policiais que procuravam aperfeiçoamento acadêmico eram,
inclusive, qualificados com adjetivos pejorativos. Segundo Jorge da Silva, o grupo gestor
do qual era integrante junto com Nazareth Cerqueira e Celso Guimarães era chamado por
outros oficiais de “grupo do útero”: o “grupo de parir ideias”.224 Jorge da Silva procurou
justificar algumas posições do comando da época:
“para você ter uma ideia, sabe quais eram, por exemplo, os cursos que contavam
ponto para os oficiais serem promovidos na PM? Curso no Exército. Se o camarada
tivesse um curso em uma universidade não valia ponto. Mas se tivesse um curso de
guerra química no Exército, aquilo contava ponto na promoção”.225

Para Jorge da Silva, as resistências no universo policial recrudesceriam, pois,
Nazareth Cerqueira passou a punir “quem não estivesse aplicando” a nova filosofia
proposta. Sem dúvida, a retidão, a capacidade de trabalho e, muitas vezes, o rigor
disciplinar são características ressaltadas pelos contemporâneos de Cerqueira. 226 O
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comandante tinha, segundo Ubiratan Ângelo, a convicção de que sua gestão duraria
apenas quatro anos. Essa percepção é compartilhada por outros oficiais. 227 Por isso,
Cerqueira teria combatido severamente uma série de questões. “Ele foi extremamente
criticado no primeiro comando. Os coronéis o odiavam”, garantiu Ubiratan.228 Entretanto,
a única liderança destacada, nas entrevistas, como uma figura de resistência à filosofia de
Cerqueira foi o coronel Manoel Elísio dos Santos Filho, que “pensava de forma
totalmente diferente”.229
Assim sendo, diante das transformações pretendidas e da forte personalidade do
comandante da PMERJ, é possível reconstruir o quadro de pressões e tensões internas na
corporação policial militar apegada historicamente a ideias tradicionais e a práticas
violentas e corruptas enraizadas. Jorge da Silva tentou explicar muitas decisões:
“quais são os dois equívocos no emprego da polícia? ‘Vamos tirar lei e ordem e
vamos colocar direitos humanos’. Como se funcionar bem em uma sociedade é
funcionar como lei e ordem ou como direitos humanos. A polícia, em qualquer
situação, não se orienta só por isso. A polícia tem que ser dura quando tiver que ser
dura e tem que respeitar o cidadão, o que é uma complicação. Tem que respeitar o
cidadão rico, o cidadão pobre, ela tem que ser defensora dos direitos humanos. Mas
o que prevalece até hoje é que as pessoas que defendem os direitos humanos são
contra o governo, são contra a polícia. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas
acham que os direitos são só para as pessoas de bem. Aí eu completo, para as
pessoas de bens”.230

Dessa maneira, diante das gradativas resistências dentro e fora da PMERJ, o coronel
Ubiratan Ângelo destaca que “Cerqueira não conseguiu implantar o Plano Diretor”. No
seu entendimento, “a empresa quer implementar um plano estratégico, o gerente quer,
mas não consegue”. Para ele, o Plano Diretor teria “um defeito grave”. Mas, ao mesmo
tempo, seria “uma virtude nobre. Quem faz o plano de uma empresa? É o diretor da
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empresa. Primeiro você tem que diagnosticar a empresa”. Cerqueira “peitou. Por que
senão ninguém ia fazer”.231
Entretanto, para Ubiratan, apesar dos limites enfrentados pelo Plano Diretor,
muitas ideias e avanços na concepção de segurança pública foram provocados. Cerqueira
teria mudado o foco da PMERJ, “mostrando que a gente tem que atuar por papéis, que a
polícia tem o seu papel social, que ela não é a única agência de segurança”. O coronel
entrevistado destacou, recorrentemente, a dificuldade de se implementar tais mudanças
na época da redemocratização. Ele lembra que, quando comandou a PMERJ no governo
estadual de Sérgio Cabral (2007-2010), tentou também algumas mudanças, mas, em um
contexto mais favorável. “Eu quero saber lá, em 1983, fazer o que o Cerqueira fez, quem
é que ia ter peito, que ele teve, de enfrentar as críticas de fora e as críticas de dentro”,
afirmou Ubiratan. Em sua visão, corroborada por outros oficiais entrevistados, os
comandantes de batalhão, à época, simplesmente se dedicavam às atividades rotineiras e
burocráticas não se preocupando com as inovações pretendidas. 232
Apesar de questionar a implementação do Plano Diretor, esses oficiais reconhecem
que mudanças, no médio e longo prazos, passaram a ser concretizadas. Segundo Jorge da
Silva, atualmente, as operações policiais têm uma “conceituação de como é para fazer”. 233
O coronel reformado garante que grande parte da legislação interna da Polícia Militar foi
modificada nesse momento.234 Na visão de Ubiratan Ângelo, atualmente no Rio de
Janeiro, existiria, a seu ver, um nível de responsabilização muito maior das funções de
comando na PMERJ. Para ele, “a polícia só começa a entender o Cerqueira depois da
Constituição” de 1988.235 Jorge da Silva, por sua vez, tenta esclarecer, em seu relato,
alguns pontos das discussões da década de 1980:
“o que é o Exército? As Forças Armadas são o quê? São serviços públicos? Não,
são forças de defesa da pátria. Isso está escrito na Constituição. Então, muita gente
na PM se vê como sendo um defensor da pátria. Por isso que nós colocamos: o PM
é um servidor público. Agora, imagina dizer isso em 1983 para pessoas que
acreditam que estão ali, que estão acima, que defendem o Estado? Onde é que está
o capítulo da segurança pública na Constituição? Na defesa do Estado. Ou seja, isso
é uma concepção que está na cabeça inclusive dos políticos, da sociedade. Essas
corporações estão aí não é para servir à população, estão para defender o Estado.
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Aí colocaram nisso até a Polícia Civil. E a Polícia Militar continua força auxiliar e
reserva do Exército, como uma força de combate.236
Segundo a interpretação de Carlos Nobre, o processo de “redemocratização
policial”, no entanto, teria avançado.237 Na sua avaliação, na década de 1990, mais
precisamente, no segundo governo de Leonel Brizola,
“Nazareth Cerqueira vai concretizar o que chamamos de ‘ação de transformação’,
ou seja, a instalação concreta de políticas de segurança pública diferenciadas e mais
qualificadas com a marca dos direitos humanos. É neste momento que a admiração
por Nazareth Cerqueira por diversas correntes de segurança pública na PM se
cristaliza. É também neste comando que ele rompe definitivamente com a ideologia
militar de segurança nacional e propõe uma polícia cidadã, sem os estereótipos
tradicionais da corporação”.238

Portanto, no capítulo seguinte, irei analisar o processo institucional de socialização
de tal política de segurança pública, no que concerne ao policiamento ostensivo.
Apresento os efeitos práticos dos pressupostos teóricos do Plano Diretor da PMERJ,
problematizando os efeitos dessa política. E, diferentemente de Carlos Nobre, pretendo
mostrar os desafios enfrentados pelos programas “reformistas” do comandante Cerqueira
ligados à filosofia do “policiamento comunitário”, expondo, dessa maneira, os limites do
Estado democrático na consecução da segurança pública. Veremos que a política
implementada pela equipe de Cerqueira passaria a enfrentar críticas de segmentos das
classes média e alta, bem como de políticos do bloco conservador. Críticas essas que se
reforçavam, dialeticamente, por meio da ação de policiais opositores. Afinal, sabemos
que a polícia também representa o resultado da correlação de forças políticas existente na
própria sociedade. Mais uma vez, em seu relato, Jorge da Silva procurou justificar a
posição dos gestores ligados a Nazareth Cerqueira:
“seja no governo Brizola, seja nos outros, a violência do Rio de Janeiro é explicada
como falha no emprego da polícia, quer dizer, ela não tem outras explicações.
Então, se há violência é porque a polícia falhou e se a polícia falhou foi o governo
da vez que falhou. Então sempre vai ter um governo da vez, uma polícia da vez para
falhar porque a violência não é explicada por outros fatores. Se a gente elencar, pelo
menos, cinco fatores que explicam a violência em qualquer lugar, mas
especificamente no Rio de Janeiro, um deles vai ser a polícia. Mas é só a polícia?
Onde é que está o erro desse raciocínio? É que você acha que a violência é função
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de se usar bem ou mal a polícia. A polícia vai dar uma contribuição pontual para
melhorar ou não, mas você não vai resolver essa questão. A violência é uma questão
social, não é uma questão policial”.239

Portanto, no contexto das décadas de 1980 e 90, esses gestores precisaram criar o
tempo todo, aumentando, sem cessar, sua capacidade de inventar. Inovação por meio de
novos procedimentos e novas formas de pensar. Difícil tarefa, pois ninguém está
automaticamente preparado para inovar em termos gerenciais, particularmente no setor
público. Logo, entendo que não são só os indivíduos ou grupos relevantes que influenciam
as políticas públicas, mas também as regras formais e informais que regem as instituições.
Segundo Cristina Buarque de Hollanda, o modelo brizolista – fundamentado na
realização efetiva do Estado democrático – passou a enfrentar o discurso autoritário
tradicional no país. Como já exposto, na visão da autora, conforme a perspectiva
brizolista, “caberia ao Estado intervir nas causas, e não nas consequências da exclusão
social”.240 E ainda, em se tratando de polícia, do braço de maior visibilidade e penetração
social do Poder Executivo, “cabia ao governo imprimir-lhe a marca dos direitos humanos.
E isto não significava o rompimento com nenhuma determinação legal, mas tão
simplesmente o empenho em seu cumprimento”.241
O próprio Nazareth Cerqueira, por sua vez, pontuou, em suas memórias, que a sua
“linguagem [e a sua] figura ficou muito ligada ao Brizola”.242 No entanto, avançando no
exame crítico das páginas do Plano Diretor, procuro dar luz a uma perspectiva, muitas
vezes, técnica do problema da segurança pública – e das tarefas do policiamento ostensivo
– para além de uma perspectiva política visando tão somente a “prevenção situacional”
do crime. Essa análise, creio eu, poderá servir para a problematização das interpretações
dicotômicas que destacam, por um lado, a política de “prevenção” – pautada no respeito
aos “direitos humanos” – e, por outro, a política de “repressão” – baseada na perspectiva
da “lei e ordem” a qualquer custo – muito presente na literatura dedicada ao estudo dos
governos estaduais de Brizola no Rio de Janeiro.
Segundo Renato Lessa, as novas experiências na área de segurança, na década de
1980, “tiveram que produzir a sua própria teoria enquanto eram implementadas”. O autor
garante que a tradicional associação entre segurança pública e opressão das classes
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populares fez com que o tema fosse considerado pelos estudiosos “como ‘impuro’. Pouca
atenção analítica foi dedicada ao assunto. Durante muito tempo acreditávamos que
questões tais como segurança pública seriam resolvidas como efeito de soluções mais
estruturais”.243
Assim sendo, penso que o coronel Cerqueira e sua equipe formaram um grupo de
pensadores inovador naquele contexto em que muitos pensavam em “prevenção”
basicamente no âmbito de políticas sociais e raramente no âmbito das tarefas específicas
de policiamento. Tentaram demonstrar que a prevenção também deveria ser realizada de
maneira imediata através de estratégias específicas de policiamento.
Muito recentemente, parcelas da sociedade fluminense perceberam que inúmeras
podem ser as medidas de enfrentamento à criminalidade dentro do cenário urbano das
grandes cidades. Entretanto, nenhuma delas isoladamente consegue lidar com o problema
da violência sem recorrer a outras modalidades, sobretudo à participação de todos os
atingidos. Aqui, talvez, esteja o fundamental na formulação das pioneiras estratégias de
política de segurança pública da gestão de Cerqueira. Segundo Arthur Costa,
“cabe destacar o papel das lideranças policiais nos processos de reforma
institucional. Embora a sociedade civil e a sociedade política desempenhem papéis
importantes, nenhuma reforma policial pode ser implementada sem o apoio de
algumas lideranças policiais. Uma reforma iniciada sem o mínimo de apoio interno
terá poucas chances de ser bem-sucedida. Afinal de contas, as reformas
institucionais serão implementadas, em última instância, pelas próprias polícias.
Nesse ponto, as lideranças policiais ajudam a driblar esses obstáculos, bem como
conferem legitimidade ao processo de reforma. Obviamente, não se trata do apoio
e do compromisso da instituição policial como um todo, o que seria difícil de
conceber. Mas sim de reconhecer as diferenças e os conflitos entre os diferentes
grupos das forças policiais”.244

A despeito dos limites e obstáculos enfrentados, busco estabelecer, no próximo
capítulo, um juízo crítico acerca dessas medidas, revelando os avanços na concepção da
gestão da segurança pública. Entendo que, principalmente, a implementação do
“policiamento comunitário” no Rio de Janeiro permitiu o acesso a meios de deliberação
por parte dos afetados por essa mesma política de segurança. A nova administração abriu
canais que garantiram alguma autonomia dos cidadãos, atendendo, dessa maneira, a
valores específicos de camadas da sociedade fluminense. Mesmo diante das inúmeras
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dificuldades, Nazareth Cerqueira e sua equipe procuraram, incessantemente, estreitar a
relação entre a polícia militar e a sociedade civil, buscando dar legitimidade a esse
processo de mudanças.
Creio que o grande mérito do coronel Cerqueira e de seus colaboradores diretos
residiu justamente na tentativa de encontrar alternativas multifocais sobre as quais
articulavam-se as diversas problemáticas diagnosticadas e obstáculos enfrentados. Deste
modo, um dos grandes desafios do programa de policiamento comunitário no Rio de
Janeiro seria sinalizar que encarar o crime como um problema social não resultaria em
criminosos sem punição.
Assim sendo, entender a polícia e propô-la como “serviço público” e não como
“força pública”, seria o primeiro passo para a implantação da polícia comunitária e a
adoção de uma política de segurança pública democrática.245 Para Nazareth Cerqueira,
chegara o momento de a polícia militar ouvir de maneira crítico-reflexiva diversos grupos
sociais. O público passaria a ser visto como algo não restrito ao espaço do Estado, ou
mesmo, ao aparato administrativo burocrático estatal.
Dessa maneira, entendo que o comando de Nazareth Cerqueira, quando do
primeiro governo de Leonel Brizola, foi um marco referencial para o debate da segurança
pública, não apenas no estado, mas no cenário nacional.246 O “acervo de reflexões e
técnicas acerca de tudo aquilo que se relaciona com o provimento de serviços policiais
nos espaços metropolitanos é extremamente recente”247 e muito se deve às inciativas dos
grupos de oficiais colaboradores do comandante Cerqueira. Nesse sentido, creio que a
tentativa de compatibilizar políticas sociais e de segurança é uma construção recente e
que, no Brasil, se deve às iniciativas que ocorreram no Rio de Janeiro.
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CAPÍTULO V - A POLÍCIA É O PÚBLICO E O PÚBLICO É A POLÍCIA: O
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO RIO DE JANEIRO
“A polícia comunitária é mais do que uma
estratégia de atuação policial é (...) uma visão
de

segurança

pública”.

(Carlos

Magno

Nazareth Cerqueira)1

Primeiro comando da PMERJ (1983-1987): experimentos e incertezas
No contexto da redemocratização brasileira, quando da implementação da política
de segurança pública no governo pedetista de Brizola, a principal filosofia utilizada como
orientação, no processo de reforma nas práticas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi
a do policiamento comunitário. Durante os comandos do coronel Carlos Magno Nazareth
Cerqueira teve lugar a pioneira tentativa de implantação desse tipo de policiamento no
Brasil.1 Segundo Nilo Batista, essa experiência começou em 1983, apesar da visibilidade
conseguida na segunda gestão de Brizola à frente do executivo estadual fluminense.2
Desde as suas primeiras reflexões teóricas, o oficial Nazareth Cerqueira foi se
apropriando das ideias da chamada “criminologia crítica”3, principalmente das obras de
Lopez-Rey. Dessa forma, o coronel foi desenvolvendo a perspectiva que entendia a
criminalidade também como um problema comunitário.4 Tal concepção passou a ser a
diretriz básica de seus programas para a segurança pública na cidade do Rio de Janeiro.
Nazareth Cerqueira e sua equipe gestora objetivaram articular as mudanças próprias
da filosofia do policiamento comunitário ao discurso oficial brizolista, por meio de uma
“doutrina democrática de policiamento”. Assim, tentaram construir, por meio de políticas
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de segurança pública, o que chamo de “gestão da legalidade”. Dessa maneira, ao tratar do
conceito de desordem urbana naquele momento histórico singular, o próprio coronel
Cerqueira sugeria a necessidade de a polícia contribuir para a “construção da ordem”, ao
invés da perspectiva tradicional e autoritária representada pela abstrata “manutenção de
ordem a qualquer custo”.5 Para Cerqueira, em um Estado democrático de direito, a polícia
não poderia se furtar a desempenhar um papel de mediação entre vários interesses muitas
vezes conflitantes. Na visão do coronel a sensibilidade necessária para esse tipo de
abordagem policial seria decisiva para a afirmação de um novo equilíbrio social, mesmo
que provisório, como convinha a democracia brasileira.
Vimos que as premissas da política de segurança proposta por Nazareth Cerqueira
no Plano Diretor da PMERJ (1984-1987) já apontavam para a necessidade de integração
entre polícia e comunidade. Acompanhando os estudos sobre criminologia, as respostas
oferecidas pela política “reformista” aos grandes problemas das concentrações urbanas –
como o Rio de Janeiro – apontavam para um direcionamento de projetos dedicados às
questões que emergiam das comunidades locais, dando uma conotação espacial à
estruturação de políticas de segurança. Como já destacado no capítulo anterior, o coronel
Cerqueira entendia a participação comunitária como um caminho para a recuperação da
confiança da sociedade civil na instituição policial militar que se pretendia renovada:
“uma combinação de confiança mútua com aspirações voluntárias para intervir no sentido
de incrementar mecanismos de controle social visando o bem comum”.6
Entretanto, nessa perspectiva, o policial teria seu espaço de discricionariedade
limitado às funções próprias da segurança pública. A despeito dos limites institucionais
impostos pela “burocratização” do Plano Diretor da PMERJ, o mandato policial deveria
ser, de certa maneira, alargado. Assim, caberia ao agente, diariamente, tomar decisões
que, no modelo dito “tradicional” de policiamento, não seriam de sua alçada. Portanto, o
policial comunitário deveria, necessariamente, gozar de um novo status. Isso exigiria uma
nova preparação, outra formação e, especialmente, critérios distintos de recrutamento.
É importante sublinhar que, para Nazareth Cerqueira, em um projeto dessa
envergadura, muitas das decisões diárias a serem tomadas surgiriam da base para o topo
da hierarquia policial, colocando em xeque as estruturas rigidamente centralizadas – o
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que pressupunha, também, uma mudança no papel dos administradores e oficiais
superiores. Em vez de comandarem cada ação policial, dominando-as por completo com
suas instruções, eles deveriam cumprir o papel de orientadores, certificando-se de que os
policiais de ponta tivessem o apoio necessário para implementar as medidas formuladas
com a participação das comunidades. Assim, rompendo com uma conduta limitada à
“esfera das decisões políticas ao Estado, propunham-se, de forma inovadora, iniciativas
de interação entre a sociedade civil, a sociedade política e a polícia”.7 Dessa maneira, o
primeiro treinamento e os maiores esforços de capacitação deveriam estar dirigidos aos
supervisores dos projetos. A expectativa era de que não interpretassem a ideia de polícia
comunitária como algo destinado a corroer sua autoridade, o que traria como resultado a
condenação prévia de todos os esforços em favor das mudanças vistas como inadiáveis.
Os relatórios produzidos pelos oficiais nas viagens internacionais de intercâmbio,
bem como a literatura estrangeira traduzida possibilitaram também o desenvolvimento de
seminários e ciclos de estudos que levavam para as escolas de formação de praças e
oficiais questões relativas à segurança pública.8 Na primeira gestão de Nazareth
Cerqueira, foram promovidas algumas experiências pedagógicas importantes, como os
“Ciclos de Estudos sobre Segurança Pública”. Em janeiro de 1985, por exemplo, o
primeiro ciclo de estudos resultou em um conjunto de 25 proposições e diretrizes
publicadas, no mês seguinte, no Boletim da PMERJ.9 Tais proposições gravitavam em
torno da seguinte convicção: a segurança pública deveria ser “discutida e assumida como
tarefa e responsabilidade permanente de todos, do Estado e da população”. E, por fim, a
segurança não seria somente repressão e não seria problema apenas da polícia.10
A ideia era promover, ainda, a participação da comunidade na discussão, elaboração
de uma política de segurança, “através de encontros das autoridades com associações
representativas, de modo que cada solução esteja de acordo com os problemas e as
características específicas de cada localidade”.11 A proposta central era fazer destes
contatos o primeiro passo para o estabelecimento do vínculo de confiança entre polícia e
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moradores, evitando-se solicitações de “policiamento privilegiado para resolver apenas
problemas específicos dos interessados”, o que provocaria “prejuízos à coletividade”.
Com essa e outras iniciativas, o comando geral procurava sedimentar um dos
pressupostos centrais do Plano Diretor da PMERJ (1984-1987): uma “nova concepção
de ordem pública, na qual a colaboração e a integração comunitária” seriam “os novos e
importantes referenciais”.12 Assim sendo, tais encontros, bem como o conhecimento de
experiências internacionais levaram Nazareth Cerqueira a entrar em contato com uma
gama de problemas e questionamentos do seu campo de uma maneira mais sistemática e
complexa, o que, sem dúvida, ampliou suas reflexões. Importante destacar que tais
reflexões, transformadas em “notas de instrução” do comando geral, foram incorporadas
na nova redação do Plano Diretor da PMERJ de 1986, analisada no capítulo anterior.
Nazareth Cerqueira procurava demonstrar que a tradição formativa das polícias
modernas partia do pressuposto de que as exigências básicas do trabalho estavam
associadas a noções como lealdade, agressividade e coragem. Um bom policial seria
aquele que demonstrasse a virtude da obediência, que tivesse disposição para enfrentar o
perigo e que fosse, tão somente, alfabetizado para que pudesse ler ordens escritas e redigir
simples relatórios de trabalho. Agentes que não estivessem muito dispostos a pensar e
não tivessem qualquer habilidade intelectual específica.13 Cerqueira tentou enfrentar
essas limitações. Para o coronel, as tarefas de policiamento precisariam ser concebidas de
forma a libertá-las do amadorismo. E para que fosse possível pensar no policiamento
profissional seria necessário que um conhecimento específico sobre segurança pública
fosse sistematizado, transmitido e renovado, dialogando com o meio acadêmico.
Deste modo, já na sua primeira gestão, foi estabelecida uma parceria com a Escola
Nacional de Ciências Estatísticas (Ence). O objetivo foi o aprimoramento da captação dos
dados criminais para a análise de desempenho das unidades operacionais e,
consequentemente, para um melhor emprego da força policial.14 Um dos principais
resultados dessa parceria foi a publicação dos relatórios plurianuais de dados ocorrenciais
dos períodos entre 1980 e 84, 1981 e 85 e 1982 e 86.15
Para o novo comandante, enquanto essa e outras questões de fundo não começassem
a ser enfrentadas, o Rio de Janeiro continuaria tendo um quadro de policiais
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despreparados e, via de regra, dispostos a cometer desvios. Policiais disputando o
reconhecimento de seus pares pelo número de prisões realizadas e desprezando qualquer
diálogo a respeito de prevenção e, por decorrência, de policiamento comunitário. 16 Para
Cerqueira, essas atribuições, poderes e responsabilidades dadas aos policiais diziam
respeito a valores importantes para o governo pedetista que se iniciava: a garantia dos
direitos individuais próprios da cidadania. Dessa maneira, o “novo” policial seria a peça
fundamental, “mais importante que as viaturas, o armamento e as comunicações”. 17
Assim, como secretário estadual e comandante da PMERJ, Nazareth Cerqueira se
tornou responsável pela mediação entre as diretrizes do governo Brizola e a instituição
policial. Nesse sentido é que foram pensadas as primeiras estratégias empenhadas em
instituir o modelo comunitário de policiamento. Importante pontuar que, como no Rio de
Janeiro a experiência do policiamento comunitário se realizou especialmente no âmbito
das Polícias Militares (polícia ostensiva), as observações que se seguem nesse trabalho
ficarão restritas ao campo de atuação dessas forças policiais.18
Os primeiros programas do policiamento comunitário
A partir de 1983, logo no início da gestão do comandante Nazareth Cerqueira, foi
criado o CIPOC (Centro Integrado de Policiamento Comunitário) e o programa dos
“Vigilantes Comunitários” no 18º BPM (Jacarepaguá) sob a coordenação do coronel Ile
Marlen Pereira Nunes. Baseando-se nos princípios do KOBAN (metodologia de ação
policial comunitária japonesa)19, o CIPOC passou a atuar na favela da Cidade de Deus,
buscando a interação da polícia militar com uma população de cerca de cem mil pessoas.
Uma tropa destacada, sob o comando de um oficial, realizava o policiamento preventivo
com foco nos interesses da comunidade havendo maior diálogo de policiais com os líderes
comunitários do local. Havia ainda outros serviços prestados, tais como a solicitação de
emprego, de socorro médico (ambulância) e também a resolução de pequenos conflitos
cotidianos. Tais ações eram articuladas em torno do GAC (Grupo de Apoio Comunitário),
do GAS (Grupo de Assistência Social) e do GAT (Grupo de Apoio ao Trabalhador). O
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ROLIM, Marcos. A síndrome da rainha vermelha. Policiamento e segurança pública no século XXI. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 2009, p. 97.
17
Nota de Instrução n° 2, de 19 de fevereiro de 1992, publicado no Boletim da PMERJ n° 69 de 13 de abril
de 1992, folha 23. In Arquivo do Instituto Carioca de Criminologia (ICC).
18
CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. Do patrulhamento ao policiamento comunitário. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1998, p. 90.
19
RIBEIRO, Ludmila. Op. cit., p. 21.
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coronel Marlen comemorava: “numa fase de desemprego, encaminhamos cerca de duas
mil e quinhentas pessoas a novas oportunidades de trabalho”.20
O GAS contava, principalmente, com policiais femininas com vistas à resolução
dos pequenos conflitos. Confirmando a nova perspectiva contrária ao simples
autoritarismo policial, as mulheres – tradicionalmente desvinculadas do imaginário social
associado à força – também passaram a ser recrutadas para o quadro de oficiais da
PMERJ. As primeiras policiais ingressaram na corporação em 1982. Entretanto, no ano
seguinte e já no comando de Nazareth Cerqueira, formaram-se as primeiras oficiais.21
Na primeira edição da Revista da PMERJ, em dezembro de 1983, a equipe gestora
de Nazareth Cerqueira tentou definir o projeto. O CIPOC seria
“a sede de uma organização policial-militar que congrega todas as formas de
policiamento preventivo, voltadas principalmente para os interesses da comunidade
[...], visando acima de tudo condições de respeito e apoio mútuo para o bem estar
social da área sob sua responsabilidade. [...] Tem como objetivos assegurar a
presença do policiamento em determinadas áreas carentes, [...] integrar a Polícia
Militar à comunidade, sobretudo a mais pobre; [...] colaborar no programa de
favorecimento e oportunidade de ocupação e emprego, visando a melhoria de
condições de vida da comunidade carente; minimizar os problemas sociais
existentes [...], através de um esforço conjunto da PM, com técnicos da área humana
(psicólogos, pedagogos e assistentes sociais); prevenir e reduzir tensões sociais,
levando a comunidade carente a engajar-se no desenvolvimento social; [...] e
conjugar esforços [...] na incessante busca do bem estar social em complementação
a manutenção de ordem pública.”22
Cerqueira garantiu à imprensa da época que o projeto seria a “materialização de um
velho sonho, da época em que servi como major na Cidade de Deus (1970), quando houve
uma tentativa frustrada de se implantar um programa de integração entre a polícia e a
comunidade”. O comandante se mostrava satisfeito com os primeiros resultados após

Citado in “Discurso do Ten-Cel. PM Ile Marlen Lobo Pereira Nunes” no Encontro de líderes e pessoas
com poder decisório organizado no Sumaré em dezembro de 1984, p. 41. Documento cedido à pesquisa
pelo coronel PMERJ Íbis da Silva Pereira. O batalhão em questão “fez um levantamento das empresas e
outros estabelecimentos que precisavam de empregados”. A maioria dos candidatos era de moradores na
Cidade de Deus. “Um estudo nesses mesmos moldes está sendo feito pelo 2° BPM para atender
principalmente os moradores da Rocinha, uma das maiores favelas do estado”. Citado in Jornal O Globo,
edição de 29 de maio de 1983, p. 20. In http://acervo.oglobo.globo.com. Acessado em janeiro de 2013.
21
Na realidade, a Companhia de Polícia Feminina foi criada ainda no governo Chagas Freitas. Ver Lei n°
476 de 11 de novembro de 1981. Ver também O Globo, edição de 22 de abril de 1983, p. 19. A companhia,
instituída formalmente em 1985, era composta por cerca de 180 mulheres, inicialmente dispostas no
policiamento de trânsito na zona sul da cidade. Cabe destacar também que, em 1986, foram criadas as
primeiras delegacias especiais de defesa da mulher. In LIMA, Renato Sérgio de e PAULA, Liana de (orgs.).
Segurança pública e violência: O Estado está cumprindo seu papel? São Paulo: Contexto, 2006, p. 8.
22
Citado in Revista da PMERJ, ano 1, n° 1, edição de dezembro de 1983, p. 27-28.
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alguns meses de implementação.23 O editorial do jornal O Globo entendia a experiência
como “pioneira e promissora, difícil de imaginar há três meses”.24 No final de 1983, O
Globo saudava: “a integração polícia-comunidade dá certo na Cidade de Deus”.25
Na avaliação do próprio Cerqueira “o CIPOC se assemelhava muito aos tipos de
destacamentos policiais que fizeram parte dos projetos experimentados em Newark de
outras formas de atendimento policial diferente do modelo profissional direcionado por
uma central de operações”.26 Alguns policiais comemoravam os baixos índices de
criminalidade, como nos casos de roubo a bancos na região de Jacarepaguá, graças a
chamada “Operação Cruzeiro”, também implementada naquele contexto.27
Segundo o coronel Ile Marlen, a motivação para a efetivação do projeto se
consolidou após o episódio que resultou na morte de cinco moradores da região relatado
em capítulo anterior da tese.28 Entretanto, também garantiu que a mudança era fruto “da
nova mentalidade do comando geral da corporação.29 Os moradores da região
cooperariam, “não fazendo policiamento, porque isto não é missão da comunidade, mas
principalmente fiscalizando a atuação do nosso pessoal”, garantiu Ile Marlen.30 Contudo,
o principal coordenador do projeto reconheceu, à época, que não foi possível suprimir o
fenômeno criminal na região. “A violência continua na Cidade de Deus. Não
conseguimos fazer com que os nossos soldados se convençam de que tem que tratar o
pobre e respeitá-lo como ele é, mas estamos trabalhando em cima desta experiência”. 31
O programa dos “Vigilantes Comunitários”, implantado em 1984, reunia, por sua
vez, estudantes, donas de casa, assistentes sociais, empresários e profissionais liberais
aposentados ligados à Associação de Moradores da Barra da Tijuca. Tais grupos
decidiram colaborar com a polícia militar em eventos locais. A inauguração do projeto
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Jornal O Globo, edição de 2 de junho de 1983, p.11.
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CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. Do patrulhamento ao policiamento... Op. cit., p. 157. Como
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aconteceu no Grande Prêmio Brasil de Fórmula I daquele ano, com 60 voluntários
desarmados dispostos a auxiliar no policiamento do autódromo de Jacarepaguá. 32
Os vigilantes atuariam, ainda, em festividades cívicas, campanhas de vacinação,
eventos culturais e religiosos. Com o tempo passaram a colaborar mais efetivamente na
operacionalidade do batalhão, com cerca de 200 pessoas, recebendo instruções sobre a
operação de rádios, por exemplo. A intenção era a de informar ao batalhão sobre
ocorrências na área de policiamento da unidade e assim agilizar o serviço policial.33 A
ideia era desburocratizar a atividade policial.34
O comandante Cerqueira procurou, também, implantar o modelo comunitário na
cidade do Rio de Janeiro por meio de cabinas de policiamento. O sistema PM-RIO existia
desde a década de 1970 e foi inspirado na bem-sucedida experiência japonesa. Muito
questionado dentro da própria corporação por ser financiado pelas comunidades, tornouse, para muitos, um “policiamento privilegiado”, pois só os grupos sociais que podiam
pagar seriam beneficiados. Esse financiamento disponibilizaria a cabine, a viatura e os
equipamentos de comunicação. Caberia à PMERJ os recursos humanos e a determinação
da área de atuação do policial. Foram instaladas 55 cabinas na capital e quatro no interior
do estado. Importante destacar também a busca por uma maior interiorização do
policiamento com a instalação de destacamentos de polícia ostensiva (DPO) nos
municípios de Volta Redonda, Magé e Teresópolis.35
O sistema parecia interessante para o comando da corporação porque criava
vínculos fortes com a comunidade dentro da filosofia da polícia comunitária pretendida.
Cerqueira defendia a tese de que a sociedade como um todo ganharia com a iniciativa,
pois parte desses recursos também poderia ser encaminhado para as comunidades mais
pobres, ampliando as esferas de atuação policial. Anos depois, Cerqueira fez sua
autocrítica ao notar que esta política realmente beneficiava determinados grupos de
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moradores.36 Durante o primeiro governo Brizola, por exemplo, a instalação de cabines
em bairros da Zona Sul acabou se transformando na principal política de atendimento
comunitário da PMERJ nessa região.
Dessa maneira, as propostas da polícia comunitária para o trabalho nas áreas
urbanas populares, muitas vezes dominadas pelo crime, não seriam diferentes das
propostas para as áreas ricas da cidade. Era o momento de se apostar na força da
integração comunitária para construção de espaços fortalecidos e adversos para o crime.
Por isso, foi organizado pela pastoral das favelas um encontro no Sumaré, com a presença
dos representantes das regiões pobres do estado e os comandantes das unidades
operacionais da capital. O objetivo seria o estudo de melhores formas de aplicação do
policiamento nessas áreas.37
No ano de 1986, na colônia de Curupaiti, no bairro do Tanque (Jacarepaguá), foi
lançado o CIPOC II, inspirado na experiência anterior na região. Nesse contexto, ganhou
força o projeto do “Grupo de Patrulha Mirim” a fim de integrar as crianças moradoras na
vigilância das escolas daquelas localidades. 38 Cerca de 120 crianças, entre oito e 14 anos
de idade, tinham aulas que ofereciam as primeiras noções de direito penal, leis de trânsito,
primeiros socorros, além da oferta de passeios turísticos e assistência médica.39
Tentou-se ainda, no mesmo ano, a implementação do programa de “Policiamento
de Bairro” que objetivava intensificar o policiamento ostensivo no horário de maior
demanda da comunidade, promovendo a aproximação das associações de moradores com
os batalhões, o que auxiliava nas operações de polícia preventiva. Kombis percorriam
bairros da cidade, recolhendo queixas e sugestões dos moradores. 40
Cidade e segurança: os desafios da ordem pública
Como já exposto, integração e colaboração comunitária seriam os conceitos
estruturadores da mudança de perfil do policiamento no Rio de Janeiro. O comandante
36
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Nazareth Cerqueira e seus colaboradores diretos tentaram introduzir na PMERJ a noção
de “serviço público” a fim de substituir a ideia de “força pública”. Os primeiros
documentos orientadores e, ainda, os programas iniciais de policiamento comunitário
dessa nova política de segurança, revelam que o modelo proposto pelo comandante-geral
privilegiava o chamado “policiamento proativo”. O coronel não pretendia submeter a
polícia militar “reativamente” às diversas demandas dos moradores. Dessa maneira,
tentava-se romper com os paradigmas tradicionais de policiamento ostensivo e, portanto,
entender a segurança como um dos maiores desafios para a ordem social especificamente
urbana. A mudança em direção ao policiamento comunitário, no início da década de 1980,
tratou-se de um primeiro esforço a fim de emancipar o policiamento das limitações
próprias do mundo urbano, especialmente, o seu crescente isolamento.41
Já foi igualmente destacado que no final dos anos 1980 a criminalidade urbana
entrou na agenda pública brasileira. Na avaliação de Sento-Sé, “os laços comunitários e
as redes de sociabilidade se enfraqueceram na cidade do Rio de Janeiro”. 42 Nesse
contexto, as propostas de Cerqueira surgiram no sentido de evidenciar a ineficácia do
simples uso da força policial como forma de controle das tensões sociais. A nova política
de segurança pública afeita a noções como prevenção e integração parecia reconhecer a
complexidade das comunidades urbanas.
A despeito da ruptura representada pela política de segurança pública dos comandos
de Cerqueira, entendo a importância de situá-la em um contexto mais amplo. O
comandante-geral se colocava em consonância com a literatura estrangeira atenta à
problemática da segurança nas áreas urbanas. Com alguma certeza, as viagens de
intercâmbio de oficiais da PMERJ mais constantes e o consequente conhecimento de
experiências internacionais influenciaram certas convicções que orientaram os programas
na cidade do Rio de Janeiro. O secretário da PM se colocou, portanto, em sintonia com
outros experimentos relativos à ideia de policiamento comunitário, principalmente com o
modelo norte-americano. Dessa maneira, Cerqueira pode ser enquadrado no grupo dos
chefes de polícia “reformadores dos anos 1980”, procurando, à sua maneira, reorientar a
PMERJ dos dogmatismos do “policiamento tradicional”. As reformas tentadas tinham
como objetivo uma transformação radical do significado básico do policiamento.43
41
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No entanto, sua gestão enfrentaria obstáculos que, no fundo, refletiam a
complexidade da relação entre as cidades e a promoção da segurança e, de maneira
específica, da relação entre polícia e sociedade. Nesse sentido, Egon Bittner nos lembra
que “em todas as tentativas de definir o papel da polícia na sociedade, um dos maiores
riscos é superestimar seu significado”.44 Para o mesmo autor, “entre as instituições do
governo moderno, a polícia ocupa uma posição que desperta um interesse especial: ela é,
ao mesmo tempo, a mais conhecida e a menos compreendida de todas elas”.45
A polícia, como a conhecemos hoje, é uma criação da sociedade urbana e industrial
inglesa do segundo quarto do século XIX. 46 O modelo inglês foi sendo adotado em outros
lugares, embora com algumas modificações exigidas pelas diferentes tradições e formas
de organização política. A fundação da polícia moderna constituiria o último pilar básico
na estruturação do governo executivo moderno.47
A Inglaterra, à época, experimentou o que parecia ser uma escalada alarmante dos
índices de criminalidade em suas principais cidades. Especialmente nos anos 1820,
Londres foi abalada por uma série de crimes violentos. Entretanto, a ideia de ter uma
polícia que funcionasse como o braço armado do governo executivo sempre enfrentou
fortes resistências. O receio era o de que a existência do aparato policial desequilibrasse
a correlação de forças políticas, comprometendo as liberdades civis inglesas. Entretanto,
os defensores da polícia ganharam posições quando provaram que os métodos
tradicionais de policiamento eram incapazes de controlar o fenômeno criminal. As
revoltas urbanas eram controladas pelas forças militares, com perdas de muitas vidas e
propriedades. Tal método de manutenção da ordem social passou a ser visto como
ineficaz e a polícia foi finalmente aceita por conveniência, apesar de existirem objeções
por questões de princípio.48 Tais resistências também se manifestaram nos EUA, país com
forte tradição liberal. O primeiro departamento de polícia moderno foi criado na cidade
de Nova Iorque, de acordo com o modelo inglês. Outras cidades americanas rapidamente
criaram departamentos similares.
Suécia, Finlândia e Cingapura. Este último país, por sua vez, pautou sua política no mais antigo e bemsucedido modelo de policiamento a partir da comunidade, o japonês. In BITTNER, Egon. Op. cit.
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Assim, a ideia de estabelecer um relacionamento mais próximo entre a polícia e a
comunidade não foi fruto da segunda metade do século XX. A Lei da Polícia
Metropolitana de Londres – de 1829 – já deixava claro que o novo departamento policial
seria uma força civil que procuraria atender os objetivos de paz, ordem e controle do
crime em cooperação com os cidadãos.49
Contudo, as ideias sobre o “policiamento comunitário” ganharam reconhecimento
como estratégia e prática somente durante os anos 1960 e 70, principalmente nos EUA.
Esse programa foi entendido como uma tática para transpor a lacuna entre a polícia e os
cidadãos, fortalecendo a eficácia policial na prevenção e no controle do crime.50
Também nesse contexto, uma das perspectivas que se consolidaram, visando o
impositivo da segurança cotidiana, foi a importância dada ao desenho urbano, para além
dos sistemas de controle social tradicionais. Os norte-americanos se mostravam atentos
às formas como se alteraram os conceitos do urbanismo. O conceito de “prevenção do
crime através do desenho ambiental” foi a chave para o desenvolvimento de novas
estratégias, conjuntamente com os princípios do chamado “espaço defensável”. Na
avaliação de Santos Cabral,
“foram, sobretudo os países anglo-saxônicos que exploraram a relação que se
estabelece entre o comportamento humano, o ambiente e o crime para efeitos de
prevenção da criminalidade [...]. Uma abordagem multidisciplinar à prevenção, em
permanente evolução desde os anos 70, nas suas técnicas e na sua base teórica.
Entre os seus antecessores contam-se Jane Jacobs e Oscar Newman, com o seu
espaço defensável”.51
A obra da jornalista norte-americana Jane Jacobs – autora preocupada com a
vigilância natural nos espaços urbanos – trouxe novos elementos teóricos ao estudo do
fenômeno urbano. Ela se notabilizou a partir de sua famosa crítica aos processos
modernistas de planejamento de cidades. Já na década de 1960, a autora afirmava que o
planejamento urbano era mera adaptação do desinteresse em relação à “complexa e
multifacetada vida cultural das metrópoles” ou, mais precisamente, em relação às
questões como a “segurança pública”.52
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Nessa perspectiva, os locais de moradia passaram a ser vistos como apropriados
para a vigilância dos próprios moradores. Para Jacobs, as grandes cidades são complexas
porque cheias de desconhecidos. Dessa maneira, não seria preciso haver muitos casos de
violência numa rua para que as pessoas a temessem. E temendo-as, os moradores a
usariam cada vez menos, o que as tornariam ainda mais inseguras. Jacobs afirma que:
“a primeira coisa que deve ficar clara é que a ordem pública – a paz nas calçadas e
nas ruas – não é mantida basicamente pela polícia, sem com isso negar sua
necessidade. É mantida fundamentalmente pela rede intricada, quase inconsciente,
de controles e padrões de comportamento espontâneos presentes em meio ao
próprio povo e por ele aplicados. Força policial alguma consegue manter a
civilidade onde o cumprimento normal e corriqueiro da lei foi rompido”.53
Os planejadores urbanos, na perspectiva de Jacobs, partiam “do princípio de que os
habitantes das cidades preferem contemplar o vazio, a ordem e o sossego palpáveis”. Para
ela, “o equívoco não poderia ser maior: o prazer das pessoas de ver o movimento e outras
pessoas é evidente em todas as cidades”.54 Esse estudo concluía que, à medida que os
laços comunitários eram enfraquecidos, as atividades sociais nas quais as pessoas
costumavam se encontrar tendiam a desaparecer e as chances de engajamento em algum
projeto coletivo diminuiriam sensivelmente. O medo do crime enfraqueceria o poder das
comunidades. Ao mesmo tempo, esse processo faria com que a vigilância natural –
oferecida pela simples presença das pessoas – deixasse de existir, o que, por sua vez,
estimularia a ação dos infratores e disseminaria as práticas antissociais.55
Na avaliação de David Harvey, a riqueza se afasta da cidade, “seja se fechando por
trás de altos muros, em ‘privatopias’ suburbanas ou ‘comunidades fechadas’ na área
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urbana. Os ricos formam guetos de opulência (suas ‘utopias burguesas’) e solapam
conceitos de cidadania, de pertinência social e de apoio mútuo”.56 Os conceitos de cidade
e cidadão se tornam politicamente opostos na imaginação pública na mesma dimensão de
sua ligação etimológica.57 Assim sendo, a vida nas grandes metrópoles foi sendo,
também, marcada pelo isolamento do trabalho policial. Bittner argumenta que
“as mesmíssimas pessoas que, um dia, esperam conhecer os professores de seus
filhos, seus párocos, seus médicos, seus carteiros e a maior parte das outras pessoas
que suprem as suas necessidades não tem a mínima vontade de conhecer os policiais
que trabalham em seus bairros. Além disso, ao serem designados para as suas
tarefas, os policiais sabem que estão sozinhos, largados à própria sorte”.58

Deste modo, embora o conceito de policiamento profissional continuasse a
caracterizar as práticas policiais norte-americanas, ganharam corpo, no início dos anos
1980, concepções reformistas destinadas a reduzir o distanciamento entre a polícia e a
comunidade. Uma polícia que fosse constituída por policiais facilmente acessíveis e
capazes de serem reconhecidos, cuja presença em suas áreas de patrulhamento fosse vista
e sentida. A função da polícia deveria, gradativamente, mobilizar e dirigir a defesa da
comunidade com os próprios recursos da comunidade.59 Nesse sentido,
“um dos primeiros esclarecimentos conceituais do movimento de reforma dos anos
1980 apareceu em um artigo extremamente influente de Herman Goldstein,
referindo-se ao policiamento como ‘policiamento orientado para a solução de
problemas’ (Crime e delinquency, pp. 236-258, abril de 1979)”.60

Para Goldstein, a polícia deveria desenvolver a capacidade de diagnosticar soluções
a longo prazo para crimes recorrentes e problemas de perturbação da ordem, ajudando na
mobilização de recursos públicos e privados para esse fim. Dessa maneira, os recursos
policiais seriam aplicados onde poderiam fazer a diferença.61
A prioridade conferida à manutenção da ordem também foi destaque em um artigo
de James Q. Wilson e George L. Kelling intitulado “A polícia e a segurança do bairro:
janelas quebradas”, publicado, nos EUA, em 1982. Os autores argumentaram que a
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contribuição da ronda policial seria importante para tornar a comunidade segura, mesmo
que, de acordo com algumas pesquisas, nem patrulhas móveis tampouco rondas a pé feitas
ao acaso evitassem o crime. As patrulhas policiais a pé poderiam reduzir os “sinais de
crime e de desordem, tais como vandalismo, pichações. Essas rondas não apenas
reduziriam a ansiedade, encorajando assim as pessoas a usar os locais públicos mais
livremente”, mas também poderiam evitar a decadência dos bairros.62
Desse modo, o interesse da polícia norte-americana pela reabilitação dos bairros
deteriorados aumentou. No nível individual, o medo do crime passou a ser visto como
uma resposta realista e apropriada à ameaça de crime. Pessoas que evitassem se expor à
vitimização reduziriam, de fato, sua probabilidade. Porém, na comunidade como um todo,
o medo de crime teria efeitos opostos na percepção desses novos gestores. Nos EUA, em
consonância com os estudos sobre o urbanismo, esses reformadores concluíam que
quando as pessoas se intimidam pela ameaça criminal, retirando-se para espaços privados,
na realidade, estariam incentivando os predadores. Obviamente, não foi simples mudar o
sentimento de diversas comunidades a esse respeito, mas o papel da polícia face a elas
passou a ser uma questão central no policiamento moderno norte-americano.63
Seguindo tais perspectivas, o policiamento orientado para a comunidade, passou a
representar, também em outros países democráticos, o lado progressista e avançado da
ideia de policiamento. Na Europa ocidental, na Austrália e em países do Oriente, as
estratégias comunitárias passaram a ser citadas como uma das principais soluções para os
problemas de policiamento. O aspecto decisivo do policiamento comunitário envolveu
uma mudança na preocupação, que passaria do tratamento de incidentes individuais e
isolados para uma maior atenção em relação às condições que determinariam a
probabilidade de tais incidentes.64 A premissa central era a de que o público deveria
exercer um papel mais ativo e coordenado na obtenção de segurança – o “coprodutor” da
segurança e da ordem, juntamente com a polícia.65
Na busca por uma definição, estudiosos elegeram o preceito fundamental do
policiamento comunitário: as funções tradicionais da polícia, isto é, de repressão ao crime
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e preservação da ordem pública, seriam postas em prática com o auxílio da comunidade,
seja servindo como os olhos e ouvidos da instituição, seja participando ativamente na
produção de estratégias de policiamento, seja cobrando resultados dos policiais. 66 O que
se procurava, enfim, era algo como o que desejava Robert Peel, fundador da Polícia de
Londres, quando afirmou que “a polícia é o público e o público é a polícia”.67
O policiamento comunitário, dessa maneira, agregaria muitas vantagens às
estratégias de segurança, na visão de muitos especialistas. Para Bayley, uma delas é o
papel de “cavalo de Tróia”, atacando “por dentro” a tendência ao isolamento social do
agente policial – algo tão marcante no meio urbano.68 Essa metodologia traria para o
interior da corporação as demandas do público, o que implicaria várias mudanças.
Contudo, essa possibilidade estaria diretamente relacionada ao desafio em favor da
democratização das forças policiais. As instituições policiais deveriam caminhar nessa
direção, sendo atravessadas pelas demandas da população, especialmente aquelas
colocadas pelos setores sociais marginalizados.
Importante afirmar, entretanto, que nos EUA, bem como em outros países (dentre
eles o Brasil), as propostas de segurança a partir das comunidades conviveriam, quase
sempre, com uma agenda punitiva e meramente reativa no sentido da punição rigorosa de
criminosos. No Brasil, as prisões foram ficando lotadas até suas capacidades máximas ou
acima delas. Isto porque, como já assinalado, na década de 1980 cresceu sobremaneira a
sensação de insegurança entre parcelas da sociedade fluminense. Não foram poucas as
críticas à política de segurança do comando de Nazareth Cerqueira, que passou a entender
que os barracos das favelas cariocas eram lares, portanto, como quaisquer outros,
invioláveis.69
Enfrentando uma demanda cada vez mais punitiva, os moradores dessas áreas
conviveriam, principalmente a partir do final da década de 1980, com violentos grupos
de traficantes cada vez mais bem armados, em constantes disputas entre as facções
criminosas e com a polícia. Nesse contexto, ganhou força no país a alternativa do refúgio
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em condomínios privados. Esses “enclaves fortificados”70 passaram a não ter “olhos para
as ruas”. Uma espécie de “vida privada ampliada”, comprometendo, dessa maneira, a vida
pública da cidade. Teresa Caleira pontua que as
“tendências em direção à privatização e à rejeição da ordem pública tornaram-se
especialmente visíveis durante o período de consolidação do regime democrático.
Fazia parte do projeto de democratização a criação de uma esfera pública mais
igualitária e, de fato, ele expandiu a cidadania política das camadas trabalhadoras
[...]. Assim, é possível interpretar a retirada da elite para enclaves privados como
uma forma de resistência a democratização”.71

As ameaças nas grandes cidades brasileiras já não vinham de fora, mas
encontravam-se nela. Os muros seriam a proteção contra a própria cidade. Analisando
esse contexto histórico, Marcos Sá Correa afirmou que, “no Brasil, Jane Jacobs não
pegou”.72 Ao invés de segurança pública, o que assistimos, nas décadas da
redemocratização, foi a opção de parte da sociedade pelo crescente “vigilantismo” 73,
principalmente no Rio de Janeiro.
Diante desses dilemas, a função da polícia – notadamente o policiamento ostensivo
executado pela PMERJ – passou a ser vista por grupos médios urbanos e pelas elites
cariocas, nas décadas de 1980 e 90, como um muro de contenção ao intercâmbio de
indivíduos, ao invés de um mecanismo para a sua regulação. O coronel Cerqueira lembra
que a determinação do governo brizolista no sentido de combater a violência policial,
mais precisamente com o desbaratamento dos chamados “esquadrões da morte”,
“repercutiu intensa e negativamente no âmbito interno das corporações policiais e,
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infelizmente, em alguns setores da sociedade fluminense, que entendiam que a medida
enfraquecia a polícia perante os criminosos”.74
Com os encontros cada vez mais escassos e envoltos por uma hostilidade profunda,
cresceram a desconfiança recíproca e se aprofundaram as distâncias sociais no espaço
urbano carioca. Luiz Eduardo Soares afirma que o quadro se agravou, especialmente em
duas dimensões: “fáctica, porque o número de práticas criminosas violentas” era “enorme
e crescente; intersubjetiva, porque o medo se alastra há bastante tempo, no Brasil”. Para
o antropólogo, “o outro, o desconhecido, em boa parte das cidades brasileiras”, era “visto
como a ameaça a se evitar”. Assim, “o círculo vicioso da instabilidade das expectativas”
foi se “reproduzindo e colaborando para a degradação da sociabilidade, e a ruína dos
valores que lhe são caros”.75 Na visão do colaborador de Cerqueira, o Cel. Jorge da Silva,
“foi neste quadro que se tentou introduzir a nova filosofia na polícia militar, com
uma contestação ferrenha de oficiais e praças em geral, até mesmo daqueles que
fingiam concordar com a ideia. E tinham razão, pois a proposta era de mudança, o
que sempre desperta resistências. Exigia-se deles que se relacionassem com as
comunidades, incluídas as comunidades pobres, de forma diferente. Teriam que se
conscientizar de que eram seus servidores e que existiam para protegê-las, e não
para ‘combatê-las’. Teriam que ampliar o conceito de comunidade, não bastando o
relacionamento com os clubes elegantes. Teriam que se reunir também com as
associações de moradores, com os pobres e favelados, com os grupos minoritários,
com os sindicatos dos trabalhadores, pois até então só se reuniam com os sindicatos
patronais. Pronto! Fundiu a cabeça dos policiais”.76

Naquele conturbado contexto, o próprio Cerqueira reconheceu que o Plano Diretor
da PMERJ introduzira as ideias básicas da polícia comunitária, embora ele e outros
oficiais gestores não conhecessem profundamente as experiências internacionais,
especialmente, os incipientes experimentos norte-americanos.77 Assim, a implantação da
filosofia de policiamento comunitário no seu primeiro comando se deu de maneira bem
conceitual.
Na realidade, desde a década de 1980, o próprio conceito de “policiamento
comunitário” ainda gera debates e interpretações variadas. Marcela Carvalho e Ludmila
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Ribeiro garantem que o termo “policiamento comunitário” no Rio de Janeiro “foi sendo
construído

por

meio

do

emprego

de

dicotomias,

como

‘antes/agora’,

‘tradicional/moderno’, ‘autoritário/progressista’, ‘repressão/prevenção’”. Assim sendo,
enquanto construção discursiva, o policiamento comunitário ainda seria um conceito que
carece de definição precisa.78 Skolnick e Bayley sustentam que há um grande apreço e
adesão em todo o mundo, mas que não há uma compreensão unívoca sobre seu
significado.79 Segundo Marcos Rolim, “pelo lado positivo, ninguém se opõe à ideia, o
que lhe assegura popularidade; pelo lado negativo, alguns chefes de polícia e políticos
começam a usar a expressão para buscar o ‘efeito auréola’ (com o qual se procura
legitimar práticas antigas com o novo rótulo)”.80 Para Skolnick e Bayley, as dificuldades
seriam inerentes à essa filosofia, pois, “comunidade é uma ideia profundamente ambígua,
quase indescritível. Implica uma comunhão de interesses, valores, identidades, exigências
e expectativas”. Entretanto, para esses autores “a aspiração à comunidade parece ser
quase universal”.81 Assim, “muitos dizem aderir ao programa de policiamento
comunitário apenas porque agir dessa forma parece progressista. Muitos tendem a
desenvolver programas destinados apenas a influenciar a comunidade”.82
A despeito das dificuldades inerentes à metodologia da polícia comunitária, no
primeiro comando de Nazareth Cerqueira à frente da PMERJ (1983/87), esforços no
sentido de integrar polícia e comunidade foram realizados e iniciativas inovadoras foram
estimuladas, mas ainda sem a devida sistematização, como reconheceu o próprio
comandante.83 De qualquer maneira, creio que levando em consideração, a priori, um
contexto mais amplo de implementação do policiamento comunitário, e os desafios
também verificados em outros países – notadamente nos EUA –, surgem elementos de
análise facilitadores no sentido de refletirmos sobre a segurança pública pensada pelo
novo secretariado pedetista no Rio de Janeiro e os seus limites.
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A derrota do projeto pedetista nas urnas em 1986
Em meados da década de 1980, as restrições às formas arbitrárias de atuação
policial, saudadas inicialmente como um avanço democrático, passavam a ser percebidas
como uma espécie de cumplicidade com o crime – ganhando espaço na grande imprensa
e na corporação policial. Vimos que, nesse período, a sensação de insegurança e a
criminalidade cresceram no Rio de Janeiro. Brizola passou a enfrentar uma cobertura da
imprensa que não era comum. Naquele contexto, era a figura preferida também por
jornalistas internacionais.84
Mesmo com um comando ambicioso repensando o policiamento ostensivo, o
governo pedetista passou a ser identificado como agente inibidor da ação policial e
desmoralizante das forças de segurança, ao investir mais nos programas sociais do que na
própria polícia. A incorporação das massas à cidadania – eixo central da perspectiva do
nacionalismo brizolista85 – seria, aos poucos, desacreditada. Segundo Américo Freire,
“no que se refere ao primeiro governo Brizola no Rio de Janeiro, creio que seu
principal traço – já bem explorado pela literatura existente – diz respeito a seu
caráter inclusivo e democrático. O governo trouxe para a agenda pública novos
temas, novas questões, seja no que diz respeito à defesa de interesses específicos
das ditas minorias, seja na sua defesa intransigente, e muitas vezes mal
compreendida, dos direitos humanos”.86

A alegada proximidade de colaboradores de Brizola com chefes do jogo do bicho
passou a servir como uma espécie de ilustração da promiscuidade do governo. Por fim,
sem encontrar parâmetros para se posicionar diante do avanço dos traficantes, o governo
foi acusado de estimular seu desenvolvimento – fator que se tornou decisivo na disputa
eleitoral de 1986.87 A segurança pública foi um dos temas mais explorados durante a
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campanha sucessória para o executivo estadual fluminense.88 Segundo Marly Motta, “a
‘escalada do crime’ era o ponto mais criticado. Pode-se adiantar que esse tipo de crítica
foi o marco fundador da construção da imagem da administração brizolista como a matriz
original desse problema”.89 Na avaliação de Sento-Sé,
“devido ao acirramento do debate, marcado pela insatisfação da corporação
policial, pelo temor da classe média e pelo sentimento de desamparo das classes
baixas, que continuaram a ser vítimas da violência policial e dos grupos ligados ao
tráfico de drogas – que cresceram ao longo de toda a década de 80 –, o discurso de
defesa dos direitos humanos, encampado por Brizola, desde 82, foi se desgastando
e sendo cada vez mais vinculado, ceticamente, à inoperância e falta de energia do
Estado em lidar com os criminosos”.90

A forma como a atuação de Brizola era percebida, naquele contexto, é reveladora
dos impasses, limites e temores que cercaram a instauração do regime democrático no
Brasil durante o processo denominado de “abertura”. Em sua análise sobre a dinâmica da
transição democrática brasileira, Adam Przeworski defende – assim como outros autores
analisados em capítulo anterior – que o processo se deu sem rupturas dramáticas devido
à articulação de forças políticas moderadas. Entretanto, refere-se a Brizola como o ator
com maior capacidade de mobilização popular.91 Segundo Américo Freire, o líder
trabalhista apresentava-se “como a face popular da transição política brasileira”.92
Portanto, reafirmo, nesse sentido, que qualquer análise acerca das políticas públicas
implementadas nos governos brizolistas no Rio de Janeiro deve também levar em
consideração os aspectos peculiares da transição política brasileira. Já foi destacado que
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o processo de redemocratização nos anos 1980, mesmo tendo sido conduzido pelos
militares por meio de um conjunto de medidas político-institucionais, foi complexo. O
resultado foi fruto da interação de diferentes atores políticos e sociais. No campo
oposicionista, a liderança desse processo ficou nas mãos de grupos liberais, mais ou
menos comprometidos com o projeto de “abertura” controlada pela ditadura. Nesse
quadro, caracterizado por eleições plebiscitárias, a perspectiva institucional ganhou força
e se tornou o caminho para a luta democrática contra o regime. 93 Para Américo Freire,
“nos estudos relativos à transição brasileira, há ainda uma vertente a ser explorada:
as relações estabelecidas entre Leonel Brizola e as forças políticas que tiveram
condição de liderar a luta pela democratização do país. Para estas, Brizola, pela
carga de sua história de confronto aberto com o regime militar, ao mesmo tempo
em que devia ser reverenciado, era também uma liderança que pouco se coadunava
com a dinâmica do sinuoso jogo da ‘abertura’, cada vez mais polarizado entre o
PMDB e o governo”.94

Como já apontado, a criminalidade urbana se revelava um problema muito
complexo no país e, em especial, no Rio de Janeiro.95 Vimos também que a instabilidade
política marcou o primeiro governo Brizola, desde o seu início. A disputa pela prefeitura
da cidade do Rio, vencida pelo candidato pedetista Saturnino Braga, parecia antecipar o
desafio seguinte: a sucessão do governo estadual. No entanto, Brizola teve que amargar
a derrota de seu candidato Darcy Ribeiro para Wellington Moreira Franco – agora no
PMDB –, a quem ele havia vencido quatro anos antes.96 A proibição pelo TSE de
veiculação pela mídia de outras personalidades que não os próprios candidatos, fez com
que o antropólogo e educador Darcy Ribeiro não conseguisse a tão esperada transferência
de votos brizolistas.97 Estudiosos do período afirmam, ainda, que se tratava de um
intelectual de discurso complexo e desconhecido de boa parte do eleitorado fiel a
Brizola.98 Na avaliação de Sento-Sé,
“se, em 82, eram acenados os fantasmas da subversão e do golpismo, agora, o
grande símbolo do ‘perigo brizolista’ residia na marginalidade, no apelo às
invasões, na desordem, enfim, que as posições e propostas brizolistas traziam
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embutidas, gerando uma atmosfera de insegurança e instabilidade. (...) A despeito
de repetidos desmentidos, a imprensa veiculou com frequência o apoio dos
principais líderes da contravenção à candidatura de Darcy Ribeiro. Curiosamente,
a exceção Castor de Andrade, que defendia abertamente a candidatura de Moreira,
não parecia, embora também fartamente divulgada, provocar tanto estupor”. 99

Sem qualquer plano efetivo, o candidato oposicionista Moreira Franco afirmava
que restabeleceria a ordem no estado, comprometendo-se a acabar com o crime em meses,
por meio de uma ação policial implacável. Nas eleições de 1986, Moreira foi eleito
governador em uma ampla aliança antibrizolista integrada por partidos que iam do PFL
ao PC do B. O sucesso inicial no combate à inflação do Plano Cruzado, lançado pelo
governo federal de José Sarney, foi um dos fatores do sucesso eleitoral do candidato
pemedebista.100 Após a vitória, a gestão de Moreira Franco e do coronel Manoel Elísio
dos Santos Filho – novo comandante da PMERJ – representaria um recrudescimento da
antiga política de segurança que Nazareth Cerqueira combateu. A partir de 1987, as
decisões políticas do governo Moreira correspondiam, de certa maneira, a visão de uma
grande quantidade de críticos do programa pedetista para a segurança pública. Diante dos
indicadores pouco confiáveis de eficiência policial e de ocorrências criminais, imaginouse que, em lugar de novas abordagens, era preciso aumentar os ingredientes da antiga
fórmula autoritária. Continuar com as perspectivas de Nazareth Cerqueira significaria
reforçar a liderança política de Brizola.
O que se observou no Rio de Janeiro foi uma forte pressão para que se fizesse o
mais do mesmo. O governo Moreira Franco alterou o discurso num tom cada vez mais
estridente. Assim, a política de segurança pública autoritária baseada na ideia da “lei e da
ordem” foi gradativamente retomada. Novos investimentos foram anunciados, medidas
de impacto ocuparam os noticiários, promessas de ordem e rigor foram firmadas e muitos
problemas da cidade permaneceram. Mesmo alinhado ao poder federal, o novo
governador, “nada conseguiu de substantivo quanto à questão” da segurança pública. 101
Jorge da Silva lembra que,
“quando da campanha eleitoral, imaginamos que se tratava apenas de uma hipérbole
eleitoral, proferida de acordo com a expectativa da população, e, portanto,
compreensível. Qual não foi nossa surpresa, entretanto, ao constatar que, já
99
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empossado, o governador continuava com o mesmo discurso. Só então percebemos
que não se tratava de retórica. Sua excelência esposara a visão emocional do senso
comum e acreditava realmente que a solução era fácil. Era só comprar viaturas,
armas, e colocar mais policiais nas ruas. Enfim, não era uma visão técnica nem
estava amparada por estudos cuidadosos. [...] o que acarretou a fixação de metas
inatingíveis, partindo-se de premissas falsas”.102

Na avaliação do coronel Íbis Pereira, o novo comando da PMERJ, por sua vez,
reforçou a cultura autoritária dentro da corporação103, a despeito do discurso de
continuidade em relação aos programas de policiamento comunitário incentivados na
gestão anterior de Cerqueira.104 Nesse contexto, o coronel Cerqueira demonstrava
cuidado em não personalizar suas propostas de segurança, acreditando, ainda, nas
mudanças a longo prazo. Quando do seu discurso de despedida da corporação, afirmou:
“Na hora em que deixo o comando da corporação e passo para a reserva, não posso
deixar de falar da filosofia que orientou a nossa administração, particularmente no
que concerne ao policiamento. Criamos as bases para uma polícia nova, esperando
que, aos poucos, sejam superados os conceitos e as práticas da ‘polícia velha’. A
prevenção como prioridade, a repressão com inteligência e discernimento
necessário e a integração comunitária darão fim, pouco a pouco, à corrupção e a
violência, traços marcantes da polícia velha. Deixo para meus companheiros um
relatório circunstanciado de toda a nossa administração, mostrando o que se fez e o
que poderá ser feito para alcançarmos o nosso objetivo-síntese”.105

Com o pedido de reserva remunerada, o coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira
recolhia-se momentaneamente da vida político-institucional. Entretanto, ganhou força a
sua atuação no debate público. Nos últimos meses como comandante da PMERJ, e a
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convite da Fundação Ford, Cerqueira visitou, no início de 1987, os EUA. Estabeleceu
contato mais especificamente em Nova Iorque com o Vera Institute of Justice e com o
John Jay College of Criminal Justice. Em Washington, conheceu a Police Fundation.106
Cerqueira destacou, por meio de suas memórias, o impacto que essa visita ao
instituto nova-iorquino lhe provocou. Nessa ocasião, o ex-comandante entrou em contato
com várias pesquisas realizadas pela Police Foundation nos EUA, principalmente nos
Departamentos de Polícia de Kansas (1972 e 1973), Houston e Newark (1982). 107 Elas
tinham o objetivo de mensurar o impacto que o policiamento ostensivo, particularmente
o chamado patrulhamento preventivo de rotina, exercia sobre a incidência do crime e o
sentimento de insegurança da comunidade. Dentre as várias conclusões desses estudos,
destacou-se que o crime não variava por tipo de patrulhamento preventivo (quantidade) e
ainda que o medo e o comportamento dos cidadãos em consequência do crime não
variavam pela intensidade de patrulhamento. 108 As pesquisas sinalizavam a necessidade
de colaboração entre as agências policiais e as comunidades. Em linhas gerais,
sedimentava-se em Cerqueira a perspectiva crítica em relação à crença da onipresença e
da onipotência policial nas áreas urbanas. Dessa maneira, Cerqueira lamentava a pouca
influência dessas pesquisas nas estratégias de policiamento brasileiras que levava, no seu
entendimento, à crença no poder ilimitado do aparato policial.109
Assim, mesmo afastado do comando da PMERJ, Cerqueira continuou estudando
estratégias de policiamento e de segurança pública, dialogando cada vez mais com o
campo universitário. E isso em um momento particular na história das polícias militares:
começavam as discussões na Assembleia Constituinte responsável pela elaboração da
nova Constituição brasileira.
Diante da possibilidade de extinção, as polícias militares de todos os estados
enviaram ao menos um oficial representante para acompanhar os debates da Constituinte.
No caso do Rio de Janeiro, foi elaborado, em janeiro de 1986, o documento Subsídios e
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sugestões à Comissão de Estudos Constitucionais110, no qual oficiais da PMERJ
justificavam sua necessidade institucional no regime democrático que se construía.
Nesse documento, Nazareth Cerqueira e os oficiais reformistas ofereceram alguma
contribuição ao debate sobre o papel das polícias militares nas questões de segurança. A
primeira seção do documento procurava recapitular a legislação federal produzida desde
a criação das polícias militares, ainda no século XIX. O argumento de que as polícias
tinham uma “missão” para além do “movimento revolucionário de 1964” era o grande
objetivo do documento. Ele apresentava como mero “jogo de palavras” as
desqualificações das polícias ostensivas, a oposição entre civis e militares e o repúdio à
ditadura que conhecia seu fim. No documento, procurava-se desvincular “o adjetivo
militar da expressão Polícia Militar à repressão política do período revolucionário, à
palavra autoritarismo”.111 Contra essa acusação e “a pretensa valorização de tudo o que
fosse civil, o texto ressaltava que os órgãos de repressão, a polícia política e social, não
se situavam na polícia militar, mas na polícia civil”. Em suma, o texto apontava que a
polícia militar estava sendo questionada em relação à sua estrutura com base na hierarquia
e disciplina, apontadas como incompatíveis à função policial no regime democrático. 112
Para Cerqueira e seus oficiais, a prerrogativa da União em legislar sobre as PMs,
bem como o seu regime jurídico não seriam fruto da ditadura que se instalou a partir de
1964. Deste modo, questionavam a tese de incompatibilidade da organização militar com
as atividades policiais.113 Nessa perspectiva, a polícia não seria mais ou menos violenta
se fosse civil ou militar.114 Assim, as denominações seriam “irrelevantes”, assim como a
reflexão sobre as funções das polícias concentrarem-se no direito penal, pois, dessa
maneira, seria negligenciada uma análise sobre a polícia ostensiva. Eles também se
mostravam críticos em relação à proposta de uma polícia única brasileira. Propunham,
em contrapartida, o que chamaram de “polícia completa” que executasse as funções de
“policiamento ostensivo, investigação criminal e polícia judiciária”. 115 O conhecimento
das estruturas policiais estrangeiras, quando das viagens de oficiais, embasava
empiricamente essa convicção. Para esses oficiais, um dos grandes problemas brasileiros
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era a confusão em relação às atribuições de uma “polícia judiciária” (auxiliar da Justiça e
do Ministério Público e a ser executada por qualquer agência) e uma “polícia de
investigação” (executada pela Polícia Civil). Assim, a solução não seria legislativa e,
muito menos, constitucional. Para se entender as falhas do sistema criminal, a questão
seria “administrativa e técnica”.
O aumento da criminalidade na década de 1980, na visão desses oficiais da PMERJ,
não teria relação com o tão propalado, à época, “mau policiamento ostensivo”, uma vez
que houve grande crescimento em todo o pais dessa atividade policial. Para Cerqueira e
seus colaboradores, o aumento da criminalidade se devia, entre outros fatores, à falta de
qualidade da investigação criminal no país. 116 Por isso, a fim de otimizar as tarefas de
investigação, seria necessário romper com o “excessivo formalismo do inquérito policial”
no Brasil. Assim, defendiam a efetivação dos Juizados de Instrução, pois somente o “juiz
tem a independência necessária, assegurada pela Constituição (vitaliciedade,
irredutibilidade e inamovibilidade) para resistir às pressões políticas e de pessoas e grupos
influentes e outros tipos de injunções”. Acreditavam que, dessa maneira, os inquéritos
policiais poderiam superar sua marca “inquisitorial”, pois ainda seriam meramente
escritos, secretos e, portanto, autoritários.117
Em síntese, os oficiais fluminenses buscavam nesse documento questionar
proposições e desqualificar algumas assertivas comuns, à época, sobre as polícias
militares. Para eles, não faltaria “autoridade policial” para “planejar e dirigir o
policiamento ostensivo”. Eles não hesitavam em destacar o que consideravam avanços na
administração da PMERJ. Por isso, aproveitaram a elaboração desse documento para,
mais uma vez, divulgar e reafirmar o “objetivo síntese” do Plano Diretor proposto para
a corporação policial-miliar por eles gerida.118
Segundo tais perspectivas, a PM enquanto instituição seria “o centro das discussões
entre centralismo e federalismo” latentes à época dos debates constituintes. Assim,
poderiam existir corporações militares nas federações brasileiras, mas com uma função
civil – o policiamento ostensivo, um dos pilares da segurança pública – e organizada
segundo os princípios de uma organização militar: a hierarquia e a disciplina. Seria
“possível a um órgão que tem poder e força, e do qual depende a segurança e a liberdade
dos cidadãos, não ter a atuação dos seus integrantes balizada pelos princípios da disciplina
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e da hierarquia? Que não haja controles especiais sobre os seus membros?”,
indagavam.119
No ano de 1988, foi promulgada a nova Constituição brasileira, representando um
dos momentos cruciais do processo de redemocratização. O novo regime político já
acenava para substantivas mudanças, entre as quais, a ampliação dos canais de
participação e representação políticas; a expansão dos direitos (civis, sociais e políticos);
o desbloqueio da comunicação entre sociedade civil e Estado; o reconhecimento das
liberdades civis e públicas e a existência de eleições livres. A nova Carta, promulgada em
5 de outubro, consagrou esse conjunto de mudanças institucionais.
O texto constitucional incorporou muitos dos direitos individuais que foram
violados sistematicamente no período da ditadura. Os direitos à vida, à liberdade e à
integridade pessoal foram reconhecidos, e a tortura e a discriminação racial foram
considerados crimes inafiançáveis.120 Direitos à privacidade, à liberdade em todas as suas
formas de expressão e de manifestação (liberdade de ir e vir, de circulação de pensamento
e de convicções políticas e religiosas, de reunião e de associação coletiva) foram também
assegurados. A par dessas iniciativas, o texto inovou, ainda, no campo dos direitos sociais,
ampliando a proteção ao trabalhador, à maternidade e à infância. No terreno político,
estendeu o direito de voto aos analfabetos, conferiu autonomia ao Ministério Público e
consagrou a assistência judiciária aos desprovidos de recursos para constituição de
defensa própria. 121
Em síntese, a nova Constituição oferecia a sociedade de instrumentos de defesa
contra o arbítrio do poder de Estado. No entanto, apesar do reconhecimento formal desses
direitos, a violência oficial continuou. Para Adorno, “não obstante esses avanços
democráticos, não se logrou a efetiva instauração do Estado de Direito. O poder
emergente não conquistou o monopólio do ‘uso legítimo da violência física’”, nos termos
de Max Weber, “dentro dos limites da legalidade”. Segundo Adorno, “persistiram graves
violações de direitos humanos, produto de uma violência endêmica, radicada nas
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estruturas sociais, enraizada nos costumes, manifesta quer no comportamento de grupos
da sociedade civil, quer no dos agentes incumbidos de preservar a ordem pública”. 122
A Carta de 1988 estabeleceu as normas básicas para a formulação e a
implementação de políticas de segurança pública. No que tange ao controle da atividade
policial, a principal inovação foi a diferenciação e a separação entre as funções de
segurança pública, atribuídas prioritariamente a agências policiais, e as funções de defesa
nacional, atribuídas prioritariamente às Forças Armadas.
Contudo, a estrutura institucional das polícias militares brasileiras foi mantida pela
Constituição de 1988. A instituição continuou sendo regida pelo trinômio “instrução
militar, regulamento militar e justiça militar”, instaurado em 30 de dezembro de 1969,
pelo Decreto-Lei nº 1072 assinado pelo então presidente Médici.123 O artigo 144 da Carta
atribuiu às polícias brasileiras (federal, rodoviária federal, ferroviária federal, militar e
civil) a função de “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio”, no capítulo “Da Segurança Pública”.124 Institucionalmente, manteve-se o
quadro vigente no regime de exceção, já que essas continuaram forças auxiliares e
reservas do Exército, e reguladas pela Inspetoria Geral de Polícia Militar. Apesar de
submetidas aos estados, em primeiro lugar, as polícias também se submetiam à União,
que pode legislar sobre sua organização, sua instrução e seus efetivos, bem como
convocá-las e mobilizá-las, caso necessário.125
Outro importante ponto do artigo 144 foi a subordinação das polícias militares e
civis aos governadores dos estados, que passaram a ser responsáveis pela formulação e
pela implementação de políticas de segurança pública nos estados. Tal responsabilidade
permitiria que os governos estaduais fortalecessem as secretarias de segurança e, por meio
delas, passassem a organizar, preparar e empregar as polícias de acordo com estratégias
voltadas para a manutenção da ordem pública e não para a defesa nacional. 126 Estas
inovações normativas introduzidas pela Carta “cidadã” foi posteriormente incorporada às
constituições estaduais. No entanto, a emenda constitucional n° 7 de 1977, que assegurava
aos policiais militares a proteção de uma “justiça corporativa” – visto que somente os
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tribunais militares seriam competentes para julgá-los – também não foi modificada pela
Constituição, apesar da forte pressão dos que militavam pelos direitos humanos.127
Portanto, para Adorno, “a despeito do papel essencial que os movimentos de defesa
dos direitos humanos exerceram no processo de redemocratização, pouco se avançou no
sentido do controle democrático da violência”. 128 O autor também destaca a ausência de
efetivo controle do aparato repressivo por parte do poder civil:
“neste domínio, parece não ter havido efetiva desmobilização das forças repressivas
comprometidas com o regime autoritário. Essas forças mantiveram-se presentes,
acomodando-se ao contexto de transição política. Tudo indica que, no curso do
processo de transição democrática, recrudesceram as oportunidades de solução
violenta dos conflitos sociais e de tensões nas relações intersubjetivas. A violência
adquiriu estatuto de questão pública. Denúncias de abusos cometidos contra
populações desprovidas de proteção legal multiplicaram-se. Um apreciável número
de situações e acontecimentos acumulou-se no tempo, como sejam os maus tratos
e torturas impingidos a suspeitos, presos nas delegacias e distritos policiais bem
como no sistema penitenciário; assassinatos e ameaças a trabalhadores e suas
lideranças no campo; homicídios, ao que parecem deliberados, de crianças e de
adolescentes; violências de toda ordem cometidas contra mulheres e crianças,
sobretudo no espaço doméstico; linchamentos e justiçamentos privados; extermínio
de minorias étnicas”.129
Na avaliação de Adorno, “essa característica sugere que a violência no Brasil não
se restringe ao domínio do Estado. Se há uma tradição de Estado autoritário no Brasil é
porque há uma sorte de ‘autoritarismo socialmente implantado’”.130 Para Pinheiro,
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práticas policiais violentas, “fora dos períodos de institucionalização da violência aberta,
não poderiam subsistir se elas não contassem com algum apoio e ‘legitimidade’ no
interior da sociedade civil. Em períodos de ‘normalidade’, julga-se que contra o crime (e
para o controle social) a impunidade da polícia não deva ser atrapalhada”. Assim, a
questão dos direitos humanos, no momento de transição democrática, sofreu rapidamente
uma inversão: “de reivindicação fundamental no período de resistência democrática, ela
passou a ser objeto de intensa campanha por parte de setores remanescentes do regime
ditatorial, instrumentalizando-a no sentido de incrementar o clima de crise de insegurança
pessoal, requerendo maior vigor policial no controle da violência”. 131 Assistiu-se, dessa
maneira, uma escalada ímpar da violência policial, desde fins dos anos 1980. 132 Para
Ignácio Cano, o uso excessivo da força consolidou-se como uma das marcas das polícias
brasileiras em geral, atingindo “patamares particularmente alarmantes no Rio de Janeiro”,
na década de 1990.133
Nesse contexto de redefinições institucionais para as PMs no Brasil e já fora do
comando da corporação, Nazareth Cerqueira foi coordenador do “Projeto controle da
criminalidade do estado do Rio de Janeiro”, no ano de 1987, desenvolvido em parceria
com a Universidade Federal Fluminense através do PATAE – Programa de Assistência
Técnica e Assessoramento Empresarial. Foi uma tentativa de incentivar a universidade
brasileira a participar de estudos e pesquisas no campo da criminalidade e justiça criminal.
O projeto contemplaria, além de pesquisas comparadas, um seminário sobre mecanismos
de controle da criminalidade.134 Segundo Cerqueira, pretendia-se um “trabalho conjunto
e sistemático” que permitisse “às instituições de ensino superior e aos organismos que
isoladamente tratam do assunto (...) somar esforços” que viabilizassem o tratamento do
tema “científica e tecnicamente, visando soluções de alcance e de abrangente amplitude

regime republicano não foi acompanhado de um ‘processo civilizatório’ das forças policiais. Ao longo de
cem anos de vida republicana, a violência policial, em suas múltiplas formas, tanto da organização civil
quanto das forças militarizadas, permaneceu enraizada como modo costumeiro e institucionalizado de
solução de conflitos sociais e intersubjetivos. Embora recrudescida durante os regimes de exceção política,
a violência policial não é por conseguinte fato recente”. In ADORNO, Sérgio. Op. cit., p. 138.
131
Citado in PINHEIRO, Paulo Sérgio e SADER, Emir. Op. cit., p. 90.
132
ADORNO, Sérgio. Op. cit., p. 94.
133
CANO, Ignacio, SENTO-SÉ, João Trajano, RIBEIRO, Eduardo e SOUZA, Fernanda Fernandes de. O
impacto da violência no Rio de Janeiro”. In LAB/UERJ, 2004, p. 17. Publicado in
http://www.lav.uerj.br/docs/rel/2004/impacto_vio_rio_2004.pdf.
134
O projeto contou com a coordenação do antropólogo Roberto Kant de Lima, do historiador Marcos
Bretas e da socióloga Julita Lemgruber. Projeto Controle da criminalidade no estado do Rio de Janeiro. In
Relatório do PATAE (Programa de Assistência Técnica e Assessoramento Empresarial), p. 2. In Instituto
Carioca de Criminologia (ICC).

321

social”.135 Esse projeto buscava fazer com “que a teoria das escolas” refletisse “a prática
das unidades operacionais, e esta prática” refletisse a teoria. Assim, as UOp teriam
“grande participação na formação e no aperfeiçoamento do pessoal e no ajustamento dos
programas de forma a se voltarem tais programas para o que acontece e se faz na
corporação”136, garantiu em relato posterior o próprio Nazareth Cerqueira.
Nesse período, ele procurava refletir sobre a própria experiência no comando da
PMERJ, contribuindo com debate acerca da segurança pública que começava,
timidamente, a ganhar corpo no Brasil.137 Cerqueira se concentrava no enfrentamento da
tradicional desconfiança policial em relação à observação crítica do mundo acadêmico.
A crença de muitos policiais de estarem envolvidos em uma “ocupação inferior” inibia a
PMERJ de realizar seus próprios estudos, afastando-a de possíveis projetos de pesquisa
de origem externa.138 Assim, sua influência nos debates sobre segurança pública e sua
importância para as instituições policiais militares sedimentaram-se.139
Em setembro de 1987, Cerqueira participou do seminário “Criminalidade, polícia e
cidadania” organizado pelo grupo de trabalho “Direito e Sociedade” do Conselho LatinoAmericano de Ciências Sociais (CLASCO).140 Foi, ainda, membro da comissão especial
destinada a elaborar as “Recomendações para proteção da infância e da adolescência no
Brasil”, em novembro de 1988. Um dos resultados foi a organização, no Rio de Janeiro,
pela FUNABEM (Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor) do seminário “Os direitos
dos menores na nova ordem constitucional” que também contou com a sua participação.
Cerqueira compôs ainda o “Seminário Internacional de Direito Penal, Criminologia e
Direitos Humanos” promovido pelo governo do estado da Bahia e pelo Instituto
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Interamericano de Direitos Humanos em dezembro de 1988 com o tema “A (des) proteção
da vida na América Latina” coordenado por Nilo Batista e Eugênio Raúl Zaffaroni. 141
Em março de 1989, Nazareth Cerqueira apresentou o painel “Culturas regionais,
minorias étnicas e direitos humanos” no “Seminário sobre Cultura e Política Latinoamericana” organizado em Brasília pelo Instituto Latino-americano de Desenvolvimento
Econômico e Social. No mês de julho do mesmo ano, contribuiu com o seminário “O
adolescente infrator: seus direitos numa visão socioeducativa” realizado no Rio de Janeiro
e organizado pelo Ministério do Interior e pela FUNABEM. No mês seguinte, Cerqueira
proferiu a palestra “Violência nas escolas”, no fórum de debates sobre a essa temática,
sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro.142 Em
outubro, na cidade de Goiânia, fez parte do “Seminário nacional sobre controle da
criminalidade violenta” organizado pela Secretaria de Justiça de Goiás. 143
Sua visibilidade e o envolvimento com essas questões fizeram com que, no mesmo
ano de 1989, Cerqueira fosse convidado a assumir a assessoria especial do gabinete do
prefeito do Rio de Janeiro Marcello Alencar 144, coordenando a implantação do
atendimento municipalizado a menores.145 No ano seguinte, Cerqueira foi um dos
expositores no “Seminário Justiça e Segurança Pública” promovido pela Ordem dos
Advogados do Brasil, seção Rio Grande do Norte.146 Nesse contexto, o ex-comandante
não relutava em se expor por meio de artigos publicados em jornais de grande circulação
no estado e também em revistas especializadas na temática da segurança pública.147
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Foi também nessa época que Cerqueira aproximou-se definitivamente do mundo
político-partidário. Ele se filiou formalmente ao PDT, sendo responsável pela elaboração
das propostas para a área da segurança pública nos “encontros de trabalho do PDT” em
1990, ano da campanha eleitoral para o governo do estado do Rio de Janeiro. Ficou a seu
cargo, ainda, a formulação da “minuta de programa para as áreas de Justiça de e
Segurança Pública” para um possível segundo governo de Leonel Brizola.148
Segundo comando da PMERJ (1991-1995): certezas e radicalismos
Em 1989, na primeira eleição direta para a presidência da República desde 1960,
Brizola se opôs frontalmente aos desgastados governador Moreira Franco e presidente
José Sarney, obtendo uma impactante votação (50,47% do total de votos) do eleitorado
fluminense. Contudo, mesmo com a derrota no pleito presidencial, Brizola entendeu que
era possível recomeçar sua trajetória política como governador do Rio de Janeiro. Venceu
a eleição estadual no primeiro turno, alcançando a inédita marca de 70% dos votos e com
larga diferença em relação ao segundo colocado, o candidato petista Jorge Bittar. 149 Na
avaliação de Helena Bomeny, “a decepção com o governo Moreira Franco, que não
cumpriu a promessa de acabar com a violência em seis meses, levou o eleitorado
fluminense a eleger Leonel Brizola novamente em 1990”.150
Assim sendo, em 15 de março de 1991, Nazareth Cerqueira foi novamente
convocado a assumir o comando da PMERJ por Brizola vitorioso nas eleições e, portanto,
apto para mais um mandato à frente do executivo estadual fluminense. 151 Brizola
mostrou-se, portanto, comprometido com as inovações propostas pela gestão de
Cerqueira quando do seu primeiro mandato. Surpreso com convite (pois já estava na
reserva), o coronel percebeu, nessa nova oportunidade, a possibilidade de executar e
consolidar medidas já planejadas.
Vimos no terceiro capítulo, que Cerqueira ascendeu ao primeiro comando da polícia
militar – em 1983 – graças a uma constelação de fatores. Entretanto, logo após a assunção,
tensões marcaram a relação entre o comandante Cerqueira e a corporação policial. Apesar
do reconhecimento profissional, vários relatos revelam posturas de discriminação racial
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entre a oficialidade policial. No primeiro governo pedetista, houve oposição de alguns
oficiais, quando da nomeação do primeiro comandante negro da história da PMERJ.152
Contudo, outros depoimentos coletados para a tese afirmam a persistente resistência
de parte da corporação policial, também na década de 1990. A questão passou a ser o
comando de um oficial PM da reserva. Quando do início do segundo governo Brizola, a
indicação de Cerqueira foi entendida como desprestígio por parte do oficialato policial.
Ao contrário de certa legitimidade hierárquica que desfrutava no primeiro comando, nesse
contexto, sua posição foi duramente questionada.
O coronel Paulo Roberto de Aguiar Portella moveu um processo 153, logo no ano de
1991, questionando a legalidade do novo comando de Nazareth Cerqueira. No seu
entendimento, a convocação para o serviço ativo, bem como a nomeação para o cargo de
secretário da PMERJ tratavam-se de atos inconstitucionais, uma vez que contrariavam
vários decretos e a própria Constituição Estadual fluminense.154 Brizola e Cerqueira
tiveram de enfrentar também uma ação popular promovida pelo deputado estadual do
PTB Alcides Fonseca.155 Em linhas gerais, Portella e Fonseca argumentavam que os
regulamentos policiais eram claros quanto ao imperativo de que o comando da corporação
seria “o posto mais alto a que um policial poderia chegar e que, uma vez saído dessa
posição, o policial passaria a reserva não podendo mais exercer serviço policial ou vestir
o uniforme que caracteriza a corporação”.156
Após a disputa, o processo foi arquivado, com o entendimento final de que
Cerqueira, mesmo na “reserva remunerada”, era um policial “da ativa”. A ação popular
foi encerrada somente no ano de 1992, com o juízo que o texto constitucional de 1988
facultava aos governadores a escolha para o comando das polícias militares de “qualquer
oficial da ativa, da reserva ou reformado”157.
Longe de analisar em termos dicotômicos o vínculo entre o indivíduo e a
instituição158, parece-me que Nazareth Cerqueira interiorizou tais perspectivas e, à sua
maneira, reagiu a elas. Em outras palavras: na década de 1980, era um oficial da PMERJ,
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ou seja, comprometido, profissionalmente, com as estruturas policiais. Já foi destacado
que as percepções e proposições de Cerqueira oscilavam pragmaticamente conforme o
posto que ocupava na hierarquia policial. Em 1983, procurou refletir, no limite, sobre a
condição do negro na sociedade brasileira e, portanto, na própria instituição policial. 159
Já na década de 1990, Cerqueira passou a condição de gestor público envolvido
diretamente na arena político-partidária e, dessa maneira, um pouco mais distante das
tradicionais convenções institucionais e das amarras profissionais cotidianas. Assim
sendo, a meu ver, o comandante passou a apostar na radicalização de suas propostas
relativas à segurança pública e de mudanças estruturais necessárias à PMERJ. Marcos
Bretas nos ajuda a iluminar essa questão: “são dois os problemas que devemos levar em
conta: como alguém se torna policial e, talvez o mais difícil, como deixa de sê-lo”.160
Portanto, no segundo comando, suas reflexões teóricas e seus programas ganhariam
energia e conheceriam grande impulso.
Não seria exagero apontar, portanto, que grande parte da corporação policial militar
fluminense passou a encará-lo, deste modo, como um “interventor”, condição essa que
obstaculizaria muitas ações do seu novo comando. Sobre os problemas relativos à
liderança militar, Bittner nos alerta que, além dos rigores da disciplina rígida, os
“estabelecimentos militares também contam com o ‘carisma do comando’”. O termo
indicaria “um princípio de liderança no qual os subordinados são levados à obediência
por terem alta estima pela pessoa que está no comando e grande confiança nela”. 161
Definitivamente, Cerqueira, no seu segundo comando, não conseguiu estabelecer esse
tipo de relação com grande parte da instituição.
Assim, o comandante passou a atacar as diretrizes do governo Moreira Franco,
destacando o aumento da criminalidade, bem como da violência policial e as teses de
enfrentamento letal do crime. Para ele, o seu segundo comando teria de começar “tudo
novamente”. Entretanto, Cerqueira garantia que tinha “agora uma proposta de políticas
públicas para a área da segurança mais sofisticada e articulada. O vice-governador, Nilo
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Batista, ocupando as pastas da Justiça e da Polícia Civil, seria o grande coordenador da
segurança pública”.162
Mesmo com esses problemas iniciais, logo no início do segundo governo pedetista,
Cerqueira retomou as diretrizes do Plano Diretor da PMERJ (1984-1987).163 O resultado
foi o documento intitulado Projeto de Modernização da Polícia Militar do Rio de
Janeiro.164 Definido, pelo próprio Cerqueira, como uma espécie de atualização ou mesmo
uma “versão moderna” do “objetivo-síntese” do plano anterior. Com a participação de
118 policiais militares – entre oficiais e praças – o documento tentou definir a “visão de
futuro, a missão e os valores da PMERJ”. Entre outras determinações, Cerqueira declarou:
“queremos e precisamos mudar a Polícia Militar”. O crescimento e a modernização da
instituição seriam pautados “no respeito à comunidade, na intransigência com o crime”. 165
Cerqueira propunha inscrever, ainda, a perspectiva de segurança pública no planejamento
urbano, mantendo a “colaboração com as comunidades e os municípios, através de
recursos como iluminação, comunicações viárias [...] e concentração tática de
policiamento ostensivo”.166 A missão da polícia seria a de “atender de forma eficaz e em
parceria com a comunidade, as demandas relativas à preservação da ordem pública,
reduzindo o medo, proporcionando um ambiente seguro e em conformidade com os
preceitos éticos e constitucionais”.167 O uso dos conceitos de prevenção e legalidade
mostrava a continuidade que se queria buscar em relação à experiência anterior.
O comandante Cerqueira, em entrevista concedida a Revista do Clube de Oficiais
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, no começo do ano de 1992, dizia, contudo,
sentir uma maior receptividade à implantação de uma filosofia para a qual encontrou
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resistência anteriormente: preparar a polícia para trabalhar em um regime democrático.
“Esta é a questão principal”, garantiu. Portanto, a ideia de policiamento comunitário
voltaria a ser fundamental:
“Eu não diria que são novas modalidades. O que temos debatido com os
companheiros é uma ideia de polícia comunitária e que já desenvolvíamos na outra
gestão. Em síntese, define que não se pode fazer policiamento, prevenção da
criminalidade sem a parceria da sociedade, da comunidade. Essa nova filosofia tem
muito a ver com a questão da polícia numa sociedade democrática. A polícia
trabalha articulada com a comunidade, voltada para a ideia de serviço público, para
a questão de proteger as pessoas de ameaças ou agressão de criminosos. É essa
filosofia que pretendemos que exprima todas as modalidades de policiamento. É
em torno desse modelo que tentamos orientar o trabalho da polícia”.168

Na visão de Cerqueira, as resistências ao policiamento comunitário aconteceram
graças, principalmente, à personalização de tal empreendimento. “Meu esforço, hoje, é
mostrar que o programa não é pessoal, mas uma filosofia que vem sendo adotada por
várias polícias do mundo”169, decretou. Nota-se, aqui, a intenção de desvincular seu
projeto de segurança pública de sua própria imagem ou mesmo da de Brizola.
Por meio das experiências da primeira gestão e das viagens internacionais –
principalmente após visita de janeiro de 1987 a Police Foundation e ao Vera Institute nos
EUA –, Cerqueira tentou novamente implementar, ainda em “caráter experimental”, o
projeto de policiamento comunitário na cidade do Rio de Janeiro.170 Na Nota de Instrução
de fevereiro de 1992, Cerqueira publicou o texto “Polícia Comunitária”, a fim de expor
aos policiais militares os fundamentos desse modelo, a partir da divulgação de suas
próprias reflexões que, por sua vez, deveriam servir de material didático. Nesse
documento, Cerqueira se posicionava, inicial e firmemente, com as seguintes perguntas:
“O que é polícia comunitária? Um modismo demagógico? Um programa progressista de
policiamento? Uma nova filosofia operacional? O que é isso? Uma nova polícia?”. O
coronel tentava esclarecer que o projeto era fruto de reflexões e informações que vinham
desde a década de 1980 na polícia americana, declarando-se “adepto incondicional desse
modelo de polícia, que começamos a defender nos idos de 1983”.171
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A experiência canadense, compartilhada por meio de palestras – quando da sua
participação no “I Congresso Internacional de Polícia e Comunidade” em São Paulo 172 –
era central nesta nota de instrução. O comandante assinalava o plano da polícia de Toronto
“para além do ano 2000, onde projeta o oficial de polícia do futuro, como chefe de polícia
de sua vizinhança, uma forma descentralizada de autoridade que vai exigir uma nova
organização”.173 O coronel opunha, neste documento, dois modelos de polícia: o da mera
“aplicação da lei” – visto como tradicional – e o “comunitário”. O primeiro seria símbolo
da “síndrome do caçador” que caracterizaria a mentalidade policial, “cuja eficácia hoje é
contestada”. Seria, então, “necessário um relacionamento íntimo entre comunidade e
polícia, exigindo uma abordagem a fim de examinar as questões criminais e outras que
perturbariam as pessoas”. Cerqueira reafirmava, ainda, “ser necessário entender o custo
das injustiças sociais, da exclusão de grande parte das pessoas dos benefícios
socioeconômicos, no quadro da criminalidade, e isso não se resolve com polícia”.174
Nazareth Cerqueira garantia, nesse texto, que o aumento do número de policiais não
resolveria o problema do crime. Seria necessário um policial “mediador”. Seguindo suas
orientações o projeto de policiamento comunitário deveria: dividir as áreas atendidas
segundo características demográficas; definir um planejador estratégico; reunir
periodicamente o comitê de ligação com a comunidade, identificando seus problemas e,
por fim, aumentar as patrulhas a pé e em bicicletas, diminuindo os policiais em viaturas.
A avaliação do projeto não deveria mais ser feita a partir de dados quantitativos: número
de prisões, multas, etc. Cerqueira tentava demonstrar que, também no Brasil, a
modernização da polícia em comunicações e viaturas afastou os policiais das
comunidades.175 Relatórios das atividades policiais para a comunidade seriam, portanto,
indispensáveis. O comandante geral buscava comunicar aos policiais fluminenses as
consequências da adoção do policiamento comunitário: a “gratificação moral” resultante
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desse tipo de trabalho. Destacava, ainda, que uma maior visibilidade dos policiais
facilitaria o controle da corrupção e das ações arbitrárias com o apoio da população.176
Sempre atento à questão do treinamento, Cerqueira reafirmava algumas premissas:
recrutar policiais mais maduros; superar as resistências às novidades; torná-los mais
criativos e ouvintes da população; prepará-los para o envolvimento com a questão das
minorias e, por fim, “fazê-los entender que esse tipo de policiamento seria processual”. 177
Por isso, na visão do secretário, a necessidade de treinamento contínuo, uma vez, que a
polícia não seria apenas “pés no chão”, mas também “precisaria de coração”. 178
Contudo, nesta mesma nota de instrução, Cerqueira parecia reconhecer, a despeito
do seu entusiasmo, as dificuldades de implementação do policiamento comunitário. Aqui
estaria uma das contradições de seu projeto de reforma policial: Cerqueira pretendia
introduzir o policiamento comunitário, antes mesmo do modelo dito tradicional, ou seja,
aquele da simples “aplicação da lei”. Tarefa essa pendente no Brasil. Ele destacava a
estrutura hierárquica das polícias no Brasil, a falta de iniciativa dos policiais e do método
administrativo “reativo” de “apagar incêndios”, ou seja, da ausência de planejamento
preventivo. Por fim, respondeu às perguntas iniciais sobre a ideia de policiamento
comunitário: “não é uma onda do momento e nem um programa novo; é toda uma
mudança filosófica de aplicação da lei e de polícia; deve afetar toda a instituição policial
e toda a comunidade; não é ser assistente social e não aplicar a lei como pensam os
policiais que resistem a essas novas ideias”. 179
Mais precisamente no ano de 1993, Cerqueira publicou, na coleção Cadernos de
Polícia, o mesmo texto da referida nota de instrução, tentando esclarecer ainda mais o
debate sobre policiamento comunitário. O comandante reafirmou que não seria
simplesmente uma “nova técnica ou programa” específico, nem tampouco um “estilo de
policiamento limitado”, um grupo especializado, ou “necessariamente o patrulhamento a
pé ou de bicicleta” e muito menos “condescendente com o crime”.180
Como pode se depreender, no segundo governo Brizola, o comandante parecia
determinado a incutir na mentalidade policial a nova filosofia pautada nas noções de
prevenção, legalidade e integração comunitária. Por isso, a preocupação desses oficiais
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com uma definição mais precisado trabalho policial. Afinal, vimos que as críticas à
primeira gestão foram inúmeras e incisivas. De qualquer maneira, a equipe de Cerqueira
insistia na tese de que “os direitos humanos e a proteção das pessoas” teriam mudado o
enfoque da missão policial: “garantir a máxima quantidade de liberdade ao cidadão”.181
Nazareth Cerqueira reconhecia a “cultura conservadora policial”, sinalizando para
a resistência ao programa em escala mundial. Essa constatação veio também do contato
estabelecido com a experiência policial canadense. Nesses manuais, o comandante
destacava aos policiais fluminenses a importância das pesquisas realizadas pela Police
Foundation. Para ele, o policiamento comunitário nos EUA procurava também treinar
“os policiais para combater o medo” do crime, problema central entre os norteamericanos. As pesquisas, citadas por Cerqueira, foram aquelas realizadas em Houston e
Kansas. A importância desses estudos, segundo o comandante-geral, seria a de, por meio
de métodos científicos de avaliação das práticas policiais, assinalar as “limitações da
polícia no controle e prevenção do crime”.182
Assim, mesmo reconhecendo que a corporação policial se sentia ameaçada por
pesquisadores externos, o secretário da PMERJ denunciava novamente a relação
incipiente entre polícia e universidade no Brasil. Ressaltava a falta de interesse no meio
acadêmico pelas práticas organizacionais e operacionais das agências policiais. Contudo,
o comandante destacava o pioneirismo do Núcleo de Estudos sobre Violência (NEV)
ligado à Universidade de São Paulo (USP).183
Dessa maneira, a equipe de Cerqueira se preocupava, cada vez mais, com uma
questão complexa da área de segurança pública: a percepção social acerca dos riscos de
vitimização:
“Como combater o medo do crime tem sido uma questão não muito bem resolvida
pelas organizações policiais. Em visita recente aos Estados Unidos, pude verificar
como essa questão está sendo tratada, e fiquei satisfeito em poder constatar que as
diretrizes traçadas pelo nosso comando estão na mesma direção das que os
pesquisadores americanos vêm recomendando às suas organizações policiais –
integração comunitária. Só uma polícia ligada à comunidade, trabalhando com a
comunidade, pode amenizar a ansiedade que vem inquietando a população e
piorando a qualidade de vida dos cidadãos nos grandes centros urbanos”.184
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O coronel reconhecia, finalmente, a impossibilidade de se convencer cidadãos
sobres possíveis “sentimentos equivocados”. Agora, seria oferecida proteção às pessoas
atemorizadas e não, simplesmente, uma explicação sobre as probabilidades de
vitimização. Ele entendia que não seria um processo simples ou a curto prazo, mas
acreditava que a sensação de insegurança poderia também ser enfrentada com políticas
específicas – entre elas, o próprio policiamento comunitário.
Os programas de policiamento comunitário na década de 1990
A primeira experiência efetiva de policiamento comunitário no Rio de Janeiro se
deu nos meses de junho e julho de 1991, no bairro do Grajaú (área do 6° BPM). Tratouse de “um pequeno projeto de aplicação do modelo de polícia comunitária de Nova York”
e depois estendido por mais quatorze bairros.185 Naquele contexto, Cerqueira
providenciou, ainda, a tradução do material obtido nos EUA junto à Police Foundation e
ao Vera Institute – material que, somado à observação de experiências concretas de
policiamento comunitário naquele país, forneceu a base para a implantação desse projetopiloto, seguindo o modelo de policiamento de quarteirão. Esse modelo, assim como o
policiamento comunitário, consistia na atribuição de um subsetor a cada policial, mas não
pressupunha a criação de um regimento específico, nem uma aproximação mais direta e
constante com a comunidade.
Seguindo tais perspectivas, foi criado, em 1992, o GAPE – Grupamento de
Aplicação Prática Escolar, constituído por um grupo de 150 policiais recém-saídos do
centro de formação, contando, ainda, com policiais de outros cursos. A ideia era
comprometê-los com o policiamento das favelas da Mineira, Providência, Borel, Andaraí,
Pavão-Pavãozinho, entre outros, seguindo a metodologia da polícia comunitária.186 O
grupamento seria responsável pelo fim da função reativa de “pronto-socorro” da PMERJ.
A principal missão seria a
“de prevenir a incidência de delitos e promover uma articulação comunitária forte
que possibilite uma sólida defesa à dominação criminosa. Inicialmente, o trabalho
será de erradicação dos problemas de segurança pública e integração com as
comunidades. O GAPE permanece na localidade o tempo necessário para a
consecução plena da missão e sua retirada ocorre somente quando o batalhão da
área estiver em condições de assumir definitivamente os encargos”. 187
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O comandante Cerqueira, em análise retrospectiva sobre esse período, afirma ter
sido alvo de críticas que asseguravam “que o governo impedia a polícia agir de forma
arbitrária nas favelas, mas não criava outra forma de policiamento nessas regiões. O
correto”, garantiu, “é que a diretriz não impedia que a polícia oferecesse segurança à
população favelada, mas sim que fosse arbitrária e violenta com ela”.188
No final do ano de 1992, o 17° BPM da Ilha do Governador foi transformado em
“Batalhão Escola de Polícia Comunitária”. Segundo Ludmila Ribeiro, este batalhão
trabalharia somente com policiamento comunitário e, com isso, o “bairro da Ilha do
Governador foi transformado em um laboratório da PMERJ. Ele foi dividido segundo a
natureza dos crimes que o acometiam e em cada área delimitada passou a ser
desenvolvido um tipo de policiamento específico”.189 Cerqueira reconheceu, contudo, que
procurou “naquela ocasião, infelizmente sem o devido sucesso, fazer uma unidade
operacional modelo para o desenvolvimento da polícia comunitária”.190
Disposta a avançar na implementação do policiamento comunitário, a gestão
continuava a investir nas viagens de observação. Nazareth Cerqueira conheceu, em maio
de 1994, a estruturas policiais de Israel e, em novembro – a convite da embaixada
brasileira –, participou de discussões sobre a questão dos direitos humanos no Canadá.
Teve, dessa maneira, a oportunidade de encontrar professores do Departamento de
Criminologia da Universidade de Otawa, com membros da Anistia Internacional, com a
Diretoria do National Crime Prevention Council ligado ao Ministério da Justiça e, por
fim, conheceu a Real Polícia canadense. Em dezembro de 1994, visitou novamente os
EUA a fim de avaliar pessoalmente o desenvolvimento do programa de policiamento
comunitário em Nova Iorque.191
Contudo, o projeto, integrando policiais e moradores, foi implementado com mais
efetividade e visibilidade em Copacabana, no ano de 1994, enfatizando a prevenção e a
negociação dos conflitos.192 O Community Patrol Officer Program, do Departamento de
Polícia de Nova Iorque, foi o modelo que inspirou diretamente a experiência de dez meses
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em Copacabana.193 O bairro foi escolhido, provavelmente, por ser um cartão-postal do
Rio de Janeiro, mas também uma área extremamente complexa, síntese da pluralidade
conflitiva da cidade.
Pesquisadores ligados ao Iser (Instituto de Estudos da Religião) analisaram o projeto
em Copacabana e reconheceram que “já havia alguma experiência acumulada na PM,
embora em outra escala e em outros contextos”. 194 Assim, faziam referência ao trabalho
comunitário pioneiro pelo 18° Batalhão de Jacarepaguá, aos encontros com lideranças e
moradores de comunidades pobres e ao programa “Policiamento de Bairro”. O referido
relatório nos oferece, ainda, subsídios para o debate sobre a história do policiamento
comunitário no Rio de Janeiro, mais precisamente, sobre suas realizações e seus limites.
O próprio Cerqueira lembra que o convênio – por meio da Faperj – firmado entre o
governo do Estado e o Iser tinha o objetivo de “examinar as estatísticas” criminais, pois
seu comando não temia os números.195 Num primeiro momento, o relatório pontua que
uma polícia mais capilarizada, mais próxima da sociedade civil, atuando não só sobre
crimes, como sobre os distúrbios cotidianos, poderia envolver dois tipos de riscos:
“um grau maior de interferência do Estado na vida particular dos cidadãos, um
recrudescimento e aperfeiçoamento dos mecanismos ‘panópticos’ de vigilância e
controle sobre os indivíduos e um reforço de determinadas concepções de ‘ordem’
contra outras possíveis, ou de certos estilos de vida e subsistemas morais em
detrimento de outros”.196

Para os pesquisadores, tais riscos não anulariam, entretanto, as potencialidades
democratizantes do novo método de policiamento. Para isso, o projeto deveria mostrar
ser capaz de ampliar os espaços de negociação entre grupos conflitantes, “educando-os
para a convivência, ‘civilizando’ os que clamam por repressão pura e simples,
disseminando o princípio da corresponsabilidade civil na resolução dos problemas, que
enfatizaria, não a onipresença, mas os limites do Estado”.197
193

O Programa da Polícia Comunitária (CPOP) de Nova Iorque foi iniciado em 1984. Policiais eram
designados permanentemente para rondas que cobriam cerca de dezoito quarteirões da cidade. Eram
responsáveis por conhecer a comunidade; descobrir os problemas que a polícia pudesse ajudar a resolver
de modo apropriado e plausível; facilitar os esforços da comunidade e do governo para encontrar soluções;
e aumentar o fluxo de informações recíprocas entre a polícia e o público. Ver SKOLNICK, Jerome e
BAYLEY, David. Op. cit., p. 39.
194
MUSUMECI, Leonarda (coord.). Policiamento Comunitário em Copacabana: primeiro relatório
parcial. Rio de Janeiro: ISER, 1995, p. 7.
195
CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. “Remilitarização da segurança pública... Op. cit., p. 52.
196
MUSUMECI, Leonarda (coord.). Segurança Pública e cidadania: a experiência de Policiamento
Comunitário em Copacabana (1994-95). Rio de Janeiro: ISER, 1996, p. 8.
197
Idem, p. 8.

334

Três objetivos gerais teriam norteado o projeto implementado em Copacabana:
“reduzir a insegurança e melhorar a qualidade de vida da população-alvo; aumentar a
eficiência e a qualidade do serviço policial e resgatar a credibilidade da instituição”. 198
Ele atuaria, mais precisamente, em dois planos: um mais objetivo (atuação direta sobre a
incidência dos problemas) e outro de ordem subjetiva, no qual se lida com as sensações
de risco e insegurança da comunidade. Importante destacar que, para os a cúpula de
Cerqueira, os conceitos de “policiamento comunitário” e “policiamento orientado para a
solução de problemas” muitas vezes se sobrepunham nos seus projetos.199
Seguindo a perspectiva da prevenção e da legalidade, Nazareth Cerqueira e sua
equipe criaram, ainda, os Centros Comunitários de Defesa da Cidadania.200 O argumento
central para a criação dos centros já tinha sido sintetizado no programa de governo
pedetista:
“O caráter violento de nosso modelo de desenvolvimento econômico e social tem
colocado a grande massa da população brasileira numa situação de constante
degradação de sua qualidade de vida, seja do ponto de vista material, seja do ponto
de vista da integridade das suas garantias de cidadania. As incursões policiais nestas
áreas têm exposto estas populações a constantes riscos, além de generalizar
indiscriminadamente o tratamento dirigido à minoria envolvida nas redes de crime
organizado. Para reverter tal situação e retomar a proposta do primeiro governo
Leonel Brizola, onde avançou-se no sentido de garantir os mesmos direitos para
todas as comunidades ricas ou pobres, é necessária a implantação de unidades
localizadas que integrem as ações de justiça e segurança ao trabalho comunitário
numa perspectiva de defesa da cidadania. É a partir da consolidação deste trabalho
comunitário que se construirá um projeto mais amplo de desarmamento, feito de
forma prudente e gradual, a partir da ausência de grupos armados”.201

A ideia era implantar, através de ação conjunta da Polícia Civil (investigações
localizadas), Polícia Militar (policiamento ostensivo), Defesa Civil (enfrentamento das
situações de risco), Defensoria Pública (assistência jurídica gratuita), Poder Judiciário
(presença conciliatória de um Juiz de Paz) e Procuradoria Geral de Justiça (homologação
de acordos para as “pequenas causas”), os centros no interior das comunidades de baixa

198

Idem, p. 19.
O “policiamento orientado para a solução de problemas” muitas vezes incorpora elementos do
“policiamento comunitário”: interação polícia e sociedade e uso flexível de recursos pelos comandantes de
determinada área. Os conceitos aparecem, muitas vezes, como correlatos. Entretanto, julgo importante
salientar, que o policiamento comunitário não envolve, necessariamente, a resolução de um problema, como
roubos a caixa eletrônico, por exemplo. Ver SKOLNICK, Jerome e BAYLEY, David. Op. cit., 2002.
200
Depoimento de Vera Malagutti. In LEAL, Ana Beatriz, PEREIRA, Íbis Silva e MUNTEAL FILHO,
Oswaldo (orgs.). Op. cit., p. 47.
201
Minuta de programa para as áreas de Justiça e Segurança Pública. Op. cit., p. 20.
199

335

renda.202 O primeiro foi efetivado na favela Pavão-Pavãozinho, o segundo no Morro da
Mineira e, logo em seguida, no Morro da Providência. 203 O então vice-governador Nilo
Batista, em entrevista concedida à pesquisa, garante que
“foi um projeto concebido por nós – Brizola, Cerqueira e eu – como uma forma de
levar uma série de serviços, uma série de direitos para as favelas, sem envolver a
força. O próprio centro tinha um coordenador que era da comunidade. Tinha um
auditório para a comunidade se reunir. Todas as casas tinham um comércio.
Procuramos não interferir. Alguns centros tinham defensores, promotores e até
juízes. Colocávamos nos centros uma polícia militar que não tinham nada que ver
com o tráfico de drogas. Não era um problema daqueles policiais. Se os bandidos
descessem armados o caso era com o BOPE204, os policiais estavam ali para fazer
proximidade com a população”.205

Na segunda gestão de Nazareth Cerqueira, à frente da PMERJ, destacaram-se outras
importantes iniciativas em torno da estratégia comunitária e da metodologia da “solução
de problemas”206 procuraram parcerias e intervenção específica na construção da ordem
pública no Rio de Janeiro. O Grupo de Vigilância nos Estádios (GEPE)207 foi criado para
dialogar com as torcidas organizadas, reduzindo possíveis enfrentamentos. Segundo o
depoimento do coronel Ubiratan de Oliveira,
“o comandante do policiamento participava de reuniões com os promotores do jogo
de futebol, com os diretores dos clubes e com os chefes de torcida. Eles analisavam
os problemas que aconteciam e treinavam os policiais. O policial não trabalhava no
202
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estádio, ele trabalhava na torcida. Eram os mesmos policiais. Essa relação entre a
polícia e a sociedade específica do programa começou a estreitar. Um programa
baseado no princípio do policiamento comunitário”.208

Para Jorge da Silva, o GEPE tratou da especialização de um contingente específico
para lidar com as “comunidades de interesse” das torcidas, particularmente as
organizadas, “em face de um problema que vinha se agravando a cada dia, a violência das
torcidas, contra a qual a fórmula tradicional do uso exclusivo da força não vinha obtendo
qualquer resultado”.209 Nesse momento, foi instituído também o Grupo de Policiamento
Turístico que objetivava, por sua vez, uma atuação específica em certas áreas da cidade
do Rio de Janeiro. Este seria auxiliado pelo projeto de “policiamento transportado” que
tinha como objetivo desestimular o roubo em ônibus urbanos.
Contudo, uma das iniciativas mais inovadoras foi a criação do Núcleo de
Atendimento a Crianças e Adolescentes – em consonância com o Estatuto da Criança e
do Adolescente, promulgado em 1990 pelo então presidente Fernando Collor – que
propunha uma nova conduta policial perante meninos de rua. 210 Nesse sentido, foi
efetivado também o Programa de Educação de Resistência contra as Drogas (PROERD),
inspirado em uma iniciativa da polícia norte-americana211, implicava a formação de
policiais que atuariam como instrutores nas escolas do estado. O agente ficaria na escola
transitando, por meses, uniformizado. Chefiado, à época, pelo capitão PM Luís Abrantes
Coelho, o programa pensava a escola como um espaço que poderia agregar programas de
prevenção policial. De acordo com o “Relatório de realizações do Comando do Coronel
Cerqueira (1991-1994)”, o programa foi instituído em 1992, dirigido diretamente às
crianças na faixa de nove a onze anos de idade. O programa atingiu 25 municípios num
total próximo de 40 mil crianças.
Tal iniciativa foi entendida por Cerqueira como uma das mais importantes
estratégias de caráter preventivo e comunitário, ao lado dos Centros Comunitários de
208
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Defesa da Cidadania.212 Em entrevista, o coronel Sérgio Antunes Barbosa assegurou que
Cerqueira “sabia que causaria repercussão na comunidade, e a capacidade da escola de
aglomerar, de concentrar pessoas, junto à possibilidade de difundir as ideias e ter contato
com a polícia” – não somente as crianças, mas também pais e professores –, “era
considerada fundamental para a transformação de valores. 213
Importante ressaltar, ainda nesse contexto, a criação do Programa de Prevenção e
Repressão ao Tráfico de Entorpecentes que agiria repressivamente por meio da
articulação das polícias estaduais com organismos federais visando uma ação mais
integrada. Realizou-se, assim, a “Operação Cerco a Traficantes – Alô Fronteira” e, com
o apoio do GAPE, as operações “Paz no Morro” e “Asfixia” tendo o Batalhão de Choque
e o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) como unidades principais. 214 Os policiais
do BOPE foram também treinados por policiais israelenses para ações repressivas que
envolvessem qualquer tipo de negociação. Essa medida fazia parte do programa de
“prevenção contra sequestros”.215
Importante pontuar que, nessa época, o BOPE foi também direcionado para ações
de segurança pública restritas aos limites da legalidade democrática. O núcleo, por se
tratar de uma tropa especializada, foi empregado em algumas comunidades pobres a fim
de realizar exercícios para fins de instrução, combater a criminalidade, dar apoio à
comunidade estreitando o contato com a mesma e conquistar a confiança da população
por meio de operações de prevenção e repressão dos crimes utilizando-se de
procedimentos não arbitrários. Sobre essa questão, Ludmila Ribeiro afirma que
“se o BOPE garantiria a soberania em determinados territórios a partir da retirada
de circulação dos ‘delinquentes perigosos’, as funções de disciplina estavam
centradas na própria polícia, na tentativa de normalizá-la em um primeiro plano
para que ela pudesse, em um segundo momento, normalizar as populações
policiadas. Com o objetivo de alcançar esse propósito foram criados (...) o Conselho
de Ética e as Comissões de Ética, os quais atuariam ‘como observadores,
212
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catalizadores e orientadores informais de fatos e comportamentos potencialmente
nocivos ao decoro da classe’”.216

Em setembro de 1991, o comando da PMERJ adotou o Código de conduta para
funcionários encarregados de fazer cumprir a lei. Como parâmetro, Cerqueira publicou,
em boletim, uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1979. Em linhas
gerais, o documento defendia a legalidade no tratamento com as comunidades
destinatárias dos serviços de segurança.217 Especificamente, reduzia o uso da força a
patamares mínimos, repudiava a corrupção e preconizava o respeito à dignidade humana:
o uso da tortura ou de outros meios cruéis não poderiam ser justificados por meio de
argumentos como cumprimento de ordens superiores e tampouco circunstâncias
especiais, tais como, “estado de guerra ou ameaça à segurança nacional, instabilidade
política interna ou qualquer outra emergência pública”.218
Em outubro do mesmo ano, foi criado o Conselho de Ética da PMERJ vinculado
ao comando-geral, bem como as Comissões de Ética das Organizações Policiais
Militares (OPM) ligadas às unidades operacionais.219 A chefia do conselho caberia ao
chefe do Estado-Maior, o coronel Jorge da Silva, que teria a função de estimular a
participação de setores da sociedade civil interessados na melhoria do desempenho da
PMERJ. Já as comissões teriam a coordenação dos subcomandantes das unidades, mas
também previam a participação de oficiais e subalternos. A ideia central era “motivar o
público interno para agir de acordo com os preceitos da ética policial-militar, visando a
neutralizar os desvios de conduta emergentes, ainda não caracterizados como crime,
contravenção ou transgressão disciplinar”.220 As reuniões seriam mensais ou trimestrais,
podendo ser convocadas extraordinariamente.221
Em apoio às estratégias de controle das atividades policiais ostensivas, foi criada,
em novembro de 1991, a Delegacia Especial de Tortura e Abuso de Autoridade
competente quanto “a apuração de ações de tortura, espancamento ou maus-tratos
impostos a pessoas detidas, conduzidas ou sob controle de policiais, independente se
dentro ou fora de repartição policial”. O trabalho da DETAA seria acompanhado por
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representantes da OAB, ABI e uma entidade não governamental dedicada ao combate à
tortura.222 A partir de iniciativa do vice-governador Nilo Batista, foi criada também a
Central de Denúncias, com o intuito de receber da comunidade denúncias de abuso de
poder e dos crimes cometidos por policiais. Associada a essa central, foi criado um
colegiado integrado por delegados, oficiais, promotores e defensores públicos, que se
encarregariam de verificar tais acusações.223
No ano de 1992, o comando de Cerqueira instituiu outro documento: “Normas
reguladoras de comportamento ético-profissional de policiais militares”. Tratava-se de
várias determinações rígidas quanto à atividade policial, como por exemplo, a proibição
de uso de armas e veículos particulares durante o serviço, o controle de armamento
particular, a proibição de refeições não autorizadas previamente pelo comandante do
batalhão em estabelecimentos comerciais, a fiscalização da identificação nos uniformes,
a proibição de transporte nas viaturas operacionais de pessoas estranhas ao serviço ou a
qualquer ocorrência em andamento, o acompanhamento de oficiais e praças que
ostentassem bens materiais desproporcionais aos seus vencimentos, acompanhamento de
atividades dos PMs em dias de folga, entre outros.224
Tais normativas buscavam enquadrar a atividade policial-militar e orientar os
projetos ligados ao modelo de policiamento comunitário que seguiam, de certa maneira,
as linhas teóricas definidas no Plano Diretor da PMERJ (1984-1987) e no Projeto de
Modernização da Polícia Militar. Entretanto, creio que é de suma importância destacar
que, também no ano de 1991, foi implementada a chamada Atae (Assessoria Técnica de
Assuntos Especiais) que ficou sob a coordenação do histórico colaborador de Cerqueira,
o coronel Celso Guimarães. Também inativo e reincorporado à segunda gestão, Celso
Guimarães foi descrito, em alguns relatos colhidos para a pesquisa, como o intelectual
“ao lado de Cerqueira”, porém, um “homem de ação”.225
A Atae era um órgão de assistência da Secretaria de Estado da PMERJ composto
por vários núcleos: o da criança e do adolescente (chefiado pelo então capitão Sérgio
Antunes Barbosa); de prevenção ao uso indevido de drogas; de pesquisa da qualidade
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administrativa e de projetos especiais de policiamento. Caberia ao coordenador, o
“aprimoramento dos processos administrativos e operacionais” e ainda a gestão dos
“procedimentos analíticos a serem desenvolvidos pela ATAE em campos específicos”. 226
Para o coronel Celso Guimarães, tinha acabado “o tempo de burrice. Queremos hoje
soldados que pensem a criminalidade como um fenômeno global, respeitando os direitos
do cidadão”. Por outro lado, “não nos interessa uma associação de moradores frágil.
Queremos uma entidade forte e questionativa”. Para ele,
“quando a polícia chegava ao morro, a impressão que se tinha era a de que ela vinha
com mandato dos moradores do asfalto. Ela não passava a imagem que era
defensora de todos. Somos pagos e temos que defender todos. Enquanto a PM não
dispuser de uma visão sociológica sobre a criminalidade, sua ação será nula”. 227

A ideia central de Nazareth Cerqueira e de seus colaboradores era a de criar, dentro
da assessoria – ligada diretamente ao comando-geral da PMERJ –, núcleos que seriam
responsáveis pela execução dos programas de policiamento.228 Segundo relato do coronel
Ubiratan, a Atae não significava apenas a setorização dos programas de segurança
pública, mas, também estratégias que revelavam a tentativa de implementação radical
desses projetos. Ubiratan afirma que nesse espaço de negociações intrainstitucional “o
pensamento era livre”. Contudo, as decisões deveriam nortear “todos os projetos da PM”
e os agentes, por sua vez, deveriam “transitar nos movimentos sociais”. 229 O objetivo era
relacionar os programas de policiamento ostensivo com as respectivas “comunidades de
interesse”.
Segundo as memórias do próprio Nazareth Cerqueira, seria “importante o
conhecimento do crime que se” pretendia “prevenir ou reprimir: drogas, homicídios,
sequestros, violência doméstica, crime organizado”. Seria, portanto, necessária “uma
análise detalhada dos crimes”, uma vez que não era comum as polícias trabalharem com
“dados mais sofisticados; só sabemos contar numericamente os crimes que chegam à
polícia. Partimos da proposição de que se deve ter propostas específicas para o controle
da criminalidade”. Cerqueira recorda que ele e seus colaboradores tentaram “reformular
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e organizar o planejamento de prevenção ao crime, entendendo que não há polícia ou
combate duro; há planos inteligentes, racionais e eficazes”.230
A Atae procurava estimular as decisões dos policiais de ponta, aumentando sua
discricionariedade. Segundo o coronel Ubiratan, ao lembrar da questão do policiamento
transportado, afirmou que, certa vez, Celso Guimaraes orientou: “nós temos um
problema. O roubo em coletivo está aumentando. Todo mundo quer que a gente encha os
ônibus de policiais. Nós não temos policiais para tudo isso. Não é possível que o roubo
aconteça a toda hora. O que eu quero? Eu quero a solução”. Os aspirantes a oficial PM,
dessa maneira, “começaram a andar de ônibus” e elaborar “estatísticas”. 231 Segundo o
coronel Íbis Pereira, a Atae era também uma tentativa de “desmilitarizar” as decisões da
PMERJ. Portanto, foi criada uma estrutura diretamente ligada ao comando-geral e
paralela às decisões centralizadas no Estado-Maior da PMERJ.232
Repensar a PMERJ: o comando de Cerqueira e o campo acadêmico
Julgo importante reafirmar que as estratégias dessa política de segurança pública
foram promovidas junto ao desenvolvimento de uma literatura técnica específica. Além
da coordenação dos programas, a Atae deveria “pesquisar novas propostas de polícia e
traduzir essas propostas para a corporação” procurando as “tecnologias disponíveis, os
discursos que estivessem sendo engendrados nesse sentido e traduzir isso para a
corporação”.233 Como consequência, eles deveriam “escrever, produzir e traduzir isso
para a instituição em apostilas, textos escritos, livros”, dando alguma uniformidade
profissional à PMERJ.234 Coube, nessa época, a Carballo Branco articular tais reflexões
teóricas à mudança curricular em curso nas escolas de formação da polícia militar. 235
Segundo o coronel Sérgio Cruz, o comandante Cerqueira foi um importante ideólogo
militar, que
“sempre esteve voltado para a área de ensino. Concebeu e implementou o currículo
aberto nos cursos da Escola Superior de Polícia Militar e Aperfeiçoamento de
Oficiais que não poderiam ficar amarrados a velhos e ultrapassados modelos. (...)
para a Academia de Polícia Militar Dom João VI, idealizou um curso voltado para
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a formação de profissionais de segurança pública, combatendo tenazmente a grade
curricular centrada apenas em matérias militares e na abordagem excessivamente
jurídica-acadêmica, em detrimento de outras matérias de interesse profissional”.236

Cerqueira criou uma comissão de avaliação dos currículos da PMERJ a fim de
reformular a formação policial. Seus oficiais colaboradores teriam realizado uma análise
profissiográfica com vistas a entender o trabalho de todas as patentes da instituição.
Sugestões de vários oficiais de vários batalhões foram solicitadas. Contudo, a partir dos
currículos oficiais, o comando introduziu matérias de criminologia, direitos humanos,
polícia comunitária. Entretanto, a ênfase se deu na formação dos oficiais. Seminários em
auditórios da PM para os comandantes dos batalhões tornaram-se frequentes. Outra
inovação dizia respeito ainda à participação de setores da sociedade civil fluminense
nesses espaços de discussão.237
Assim sendo, o constante esforço do comandante Nazareth Cerqueira na pesquisa
bibliográfica, no desenvolvimento e divulgação de estudos marcaria seu pioneirismo no
processo de transformação institucional. Propôs novas disciplinas para as escolas de
formação dos policiais, adaptando os currículos às novas demandas sociais. Na reforma
curricular dos centros de formação de oficiais – Escola Superior da PMERJ e Academia
D. João VI – constavam aulas de sociologia, psicologia, direito e primeiros socorros. 238
Além disso, seminários, como o de “Estudos jurídicos sobre segurança”, continuaram a
ser promovidos pela gestão de Cerqueira.239 Ademais, foram ministradas aulas sobre a
história do negro no Brasil, que abordavam, de forma pioneira, a questão da violência
policial de caráter racista.240 Por meio de seminários sobre violência e relações raciais,
Cerqueira introduziu os primeiros estudos sobre essa questão, trazendo militantes para
palestras nas escolas de formação da PMERJ.241
Nesse contexto, o comandante Cerqueira procurava compartilhar suas ideias e
projetos em outros fóruns. Em agosto de 1991, participou do XIV Curso Internacional de
Criminologia promovido pela Faculdade da Cidade no Rio de Janeiro, abordando a
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temática “Opinião pública: mídia e criminalidade”. 242 No mesmo mês, foi coordenador
do painel “Polícia e Vitimização” no VII Simpósio Internacional de Vitimologia
organizado pela World Society of Victimology e pela Sociedade Brasileira de
Vitimologia.243
Após o primeiro comando da PMERJ, Nazareth Cerqueira se aproximou ainda mais
de temas da ciência política, da sociologia e da psicologia relativos aos “conflitos sociais,
a ordem pública e a conformação social”. Segundo o próprio coronel, tal preparação foi
necessária com vistas à sua participação como expositor, em setembro de 1991, do I
Seminário Internacional Alternativas de futuro para Medellín e sua área
metropolitana.244 Nessa ocasião, Cerqueira discutiu o contraste entre modelos
democrático e autoritário de manutenção da ordem a partir da sua experiência como gestor
público. Como resultado dessa participação, ele produziu mais um ensaio: tratou-se de
Manejo dos conflitos sociais: força pública e sociedade civil.245
Nesse texto, Cerqueira procurava enfrentar a perspectiva jurídica sobre a atuação
policial e entender como a polícia se configurava como “agência controladora” e como
se construíam essas estratégias. A lei apareceria como “uma espécie de codificação de
procedimentos controladores” e a força policial seria, portanto, empregada contra os
comportamentos “desobedientes”.246 Assim, Cerqueira defendia “a própria ideia de
‘direitos humanos’” como um recurso utilizado pelos governados a fim de exercerem sua
cidadania, no tocante ao “controle dos governantes”.247
Nazareth Cerqueira ia ao encontro da “sociologia do conflito” 248, no momento em
que apontava para a “obediência como uma técnica de controle”. Assim, o coronel
esperava “abranger a compreensão dos conflitos sociais” para além de uma análise
individual e psicologizante. Para ele, “as sociedades complexas não alcançam a
unanimidade nem a uniformidade em torno de normas e da sua aplicação”.249 Portanto, a
conformidade, a rebelião e a independência seriam “as possíveis respostas às normas
sociais”. O papel das agências policiais seria, portanto, o emprego da força no controle
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dos “rebeldes ou dos independentes”.250 Cerqueira pensava tais questões nos termos
colocados por Norberto Bobbio, ou seja, a questão do consenso e do dissenso nas
sociedades democráticas modernas”.251
Assim, o comandante expunha basicamente duas grandes correntes que tentaram
teorizar sobre os conflitos sociais, apesar de considerar, em sua reflexão, “posições
intermediárias”. Para isso, ele recuperou as propostas de sociólogos como Comte,
Spencer, Pareto, Durkheim e Parson que entendiam “o conflito como patologia social,
fenômeno que não seria normal ou natural no contexto da dinâmica das relações sociais”.
E, não tendo “espaço dentro do sistema social”, deveria ser “eliminado”. Dessa forma,
nessa perspectiva, só haveria espaço para obediência. Cerqueira contrapunha outras
posições teóricas como as de Marx, Stuart Mill e Simmel que entendiam “o conflito como
próprio da estrutura e dinâmica social” e visto ainda como um “fator de crescimento” e
“vitalidade”. A questão, para o coronel se deslocaria do simples uso da força policial para
a “administração dos mecanismos de conformação social”.252
Por meio da recuperação desse debate teórico, Cerqueira desafiava seus
interlocutores, colocando a discussão sobre a ordem social em um contexto democrático
ou ditatorial. Para ele, esse era o ponto central em torno da questão da segurança pública
brasileira. Assim, se colocava firmemente: a construção da paz pública baseada na
imposição do consenso obrigatório (unanimidade) e do controle social autoritário não foi
e nem seria o seu projeto. Portanto, como comandante da PMERJ e como intelectual
jamais defendeu (ou defenderia) o emprego da força pública como mera agência
governamental despótica. Em outras palavras: os defensores das “formas violentas de
obtenção do consenso” não poderiam contar com seu engajamento: “a ordem pública
democrática é aquela na qual haja espaço para o conflito, onde o consenso é livre, é aceito,
não é obrigatório, e o dissenso pode ser expressado e manifestado”.253
Nessas reflexões, Cerqueira procurava abrigo também na criminologia, novamente
recuperando Manuel Lopez-Rey que apontava também para os “aspectos positivos dos
conflitos sociais”.254 Afinal, para o jurista espanhol, a complexa definição do que seria a
“ordem” deveria partir do reconhecimento de que ela é sempre circunstancial, uma vez
que não seria “a lei” que configuraria a estrutura social, mas sim esta “é quem determina
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a lei”.255 Cerqueira via aí uma clara defesa de Lopez-Rey dos direitos humanos como o
principal limite para a regulação legal e para a construção da ordem social, baseada no
reconhecimento da realidade conflitual das democracias.
Portanto, a problemática central para o comandante Cerqueira era: qual a polícia
que se queria em uma democracia? Entendida como representante do Estado e integrante
do sistema penal, a sua intervenção violenta e repressiva, para o coronel, já era bastante
conhecida. Para ele, o poder condicionaria a criminalidade, quando da determinação de
condutas que seriam consideradas ilegais ou mesmo quando as próprias agências policiais
cometem delitos. Assim, sua gestão também deveria enfrentar o que Lopez-Rey chamava
de “delinquência política” para a manutenção da “segurança do Estado”.256
Com muita clareza, Cerqueira mais uma vez destacava os problemas criados pela
imposição da Doutrina de Segurança Nacional nas políticas de segurança pública no
Brasil. Atento à criminologia latino-americana – também muito influenciada pelas
experiências autoritárias das décadas de 1960 e 1970 – Cerqueira lembrava que a ideia
do “consenso não aparece na preocupação dos teóricos” da doutrina, pois seria “um dado
obrigatório” para a “segurança interna”. E concluiu sobre esse momento político: “as
pessoas devem obedecer. Não é concebível a oposição política. Todos devem estar
motivados e prontos para a obtenção dos objetivos nacionais”. Diante desse quadro não
seria difícil para Cerqueira perceber qual o papel tradicional das polícias: o da
repressão.257
Inspirado também nos estudos do juiz argentino Eugênio Raúl Zaffaroni, Cerqueira
desdobrou sua análise, concentrando-se na questão do sistema penal, visto por ele como
um dos agentes de “violência institucionalizada e de desagregação social”. 258 Para o
coronel, não seria possível pensar a polícia sem enquadrá-la no sistema de justiça
criminal, ou nas palavras de Zaffaroni, como o “controle social punitivo
institucionalizado”. Em síntese, Cerqueira entendia que
“a força pública, como elemento integrante dos sistema de justiça criminal no
manejo dos conflitos sociais se especializou no uso da força física vocacionandose para o uso da repressão abusiva, colocando-se quase sempre contra a sociedade
civil; não é capaz de usar o controle social em seus aspectos positivos, a única
maneira de aproximá-la da sociedade civil”.259
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Portanto, Nazareth Cerqueira denunciava a perspectiva de que se a criminalidade
aumentava, a política de segurança deveria deixar de lado certas “formalidades” e
enfrentá-la com os mesmos métodos violentos, a fim de tentar preveni-la pela imposição
do medo. Deste modo, toda a objeção fundada na defesa dos direitos humanos seria
percebida como um obstáculo à segurança. Pautado nessas ideias, o coronel, após a
experiência do primeiro comando, passou a se dedicar a análise do que chamou de
“criminalidade da polícia”. Para ele, o poder institucional poderia dar origem aos
fenômenos de violência criminal oficialmente (definindo códigos que definem os delitos),
cometendo, por meio de seus agentes oficiais, crimes “definidos como consequência de
uma interpretação politicamente inescrupulosa de ditas necessidades, fins e meios a fim
de manter-se no poder”, ou mesmo, por meio de ações clandestinas oficiais, porém não
institucionais.260 Assim, para Cerqueira, a violência se estabeleceria nos dois campos “em
litígio, num processo vigoroso de causa e efeito, onde aumenta a repressão, aumentando
a dissidência criminosa, aumentando a repressão e assim sucessivamente em um círculo
bastante perigoso e deletério para a situação de coexistência social”.261
No exame desse texto, nota-se que Cerqueira discorria sobre tais problemáticas
para, enfim, assumir mais uma vez uma posição propositiva. O coronel reafirmava que a
discussão central deveria tratar do papel das agências policiais numa ordem democrática.
Por isso, passou a recorrer aos textos da Organização das Nações Unidas (ONU) a fim de
defender a necessidade de mediação dos conflitos sociais. No seu entendimento, a ordem
democrática preconizada pela ONU considera os direitos individuais sem, com isso,
defender uma sociedade “anárquica que despreza os interesses da comunidade”. Esse
equilíbrio, para Cerqueira, só seria possível com a participação da sociedade, “na
elaboração e na construção dessa ordem”.262 Dessa maneira, seria possível “pensar em
um projeto de polícia que pode junto com a sociedade civil, construir e manter uma ordem
pública democrática respeitando antagonismos e divergências que podem ser organizadas
dentro de um ordenamento jurídico mais justo e igualitário”.263
A análise desse ensaio de Nazareth Cerqueira nos revela a intenção do coronel em
fundamentar algumas ações decorrentes da experiência do seu primeiro comando. Por
isso um texto teoricamente denso e propositivo em vários momentos. Para Cerqueira, o
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“objetivo síntese” exposto no Plano Diretor elaborado na década anterior vinha ao
encontro de tais reflexões. Chegara o momento, enfim, de defender e de implementar o
programa de policiamento comunitário – agora mais fundamentado teoricamente, com as
cores das ciências sociais e da criminologia crítica.264
No seu segundo comando, fica claro o refinamento das reflexões de Cerqueira, bem
como uma maior frequência em vários fóruns de debate. O comandante participou, em
abril de 1993, do seminário “As novas imagens do Constitucionalismo – um diálogo
interamericano”. Promovido pela Procuradoria geral do Estado de São Paulo, por meio
do centro de estudos do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Center of Study of
Humam Rigths e da Seção Brasileira do Instituto Ibero-Americano de Direito
Constitucional, contou com sua presença na qualidade de presidente da mesa que teve
como temática os “setores discriminados”. 265 Em maio de 1994, Cerqueira esteve em
Genebra a fim de participar de um simpósio para executivos de polícia. Após visita à
ONU, integrou um painel sobre a temática dos direitos humanos.266 Lá, teria se
interessado em um curso preparado pelo Centro de Direitos Humanos da ONU para
diversas polícias. Com a anuência do governador e do Ministério das Relações Exteriores,
o comandante realizou tal curso e investiu na tradução de manuais da ONU, tentando
adaptá-los à realidade brasileira.267 Foi implementado então Direitos humanos na
administração da justiça: manual de treinamento para policiais na PMERJ no mesmo
ano de 1994.268 Em agosto do mesmo ano, o coronel integrou o Seminário “Mídia, drogas
e criminalidade” no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ como expositor.
No mês seguinte, participou ainda do XV Congresso Internacional de Direito penal
promovido pela Association Internationale de Droit Penal e organizado pelo Grupo
Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal no Rio de Janeiro. 269
Ainda em 1994, foi publicada, pelo comando, uma nota de instrução a fim de
“fornecer subsídios à instrução do policial militar, no sentido de evitar acidentes e riscos,
para si e para terceiros, quanto ao uso inadequado ou exagerado da força”.270 Para isso,
foi transcrito na referida nota um manual que explicava o chamado “modelo FLECT”, a
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partir do relatório de viagem de oficiais fluminenses quando da realização da 100ª
Reunião Anual da Associação Internacional de Chefes de Polícia em Saint Louis, nos
EUA. O modelo desenvolvido pela Polícia da Geórgia tratava da elaboração de um
gráfico a fim de auxiliar policiais na conceituação, planejamento, treinamento e
comunicação dos critérios do uso da força policial. A ideia era de, por meio desse recurso
visual, defender a premissa do “uso progressivo da força”, ou seja, a seleção adequada de
opções de força em resposta ao nível de submissão do indivíduo a ser controlado pelo
policial. A ênfase do confronto deveria se situar primordialmente nas “ações” do
indivíduo e não no “ator” da situação.271 O modelo poderia ser aplicável a qualquer
instituição policial.272 Assim, a resposta do policial deveria ser “preventiva”, baseada na
sua experiência; “ativa”, dentro dos limites de segurança e da eficácia; e “reativa” para
prevenir ações agressivas futuras por parte do transgressor. 273 Cerqueira entendia que
essas medidas eram um avanço proposto pela sua administração.274
O intercâmbio proposto com o campo acadêmico resultava em palestras e
seminários, cada vez mais constantes. Nesse momento, o comando de Cerqueira também
se aproximava dos fundamentos oferecidos pelas modernas teorias da administração. A
abordagem teórica do policiamento comunitário seria cada vez mais entendida como uma
tentativa de superação dos enfoques da criminologia positivista e das teses do modelo de
gestão “taylorista” influenciado, no Brasil, pelo modelo de gestão militar. 275 Assim, “no
plano de capacitação dos recursos humanos”, pode-se destacar a criação “do Centro
Unificado de Ensino e Pesquisa”. Localizado na Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj), o centro “foi projetado para ser o espaço de articulação do saber
profissional com o saber acadêmico e, desta forma, possibilitar a formulação de um novo
modelo de ensino e de treinamento policial”.276 E ainda, por meio de convênio com a
FESP (Fundação Escola de Serviço Público), Nazareth Cerqueira incentivou a criação do
curso de pós-graduação em Administração de Segurança Pública para oficiais superiores
a fim de preparar os futuros gestores da PMERJ.277
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O comandante investia ainda na divulgação de documentos, tentando expor a
instituição policial-militar à opinião pública. Nesse sentido, reativou o Centro de
Documentação e Pesquisa, criou a Revista da PMERJ278, editou os Cadernos de Polícia
(23 volumes publicados entre 1993 e 1994) e criou uma renovada Biblioteca da
PMERJ.279
A publicação PM: reflexões e ações, do ano de 1992, seria o ponto de partida para
uma coleção de obras que comporiam a Biblioteca da PMERJ. O referido livro
organizado pelos tenentes-coronéis Wilson de Freitas Chaves, Humberto Pinto e Nilson
Pinto Madureira foi composto por artigos escritos por esses oficiais ainda no ano de 1985
– “Os estereótipos e os problemas de segurança pública”, “A disfunções na Polícia Militar
e suas consequências” e “A PM e as tensões sociais através de uma visão da comunidade
do Rebu”, respectivamente. Os textos foram selecionados dentre muitos outros
produzidos no Curso Superior de Polícia Militar. Os artigos conjugavam experiências
pessoais e de leituras não-especializadas da literatura jurídica e das ciências sociais. 280
Segundo o comandante-geral Nazareth Cerqueira, esta atividade editorial cumpriria
parte da missão quanto à avaliação e crítica permanentes, “ao lado do aperfeiçoamento e
da clara definição dos papeis” da corporação. Para o coronel, caberia à coleção da
Biblioteca da PMERJ “buscar canais que permitam a participação de uma instituição com
as responsabilidades da Polícia Militar na veiculação e produção de ideias resultantes do
estudo, do pensar e do aprendizado da realidade de seus componentes ou da produção de
ideias e proposições de outros setores da sociedade”. 281 A referida coleção seria composta
por quatro séries. A série “Estudos e pesquisas” seria composta por textos produzidos por
membros da própria corporação e a seção “Acadêmica” traria outras pesquisas sobre áreas
de interesse da PM. Já a série “Clássicos” seria formada por títulos das ciências jurídicas
e sociais esgotados ou ainda inéditos no Brasil. Por fim, a parte “Historiográfica” seria
composta por obras que tratassem da história brasileira, especialmente da fluminense, e
que remetessem à ação das instituições policiais.282
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Os Cadernos de Polícia283 foram outra grande inovação do comando no que
concernia à instrução policial, pois, além de suprir lacunas no campo da bibliografia
policial – e, assim, apoiar didaticamente os cursos de formação e de especialização de
oficiais –, também possibilitou a implementação de um sistema de ensino à distância para
a reciclagem dos policiais militares.284 Na apresentação do primeiro caderno, o próprio
comandante afirmava que “todo profissional que preza o seu trabalho tem a obrigação de
conhecer a fundo o estado da arte de sua profissão”. Nessa perspectiva, os cadernos
pretendiam “facilitar esse conhecimento, publicando textos especializados, seja na área
do patrulhamento, seja no terreno da investigação criminal, seja em outros campos do
conhecimento cientifico que tenham ligação com o trabalho policial”. O coronel tinha a
pretensão, ainda, de contribuir com as polícias militares de outros estados brasileiros, por
meio da divulgação de estudos e pesquisas de especialistas, principalmente
estrangeiros.285 Por isso, Nazareth Cerqueira procurava comentar, sempre nas
apresentações de cada caderno, os textos publicados.
Além desses investimentos, o comando procurou traduzir obras que servissem de
orientação teórica com vistas à implementação dos programas de policiamento
comunitário no Rio de Janeiro. Dentre elas, uma merece destaque: Polícia Comunitária:
como começar de Robert Trojanowicz286, editado em 1994.287 Depois de negociações
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com os detentores dos direitos autorais da edição em inglês, a PMERJ conseguiu
autorização para traduzi-lo e publicá-lo. O livro, na realidade, é um manual de
procedimentos que tenta definir o conceito e especificar passos da implantação do que
entende ser a polícia comunitária.288 Contudo, o conceito de “comunidade de interesse”,
definido por Trojanowicz, tornou-se central para a política de segurança da cúpula
reformista comandada por Cerqueira:
“o crime, a desordem e o medo do crime podem criar uma comunidade de interesse
dentro da comunidade geográfica. Incentivar e enfatizar esta comunidade de
interesse dentro de uma área geografia pode contribuir para que os residentes
trabalhem juntamente com o policial comunitário para criar um sentimento positivo
de comunidade. Assim, o uso da palavra ‘comunidade’ em policiamento
comunitário pode referir-se muitas vezes a entidades superpostas”.289
Dessa maneira, no segundo comando de Cerqueira, o qualificativo “comunitário”
começou a ganhar outros matizes. O modelo de policiamento profissional que se
pretendia, nesse período, foi transposto a diversas “comunidades de interesse”, como os
bairros. Nesse sentido, a ordem e a segurança pública passaram a ganhar os significados
que as próprias comunidades a elas conferiam. A partir do que seria entendido pelas
comunidades como ordem e segurança, a polícia militar construiria suas estratégias. 290
Assim, segundo Ludmila Ribeiro,
“nos anos de 1994 e 1995, foram processadas várias mudança na legislação de
ensino, as quais incluíram desde a revisão dos conteúdos programáticos, como a
alteração da metodologia e do processo ensino-aprendizagem e, ainda, a publicação
de livros nacionais e estrangeiros relacionados à temática do policiamento
comunitário. (...) Por fim, houve uma reformulação da DEI (Diretoria de Ensino e
Instrução) para que ela pudesse, de fato, viabilizar a formação de policiais
comunitários no mesmo momento em que o BOPE e o BpChoque foram dotados
de ‘armas com poder de fogo adequadas à atividade da Polícia Militar’”.291
Dessa maneira, pretendendo reformular a “cultura policial”, associada, até então, a
ações repressivas do Estado, o comandante Nazareth Cerqueira se consolidava, na década
A obra elenca os dez princípios do policiamento comunitário: “filosofia e estratégia organizacional;
comprometimento com a concessão de poder à comunidade; policiamento descentralizado e personalizado;
resolução preventiva de problemas, a curto e longo prazo; ética, legalidade, responsabilidade e confiança;
extensão do mandato policial; ajuda para pessoas com necessidades especificas; criatividade e apoio
básicos; mudança interna e construção do futuro”. In idem, pp. 9-15.
289
Idem, p. 86.
290
CARVALHO, Marcela e RIBEIRO, Ludmila. Op. cit., p. 10.
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de 1990, como uma das raras exceções dentro do universo de propostas para a segurança
pública. Seu compromisso com pesquisas mais consistentes, com o acompanhamento
crítico dos experimentos nacionais e internacionais, com o conhecimento acumulado na
esfera acadêmica e com os princípios mais elementares da gestão moderna – diagnóstico,
planejamento, avaliação e o monitoramento – marcou a história da PMERJ. Outros
oficiais passaram a estudar temas como criminalidade, técnicas policiais e corrupção.
“Hoje não há um único curso de polícia neste país que não discuta alguma obra” de
Cerqueira, “ou que ele tenha trazido lá de fora”, atesta o coronel Sérgio Antunes. 292
A derrota final da política reformista ou o “futuro de uma ilusão” 293
Em 1991, quando Brizola retornou ao governo estadual, a criminalidade urbana
havia dado o maior salto da história do Rio de Janeiro, alimentando o movimento que a
imprensa denominava de “escalada da violência”. Nas favelas, a situação se deteriorou,
quando da união “entre as duas dinâmicas criminais mais perversas que o Brasil já
conheceu: o tráfico de armas e de drogas”.294 A rentabilidade do comércio, principalmente
da cocaína, era um fenômeno que se dava em escala mundial. 295 Cresciam as disputas
armadas entre grupos precariamente organizados nas favelas. Porém, fortalecido pelo
incontestável desempenho eleitoral, Brizola retomou antigas bandeiras, tendo como base
a experiência do primeiro mandato.
Porém, no segundo governo pedetista, o contexto se revelou ainda mais
desfavorável para as reformas no policiamento ostensivo. Os projetos enfrentariam toda
sorte de resistência. A eleição para a prefeitura do Rio de Janeiro de César Maia foi um
indicativo de que o eleitorado da capital associava cada vez mais a desordem urbana e o
crescimento dos índices de violência criminal na cidade à figura de Brizola. A defesa dos
direitos humanos foi sendo demonizada – inclusive pelo candidato ao executivo
municipal vitorioso – e gradativamente responsabilizada pela falta de energia da estrutura
de segurança pública no combate aos criminosos.296
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MORETZSOHN, Sylvia. Op. cit., p. 13.
Aqui faço referência ao título dado não somente à sua primeira monografia de 1968, analisada no
segundo capítulo da tese, mas também ao título dado a outro texto “O futuro de uma ilusão: o sonho de uma
nova polícia”. In Discursos Sediciosos – crime, direito e sociedade. Rio de Janeiro, ICC, ano 2, n° 3, 1997.
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SOARES, Luiz Eduardo. Meu casaco de general... Op. cit., p. 111.
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Para Marcos Alvito, trata-se “um comércio milionário, cujo controle é supralocal e até mesmo
supranacional, embora a ponta mais visível (e a única a ser, de uma forma ou de outra, reprimida) esteja
localizada nas favelas cariocas”. Citado in ZALUAR, Alba e ALVITO, Marcos (orgs). Op. cit., p. 190.
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MOTTA, Marly. “O projeto político...”. Op. cit., p. 178. “Em 1992, o Rio de Janeiro assistiu a uma das
mais polarizadas disputas pelo comando da prefeitura da cidade. De um lado, estava César Maia, pelo PFL,
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Em 1993, alguns episódios modificaram a qualidade da violência no Rio e do
tratamento da questão da segurança pública: os “arrastões” nas praias cariocas –
transmitidos via satélite para todo o mundo – e as trágicas chacinas da Candelária e
Vigário Geral.297 Segundo Nazareth Cerqueira, houve, à época, “muita gente feliz com
isso, achando que é isso mesmo”.298 Tais eventos inverteram posições, atingindo o
governo e sua política de segurança, colocando na defensiva autoridades, entre os quais
o próprio comandante Cerqueira. Chegara o momento de deixá-lo vulnerável diante da
opinião pública. Luiz Eduardo Soares reconheceu que
“atirando nas vítimas, os assassinos alvejaram a política de segurança do governo
do estado, comprometida com valores, discursos e atitudes que confrontam,
abertamente, moralidades, ideologias e comportamentos de segmentos
consideráveis dos aparelhos policiais, socializados em suas instituições ainda sob o
signo da ditadura, do desprezo pelos direitos individuais, das estigmatizações de
minorias e de discriminações sociais e étnicas”.299

O combate de Nazareth Cerqueira aos grupos de extermínio no Rio de Janeiro o
indispunha, claramente, com parte do corpo policial. A ação de policiais corruptos e
envolvidos no tráfico de drogas e armas parecia ilimitada, mesmo com as punições
determinadas pelo comandante.300 Tais acontecimentos se revelaram especialmente
surpreendentes, uma vez que passaram a ocorrer “com maior intensidade, após a transição
democrática e no curso das lutas sociais pela consolidação da democracia no Brasil”. 301

prometendo pôr ordem no caos urbano através da retirada de mendigos, ambulantes e subempregados das
ruas. (...) prometia uma cidade ‘limpa’, num discurso higiênico direcionado para a classe média e a zona
sul, que assistiam a uma crise estrutural na economia do estado, com a falência de empresas de ponta e a
transferência de setores importantes de serviços para São Paulo. De outro, estava Benedita da Silva, PT,
negra, ex-favelada, que pregava a união de todos os deserdados em prol de uma prefeitura mais voltada
para as populações pobres. Maia, no entanto, vence as eleições por ínfima margem de votos, mostrando,
por conseguinte, que houvera uma clara divisão de forças políticas na cidade”. Citado in NOBRE, Carlos.
O negro na Policia Militar: cor, crime e carreira no Rio de Janeiro. Op. cit., p. 112.
297
“A seção ‘Cartas do leitor’ de jornais diários apresentava ultimamente, principalmente na época dos
arrastões, textos indignados dos amedrontados moradores, que vivem atrás das grades de suas residências
e dos vidros dos seus automóveis, conclamando todos para o fim da passividade, exigindo que a polícia se
tornasse mais eficiente e menos corrupta”. In ZALUAR, Alba. “Violência, crime organizado e poder: a
tragédia brasileira e seus desafios”. In VELLOSO, João Paulo dos Reis (coord.) [et.al.]. Governabilidade,
sistema político e violência urbana. Rio de Janeiro: José Olympio, 1994, p. 113.
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“Cel. Cerqueira sobre o massacre da Candelária”. In Revista Veja edição de 28 de julho de 1993, p. 19.
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SOARES, Luiz Eduardo. Violência e Política no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Relume Dumará/ISER,
1996, p. 243.
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Segundo a entrevista “PM: expulsões serão sumárias” concedida por Cerqueira ao jornal O Dia, foram
executadas 102 expulsões de policiais militares no ano de 1991, 151 em 1992 e 135 no ano de 1993, em
razão do envolvimento de policiais com práticas criminosas. Edição de 16 de agosto de 1993 publicada no
Boletim da PMERJ n° 154 de 18 de agosto de 1993.
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ADORNO, Sérgio. A gestão urbana do medo... Op. cit., p. 138.
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Para Adorno, tais acontecimentos no Rio de Janeiro colocariam “a nu a dupla face da
atuação policial: por um lado, violência desmedida; por outro, corrupção”. 302 Em
entrevista concedida ao jornal O Dia, Cerqueira afirmou:
“Não vejo outra solução para os maus policiais senão esta: expulsá-los e entregalos à Polícia Civil e à Justiça. Mas teremos cuidado em diferenciar os criminosos
dos que não tem aptidão para o trabalho. Em relação a eles, pensamos em aproveitar
a ideia do governador Leonel Brizola: afastá-los, mas não excluí-los. Colocá-los à
disposição da Secretaria de Administração, para que sejam reciclados e trabalhem
como zeladores de escolas ou vigias de prédios públicos estaduais”.303

Além do Conselho de Ética da PMERJ, o comandante instituiu, ainda, a
Corregedoria Geral de Polícia Militar em 1993, destacada em capítulo anterior da tese. 304
Cerqueira, há muito, se preocupava não somente com as ações arbitrárias e violentas, mas
também com a corrupção entre os policiais. Por isso, organizou um grupo de oficiais e
psicólogos a fim de estudar o fenômeno.305 Tentou ainda implementar a filosofia da
chamada “gestão da qualidade total” na corporação, a fim de oferecer “ferramentas a
serem utilizadas para a melhoria da qualidade dos serviços prestados” pela polícia
militar.306 Mais uma vez, ele tentava incutir na corporação a ideia de que o serviço público
oferecido pela polícia não era um objeto, mas sim uma interação social com os cidadãos
entendidos como clientes. Portanto, a percepção da sociedade seria um controle muito

Idem, p. 139. “Quer no caso da Candelária, quer na chacina de Vigário Geral, os fatos demonstram que
policiais agem não autorizados por comando militar superior e sem qualquer coordenação estratégica,
movidos por vingança, empregando poder de fogo desproporcional ao suposto crime que pretendem
combater, não poupando vidas de quem quer que seja, delinquente ou não”.
303
Entrevista “PM: expulsões serão sumárias”. Op. cit., p. 45.
304
Como já exposto, esse instrumento de controle das ações policiais foi um dos pontos mais criticados
pelos seus opositores e apontado, em alguns relatos colhidos para essa pesquisa, como um dos principais
motivos de discórdia dentro da PMERJ à época. A corregedoria foi criada com a incorporação do Serviço
de Justiça e Disciplina (SJD), do Núcleo de Criminalistica e da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária. Houve
ainda articulação do SJD com a Promotoria de Justiça Militar a fim de facilitar o acompanhamento por
parte do Ministério Público dos processos disciplinares da corporação. Foi insituida, ainda, a Coordenação
Especial de Disciplina a fim de apurar detalhadamente os casos pendentes de desvio de conduta policial.
CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. “A criminalidade da polícia”. In CERQUEIRA, Carlos Magno
Nazareth. O futuro de uma ilusão: o sonho de uma nova polícia. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2001, p.
143.
305
Um dos resultados foi o estudo Pesquisa sobre o perfil de policiais militares excluídos por desvio de
conduta no ano de 1991. Nele, o grupo de trabalho faz um perfil pormenorizado de 165 praças excluídos
da corporação por “desvio de conduta” naquele ano, levando em conta muitas variáveis. Segundo o
relatório, a maioria dos policiais expulsos trabalhava em unidades da zona sul, eram solteiros, moravam na
zona norte e estavam na faixa etária 27 anos. Para o relatório, o cotidiano de riqueza, poder e status dos
moradores da zona sul acabaram influenciando o policial a se corromper. Ou seja, os policiais queriam
desfrutar da mesma situação de alto consumo dos moradores desta região e por isso apelaram para
expedientes condenados pela ética profissional. In ICC.
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Nota de instrução n° 5 publicada no Boletim da PMERJ n° 178 de 21 de setembro de 1994, p. 1.
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mais eficaz do que qualquer ato administrativo do comando-geral. O comandante
procurava enfrentar o problema da criminalidade polcial para além da dimensão
institucional. Ao articular outras instâncias de controle, o comandante parecia entender
esse problema no seu caráter também político. Mesmo assim, diante daqueles graves
acontecimentos, Cerqueira rejeitava qualquer tipo de intervenção externa na PMERJ. 307
Os lamentáveis episódios do ano de 1993 nos permitem afirmar, portanto, que um
dos grandes obstáculos enfrentados pelo comando de Cerqueira foram as persistentes
resistências ao novo modelo de trabalho dentro da própria corporação policial. Seus
projetos representavam não só um “choque de raciocínios” com a cultura policial
tradicional, como as mudanças concretas nas funções dos policiais de ponta e dos oficiais
supervisores, afetando assim concepções e interesses fortemente enraizados. 308 Sem
dúvida, as duas décadas de ditadura e de comprometimento das estruturas policiais com
a repressão ilegal e clandestina contribuíram muito para caracterizar as polícias
brasileiras.309 Era evidente a mentalidade corporativista e autocentrada: uma polícia
avessa a qualquer tipo de controle e desejosa de autonomia absoluta. De forma mais
ampla, hostil para com as reformas de caráter democrático e saudosa do período de
arbítrio. Segundo Egon Bittner,
“ao contrário do oficial do exército, do qual se espera que lidere seus homens na
batalha, o policial de mesma hierarquia é alguém que pode fazer alguma coisa em
relação aos seus subordinados e muito pouco a favor deles. Por esta razão o pessoal
da supervisão é frequentemente considerado pelo pessoal de linha com
desconfiança e até mesmo com desdém. Os policiais superiores também dependem
da boa vontade dos subordinados, mesmo que seja apenas para proteger suas
próprias vantagens ocupacionais na instituição. Desse modo, eles são forçados a
recorrer ao único meio disponível para assegurar um pouco de lealdade, isto é,
acobertar erros. Em outras palavras, para obter aquiescência a regulamentações
explícitas, em que os fracassos podem ser altamente embaraçosos, o comando deve
ceder em áreas não regulamentadas ou pouco regulamentadas da prática policial.310

Contra essas e outras concepções se voltavam o coronel Nazareth Cerqueira e uma
nova geração de oficiais PM. Em relato posterior, Cerqueira garantiu que

Entrevista “PM: expulsões serão sumárias”. Op. cit., p. 47.
“O uso excessivo da força é uma das marcas das polícias brasileiras em geral, mas atingem patamares
particularmente alarmantes no Rio de Janeiro”. Citado in CANO, Ignacio, SENTO-SÉ, João Trajano,
RIBEIRO, Eduardo e SOUZA, Fernanda Fernandes de. Op. cit., p. 17.
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“a corrupção e a violência policial foram temas constantes da minha reflexão
profissional. Nas diversas vezes em que atuei como administrador de unidades
policiais pude compreender as dificuldades que existem para gerenciar tais
problemas. O quadro se complica quando, ao lado desse problema (criminalidade
policial), tem-se outro que é a criminalidade da população. Os dois fenômenos se
relacionam de forma tão forte que creio poder afirmar que um se alimenta do outro.
(...) Lembro-me de um companheiro que me dizia ser necessário contarmos com
esses policiais (que ele chamava de ‘feras’) para combater as outras feras
criminosas”.311

Dedicando-se à análise do contexto das chacinas da Candelária e de Vigário Geral
no ano de 1993, Luiz Eduardo Soares concluiu que
“importantes líderes da sociedade civil e representantes políticos comprometidos
com as perspectivas democráticas caíram na cilada e, precipitadamente, mais do
que cobrar punição para os culpados e exigir radicalização das políticas
democratizantes e moralizantes no interior das instituições policiais, pediram
demissão sumária das autoridades responsáveis pela segurança pública – as mesmas
politicamente visadas pelos tiros assassinos”.312
Assim, o uso do que Márcia Leite definiu como metáfora de guerra313, tendo a
mídia como um dos mais atuantes agentes, polarizava os debates sobre a cidade vista
como irremediavelmente “partida” diante da criminalidade violenta que se irradiaria das
favelas. A autora garante que, até os anos 1980, “a representação negativa da favela como
lugar da pobreza e da marginalidade era contrabalançada por sua valorização como berço
do samba, do carnaval e da cultura popular”. Porém, “desde os anos 1980/1990, as favelas
passaram a ser tematizadas quase que exclusivamente pela violência e insegurança que
trariam aos bairros”.314 Insegurança e medo levariam à criminalização dos mesmos, a uma
CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. “A criminalidade da polícia”. Op. cit., p. 137.
SOARES, Luiz Eduardo. “Rio de Janeiro, 1993”. Op. cit., p. 244.
313
Uma figura de discurso que, na década de 1990, obteve muita aceitação foi a expressão “guerra contra
o crime”. Ela indicava que a comunidade estaria seriamente impregnada por forças inclinadas a destruí-la
e se fazia necessário recorrer a esforços que reivindicam todos os recursos disponíveis para derrotar o
perigo. Bittner afirma que “a mudança retórica de ‘controle do crime’ para ‘guerra contra o crime’ significa
a transição de uma preocupação de rotina para um estado de emergência. Nós não estamos mais enfrentando
perdas de um tipo ou de outro através das depredações dos criminosos; nós estamos correndo perigo
eminente de perder tudo! A percepção de tais riscos não permite um estudo paciente; como a destruição
prevista é considerada uma possibilidade real, não há necessidade de demonstrar sua certeza iminente, nem
de estimar com precisão suas probabilidades”. Citado in BITTNER, Egon. Op. cit., p. 140-141.
314
LEITE, Márcia Pereira. “Violência, risco e sociabilidade nas margens da cidade: percepções e formas
de ação de moradores de favelas cariocas”. In SILVA, Luiz Antonio Machado da. (org.) Vida sob cerco:
violência e rotina nas favelas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008, p. 116. “Atualmente,
no repertório simbólico do Rio de Janeiro, o termo ‘favela’ abrange diversos outros territórios de pobreza
(conjuntos habitacionais, loteamentos irregulares, bairros periféricos etc.), aludindo não mais à
precariedade de equipamentos urbanos e a estatutos de propriedade da terra/moradia específicos, mas
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crescente segmentação socioespacial da cidade. Portanto, considerações a respeito do uso
policial da “força desmedida”315, “que tem como uma de suas faces mais perversas as
altas taxas de homicídios de jovens favelados envolvidos ou não nas redes de droga, são
descartadas pelos governantes e por uma forte corrente de opinião como tomadas de
posição pelos ‘direitos humanos dos bandidos’ contra os direitos e a liberdade dos
‘cidadãos de bem’”.316 Dessa maneira, na década de 1990, a desconfiança caminhava lado
a lado com a concordância do comportamento arbitrário da polícia.317
As dificuldades para o comando de Nazareth Cerqueira pareciam maiores uma vez
que grande parte da opinião pública carioca se orientava por uma agenda punitiva.
Qualquer discussão em torno de reformas mais complexas da estrutura policial passou a
ser vista como “perda de tempo”. Os espaços para a argumentação pública foram
reduzidos, isolando o seu potencial transformador. Segundo Skolnick e Bayley,
“a percepção do crime e do perigo, qualquer que seja sua realidade comparativa,
coloca uma pressão cada vez maior para que a polícia responda. Quanto mais as
forças policiais sentirem essa pressão – seja através de solicitações de serviço ou de
queixas de grupos de cidadãos sobre o aumento da criminalidade –, mais provável
será que o imediatismo dessa pressão vá destruir as possibilidades de redirecionar
os recursos policiais para programas inovadores.318

Os debates eram pautados em um imaginário do senso comum que associava o
governo pedetista com a desordem, o caos urbano e a criminalidade violenta. “A cidade
maravilhosa tornou-se a cidade do crime e do medo. Tal mudança de imagem aderiu à
figura de Brizola”.319 Na avaliação de Américo Freire,

sobretudo ao estigma da marginalidade, desordem e violência que o recobre, transformando os favelados
no arquétipo das ‘classes perigosas’”. Assim, “a população ali residente, conivente com seus agentes, os
traficantes de drogas. Essa percepção, que se traduz nas metáforas de ‘guerra’ e de ‘cidade partida’ entre o
‘asfalto’ e as favelas, faz transitar parte da discussão da violência do campo do segurança pública para um
terreno moral, em que os moradores de favelas são tomados como cúmplices dos bandidos pela via das
relações de vizinhança, parentesco, econômicas e da política local. Sua convivência com bandos de
traficantes de drogas nos mesmo territórios de moradia é percebida como expressão de sua ‘moralidade
duvidosa’. A submissão dos moradores de favelas à chamada ‘lei do tráfico’ vem sendo percebida como
uma escolha entre esta e a ‘lei do país’, como uma opção por um estilo de vida que rejeitaria as normas e
os valores intrínsecos à ordem social”. In idem, p. 117.
315
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lugar nos principais eventos contemporâneos brasileiros e que tem gerado muitas polêmicas em torno das
posições que assumiu”. In FERREIRA, Marieta de Moraes (org.) [et al.]. A força do povo... Op. cit., p. 13.
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“pari passu à crise político-partidária no campo liberal-conservador, a grande mídia
cumpriria com determinação seu papel de combater política e ideologicamente o
governo Brizola, valendo-se para isso da divulgação contínua e diuturna de
problemas que diziam respeito direto ao interesse da população, com especial
ênfase no tema da violência urbana. Nas reportagens, o grande público podia
facilmente associar a escalada da violência urbana com o ‘fracasso’ da política
governamental de direitos humanos”.320

Bayley e Skolnick nos lembram que as pessoas se sentem inseguras em função de
desordens e não apenas em função de atividades criminosas. De fato, “a vitimização
criminal é rara; a maior parte do conhecimento que as pessoas têm sobre crime é obtida
de segunda mão, através da mídia”.321 Outros estudiosos afirmam, ainda, que “a mídia,
no mundo moderno, é ela própria um ator que produz significados, ocupando papel ativo
e criativo nos debates ocorridos na esfera pública. Ela é um dos poderosos criadores e
definidores da arena pública”.322
Concordo com as teses que destacam a centralidade da mídia como ator político.
Contudo, acredito que não convém ampliar, como alguns analistas fizeram 323, os efeitos
do medo do fenômeno criminal provocado pela grande imprensa. Não creio que esse
temor seja apenas uma criação da recepção passiva da mensagem midiática.324 Os
indicadores relativos às formas mais graves da criminalidade fluminense eram elevados,
embora estáveis. Para Soares, “estávamos longe do caos, da perda de controle, da escalada

FREIRE, Américo. “O Rio de Janeiro de Leonel Brizola”. In Op. cit., p. 273. Após o fim do seu primeiro
mandato, mais precisamente durante a campanha presidencial de 1989, O Globo estampou uma foto de
Brizola abraçado a um morador da favela identificado como o traficante Eureka. Brizola, pela primeira vez,
processou judicialmente os jornalistas responsáveis pela matéria. In RODRIGUES, Mônica. “Imprensa:
uma relação de amor e ódio”. Op. cit., p. 84. Disposto a enfrentar as críticas da imprensa – especialmente
uma série de reportagens publicadas no jornal O Globo, Brizola passou a publicar periodicamente numa
coluna paga no Jornal do Brasil suas “defesas” e suas propostas de governo. Os chamados “tijolaços”
caracterizaram-se pelo tom polêmico e combativo, e se tornaram peça fundamental de contato entre o líder
pedetista e a opinião pública. Ver SENTO-SÉ, João Trajano. Brizolismo... Op. cit., p. 236.
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Ver, por exemplo, COIMBRA, Cecília. Operação Rio: o mito das classes perigosas. Rio de
Janeiro/Niterói: Oficina do Autor/ Intertexto, 2001, p. 190.
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Zaluar afirma que “as imagens veiculadas pelos meios de comunicação de massa são suficientemente
plurais (...) para que se possa reduzi-las a um exagero irresponsável acerca da incidência dos crimes
violentos”. Citado in ZALUAR, Alba e ALVITO, Marcos (orgs.). Op. cit., p. 213. A Revista Veja, por
exemplo, destacou o combate, naquele contexto, ao jogo do bicho, afirmando: “existem, sim, bons policiais
no Rio de Janeiro. Sem eles, não teria sido possível desmontar o sistema de poder de Castor de Andrade. O
centro nervoso da operação foi o Serviço Reservado do Estado-Maior da Polícia Militar – a P-2. O coronel
Nazareth Cerqueira fez uma limpeza nos quadros da velha P-2, criada sob o regime militar para funcionar
como braço auxiliar dos órgãos de repressão política. Até a semana passada, Cerqueira era criticado por
uma de suas virtudes – a preocupação com os direitos humanos. Sabe-se, agora, que ao menos com a P-2
fez um serviço que, para além da preocupação com os direitos humanos, é um marco de eficiência policial”.
Edição 1335, 13 de abril de 1994, p. 24.
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vertiginosa que a mídia proclamava”, mas, “atribuir à mídia o papel fundamental desses
processos deve ser encarada com reservas”.325
Portanto, uma parte significativa dos preconceitos presentes entre setores da
população fluminense em relação ao paradigma dos direitos humanos foi construída
ativamente, a meu ver, por policiais interessados, por um lado, em promover uma
desculpa pública para sua própria incompetência e, por outro, em descredenciar parte da
sociedade civil mais atenta às práticas de violência e corrupção policial. Segundo Marcos
Rolim, quando discutimos a reforma das polícias, é possível que não estejamos lidando
apenas com temas como maior ou menor eficácia policial, “mas, também,
surpreendentemente, com o tipo de influência (positiva ou negativa) que tais estruturas
irão exercer sobre a cidadania, as expectativas das pessoas diante do poder público e os
valores com os quais elas constroem suas relações sociais”.326
Nazareth Cerqueira não pretendeu inventar uma polícia a partir do nada. Seus
comandados eram integrantes de uma instituição que já existia, que respondia a
exigências e necessidades de costumes sociais firmemente estabelecidos. Na avaliação de
Sento-Sé, o “brizolismo” colocou no centro do debate político sobre segurança pública a
questão dos direitos humanos, mas possibilitou a reação baseada no discurso autoritário
da “lei e da ordem”. “Antes subversivo, golpista e antidemocrático, o brizolismo era
tratado, agora, como o braço político da marginalidade”.327 Por essas razões, parcelas da
classe média, fundamentais na dinâmica de formação de opinião, davam sinais de
insatisfação quanto às práticas do governador e de sua equipe.328

SOARES, Luiz Eduardo. Violência e Política no Rio de Janeiro. Op. cit., p. 252. Segundo Soares, “a
percepção social acerca do crescimento da violência não corresponde, necessariamente, ao equivalente
aumento dos indicadores empíricos”. Contudo, as percepções não são falsas, pois, “sendo a violência
simultaneamente objetiva e subjetiva, crer nela implica vivê-la”. Citado in SENTO-SÉ, João Trajano.
Brizolismo... Op. cit., p. 291. Sento-Sé afirma que “uma série de pesquisas empíricas, realizadas ao longo
da década de 80 e início da de 90, foi consultada. Nenhuma delas logrou estabelecer uma correlação entre
aumento do destaque concedido pela mídia à criminalidade e a equivalente percepção social do fenômeno”.
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políticas de segurança pública no Rio de Janeiro. In DORNELLES, João Ricardo W. Conflito e segurança.
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Nesse cenário de muitos problemas, Brizola renunciou ao mandato a fim de
concorrer às eleições presidenciais de 1994, passando o governo estadual ao vice Nilo
Batista. O final desse capítulo da história fluminense recente foi marcado pela intervenção
do Exército, em outubro de 1994: a chamada “Operação Rio”.329 A jornalista Juliana
Resende afirmou que o presidente Itamar Franco e o então governador Nilo Batista teriam
chegado “à conclusão de que utilizar as Forças Armadas para conter a violência no Rio
seria a melhor solução naquele momento crítico”.330
À época, o argumento que legitimou a intervenção dos militares nas tarefas de
manutenção da ordem pública destacava que Brizola havia perdido o controle da ordem
pública dado o aumento da violência nos morros da cidade e sua extensão no asfalto. O
“caos” estaria prestes a ser implantado pelos narcotraficantes e pelas diversas gangues
frequentadoras dos bailes funks, consumidoras de drogas e promotoras dos arrastões.
Assim, a ocupação militar das áreas mais inseguras da cidade, ou seja, as favelas, seria
exclusivamente direcionada para desarmar e prender os traficantes e seus comandados. O
uso das Forças Armadas se justificaria, pois os criminosos ligados ao tráfico de drogas
ostentavam armas de uso exclusivamente militar.
Nesse contexto, os candidatos do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB),
Fernando Henrique Cardoso – à presidência – e ao governo estadual, Marcello Alencar,
ambos posteriormente eleitos, prometiam uma “invasão de cidadania” 331 e defendiam
abertamente uma “intervenção federal”.332 Nos dias 29 e 30 de outubro de 1994, jornais
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É importante destacar que, em 1992, quando da realização de um encontro internacional sobre meio
ambiente – a ECO-92 – o Exército assumiu parte do policiamento ostensivo da cidade, em virtude da
presença de uma série de chefes de Estado. O ambiente aparentemente tranquilo ficou gravado na memória
da opinião pública. In RESENDE, Juliana. Operação Rio: relatos de uma guerra brasileira. São Paulo:
Página aberta, 1995, p. 19. Importante registrar que a PMERJ também participou ativamente da segurança
do evento em 1992. O comando de Cerqueira empregou cerca de 12 mil policiais diariamente envolvidos
com a conferência e mais 50 homens na segurança interna do evento, comandados por um capitão. Foram
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comunicação para interligação exclusiva com a conferência envolvendo a Polícia Civil, o Corpo de
Bombeiros e o DESIPE. A PM realizou a segurança nos deslocamentos dos participantes, nas imediações
dos hotéis e nos locais das programações sociais. Foram criadas “ilhas de segurança” nos bairros do Leme,
Copacabana, Leblon e Floresta da Tijuca. Onze cabinas modulares foram instaladas na área hoteleira. A
PM também manteve policiamento no Palácio Laranjeiras durante a permanência do Presidente da
República no Fórum Global. Além disso a PM contou com um stand e exposição de painel fotográfico e
apresentação de um grupamento de adolescentes que participam dos projetos do Núcleo da Criança e do
Adolescente, coordenado pela Atae. In Relatório de realizações da Policia Militar do Estado do Rio de
Janeiro no ano de 1992, p. 2-3. In Instituto Carioca de Criminologia.
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militares no combate ao narcotráfico na cidade do Rio de Janeiro”. In Revista de Estudos Estratégicos, n°
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“estampavam opiniões de empresários, comerciantes, juristas, políticos e de várias
entidades, todos favoráveis à intervenção federal sob a forma de ‘estado de defesa’”. 333
A “Operação Rio” foi firmada por meio de um convênio entre o então presidente
Itamar Franco e o governo estadual, já sob a responsabilidade de Nilo Batista. Mesmo
sem a decretação formal de “estado de defesa”, os poderes executivos chamaram as
Forças Armadas à manutenção da lei e da ordem. 334 Nilo Batista “solicitava a presença
ativa das Forças Armadas e da Polícia Federal nas fronteiras estaduais, para controlar a
entrada de armas e drogas. Mas rechaçava a decretação do estado de defesa ou de
intervenção federal”.335
No dia 12 de novembro de 1994, veículos militares começaram a ser vistos
circulando pela cidade.336 Na avaliação de Sento-Sé, Nilo Batista se viu “pressionado pela
opinião pública e pelos partidos oposicionistas, isolado por boa parte de seus
correligionários”, aceitando, assim, a “solução conciliatória”. Para o autor,
“estava sacramentado aquilo que alguns analistas interpretaram como um dos
maiores golpes eleitorais da história republicana brasileira. A impressão de que a
intervenção do Exército redundara em um declínio do sentimento de insegurança e
dos próprios índices de criminalidade feriu gravemente a imagem pública de
Brizola”.337

Registros da imprensa foram proibidos pelo Exército, quando das operações de
incursões nas favelas.338 Mesmo assim, segundo a avaliação de Luiz Eduardo Soares, o
governo pedetista acompanhou “atento, até o último dia de mandato, o processo,
procurando evitar violações e recorrendo às poucas forças que lhe restaram”.339
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Em 1994, enquanto Brizola via ruir mais uma vez seu projeto de ascender à
presidência da República340, no Rio de Janeiro assistiu-se a vitória para o executivo
estadual de Marcello Alencar. Voltaria ao cenário político fluminense a Secretaria de
Segurança Pública e, para sua chefia, o general do Exército Nilton Cerqueira.341 Iniciouse uma política de desmonte em relação a vários projetos de segurança anteriores. O
programa de policiamento comunitário, em especial, terminou por sucumbir às mudanças
no comando da política de segurança pública, antes mesmo que se pudesse efetuar um
balanço crítico dos resultados alcançados. Os obstáculos encontrados foram bem maiores
do que se podia prever e, em vez de impulsionarem mudanças no projeto-piloto ou mesmo
institucionais, determinaram seu progressivo esvaziamento. O projeto foi sendo
fragilizado dentro e fora da PMERJ. Assim, o novo governo, instituído a partir de 1995
com a bandeira do “endurecimento policial”, não teve grande dificuldade em desmontálo em poucos meses. A patrulha comunitária de Copacabana foi desativada sob pretexto
da “urgência” de se “confrontar” o “crime organizado” no Rio de Janeiro.342
Entretanto, para além das novas diretrizes do comando, vários estudiosos destacam
que as resistências dentro da própria polícia são inevitáveis no momento em que
reestruturações ocorrem. É comum que muitos policiais se sintam inseguros ou
ameaçados e lutem contra projetos, como o do policiamento comunitário. Tal postura se
consolidou no Rio de Janeiro especialmente quando o policiamento comunitário passou
a ser visto como uma proposta “leve” na luta contra o crime. Policiais construíram, assim,
uma autorrepresentação focada na ideia de “assistentes sociais” – o que seria, portanto,
uma forma de negar aquela que seria a “essência” da atividade policial: a repressão. 343
Interpretavam, muitas vezes, as exigências constitucionais como empecilhos ao seu
trabalho.344 Muitos oficiais e praças da PMERJ também consideravam inócuo o
LAMOUNIER, Bolívar. “A democracia brasileira de 1985 à década de 1990: a síndrome da paralisia
hiperativa”. In VELLOSO, João Paulo dos Reis (coord.) [et al.]. Op. cit., p. 42.
341
A PMERJ perdeu o status de secretaria de estado. Para o comando da corporação foi escolhido o Cel.
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enfrentamento da “desordem miúda”.345 Dessa maneira, o policiamento comunitário foi
visto como “polícia cor-de-rosa” que fazia “policiamento de mentira”.
É compreensível que eles não enxergassem as reformas como mudanças, apenas,
nos meios tradicionais utilizados. Provavelmente, esse mal-entendido explica muito das
tensões dentro da corporação policial fluminense. A cúpula gestora em torno de Nazareth
Cerqueira falava dos programas como se tivesse o monopólio da preocupação com a
prevenção. Apesar das diferentes concepções existentes acerca do trabalho policial,
muitos policiais estão interessados em ser eficazes como quaisquer outros.
A cultura policial é entendida, portanto, pela literatura sobre polícia comunitária
como um obstáculo à implantação dessa modalidade de policiamento, pois os policiais
consideram seu conhecimento empírico sobre a criminalidade violenta inquestionável.
Policiais são, ainda, sensibilizados por um forte sentimento de solidariedade defensiva.
Para muitos deles, grupos de pesquisa podem ocasionar problemas e seus esforços no
sentido de contribuir para as políticas de segurança são considerados fora da competência
policial. As interações e decisões colegiadas do policiamento comunitário pretendiam
substituir justamente essa solidariedade mecânica – que contrapunha “nós” e “eles” – pela
solidariedade funcional de interdependência colaboradora.346
O relatório analítico produzido pelo Iser destacava que a iniciativa do policiamento
comunitário em Copacabana “não integrou um plano mais abrangente de transformação
da política de segurança, que já previsse sua extensão a outros bairros, que
comprometesse outras unidades policiais, ou que engajasse a priori outras esferas do
poder público”. Em vez de “carro-chefe”, teria sido um “balão de ensaio, envolvendo
somente uma das polícias e, dentro desta, apenas um batalhão, um regimento
especialmente criado para desempenhar o novo serviço, com o mesmo status de alguns
outros ‘projetos especiais’”. Os pesquisadores concluem que “esperava-se que o apoio
da sociedade civil e os resultados do programa, em si mesmos, pudessem garantir a
continuidade da experiência e quiçá expandi-la gradativamente a todo o Rio de
Janeiro”.347 Previam-se resistências internas quando se implantou o projeto, mas, pelo
Não houve “empenho da prefeitura em favorecer o sucesso da experiência. Parecia até haver certo
interesse em ofuscá-la, propagandeando-se as realizações do administrador regional e as obras do Projeto
Rio Cidade como verdadeiros caminhos de ‘salvação’ do bairro. Tendo acesso muito mais fácil à mídia (até
pelo fato de os policiais militares estarem submetidos à ‘lei do silêncio’ – proibição de dar declarações à
imprensa sem autorização do Estado-Maior da PM), o administrador regional conseguiu efetivamente
‘ofuscar’ a existência da patrulha comunitária em Copacabana, garantindo a dianteira na disputa pela
visibilidade junto à ‘opinião pública’”. Citado in MUSUMECI, Leonarda (coord.). Op. cit., p. 120-126.
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fato de ele contar com apoio de setores da PMERJ, além de respaldo externo de
organizações como o Viva Rio, acreditou-se na possibilidade de contorná-las e, à medida
que o projeto fosse apresentando resultados, modificar mais profundamente a cultura
corporativa tradicional.348
Importante destacar outro obstáculo levantado pelo monitoramento qualitativo
realizado pelo Iser. Em outras experiências, como a de Nova Iorque, não havia a mesma
distância socioeconômica entre os policiais e os habitantes dos bairros contemplados pelo
programa. Já na zona sul do Rio de Janeiro – excluídas as favelas – a renda e o status
social dos soldados da PMERJ eram muito inferiores aos padrões médios da população
residente. Na avaliação dos próprios policiais, o preconceito de classe construiu fortes
barreiras à interação direta com os moradores. 349 Nazareth Cerqueira reconheceu que
“infelizmente, a administração não conseguiu, na área de recrutamento e de seleção, obter
resultados positivos. Além dos baixos níveis salariais oferecidos aos candidatos, outro
fator contribuiu para aumentar as dificuldades de recrutamento: a expansão da Guarda
Municipal do Rio, concorrendo com a PM no mesmo universo de candidatos”.350
Portanto, segundo o mesmo relatório, esse programa funcionou, na prática, em
condições bastante precárias: isolado dentro da corporação policial e sem contar com
suficiente apoio da “comunidade”. Boa parte dos moradores do bairro não chegou a tomar
conhecimento da iniciativa. E ainda: concepções mais plurais sobre o que seria a
“comunidade” conviviam com outras bastante excludentes, com fronteiras definidas
quase sempre por atributos morais: “comunidade do bem”, beneficiária do programa,
versus “comunidades do mal”, a serem combatidas, removidas, disciplinadas e punidas.351
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Os analistas do Iser garantiram ainda que a experiência em Copacabana, ao
contrário do caso de Nova Iorque, não contou com uma política mais ampla no sentido
de eliminar ou reduzir os obstáculos encontrados, entre os quais:
“rigidez do regimento interno, exacerbação do militarismo e das distâncias
hierárquicas na PM, determinando barreiras à maior autonomia dos agentes de
ponta, à flexibilização do controle institucional e à descentralização das decisões;
morosidade e ineficiência da burocracia, dificultando a ambientação do projeto, a
circulação de informações e a coordenação das ações policiais no interior do próprio
batalhão; fragmentação e competição entre as agências públicas, tanto da área de
segurança (PM, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, delegacias de
circunscrição e delegacias especiais da Polícia Civil), quanto de outras esferas
administrativas estaduais e municipais, erigindo fortes barreiras a uma atuação
coordenada e convergente, ou mesmo ao estabelecimento de parcerias
momentâneas para a resolução de problemas específicos”.352

Talvez residisse aí uma das grandes dificuldades da política de segurança de
Nazareth Cerqueira. Sua gestão não conseguiu modificar a estrutura militarizada da
PMERJ, que se caracterizava justamente pela atribuição de prestígio hierárquico, pelo
controle disciplinar e pela concentração de poder decisório nos escalões superiores.
Embora a orientação comunitária tenha enfrentado as barreiras entre a polícia e o mundo
exterior, um aspecto crítico dessa reforma exigiria também a criação de relações mais
horizontais, em que a divisão de poderes fosse minimamente semelhante entre os próprios
policiais. A reestruturação das relações entre os policiais se revelou até mais difícil do
que a reestruturação entre os policiais e os cidadãos.353 O comando pertencia aos oficiais,
cabeças pensantes que deveriam guiar o sistema de crenças, valores e atitudes. Essa foi
uma opção clara do comandante Nazareth Cerqueira.
Assim, o comando-geral da PMERJ parece ter enfatizado muito menos a tarefa do
policial como “organizador da comunidade”. Talvez porque isso implicasse um grau de
autonomia e descentralização pouco compatível com a rigidez hierárquica ainda vigente
no regimento interno da corporação fluminense. A despeito de iniciativas – ainda no
primeiro comando – como o “grupo dos pares” e da nomeação de uma comissão para a
revisão do Regulamento Disciplinar354, Cerqueira não enfrentou efetivamente essa
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Idem, p. 24.
BITTNER, Egon. Op. cit., p. 23.
354
Publicado no Boletim da PMERJ n° 69 de 16 de abril de 1986. In Arquivo Geral da PMERJ.
353
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questão. A PMERJ continuava sendo regida por um regulamento interno do tempo da
ditadura.355
Apesar de muitos oficiais reformistas criticarem os “males do militarismo”, para
Nazareth Cerqueira, a manutenção de tal militarismo centralizador e disciplinador deveria
servir de contrapeso ao desgaste da imagem pública da PMERJ. Quanto mais a
corporação encontrasse em xeque, sob acusações externas de desvio ou incompetência,
mais seriam “saudáveis” os mecanismos de autocontrole, supostamente capazes de
“expurgar” com rapidez os problemas internos. Essa estrutura arcaica (comparada à das
polícias militares de outros países) fortaleceu algumas das fontes de problemas. A
centralização dos processos decisórios acabou resultando em perda de agilidade dos
batalhões e dificuldade de planejamento. Valorização e ritualização exageradas da
disciplina e das distâncias hierárquicas reforçaram, por sua vez, a tendência a
homogeneizar e desqualificar o policial de ponta. Justamente aquele que atuaria mais
próximo às comunidades, restringindo sua motivação para o trabalho à obediência cega e
ao medo de sofrer punições. Talvez as sanções disciplinares não ocorressem tão
frequentemente, nem tão arbitrariamente na prática, mas sua constante invocação e a
possibilidade de serem aplicadas parecem constituir a base do “modelo pedagógico” em
vigor mesmo no comando de Cerqueira, sendo o principal instrumento de controle interno
e a principal garantia de obediência. Sem dúvida, esses fatores repercutiram
negativamente no esforço de implantação do policiamento comunitário.
Tentou-se, ainda, no comando de Nazareth Cerqueira, introduzir a exigência de um
nível mais alto de escolaridade (segundo grau completo) para o ingresso na corporação.
No lugar de apenas “educar os recrutados”, a ideia seria “recrutar os educados”. Contudo,
essa exigência não foi acompanhada de aumento salarial ou de melhorias no plano de
carreira, e teve de ser revogada sob pena de agravar ainda mais a escassez de praças nos
batalhões. Por isso, Cerqueira defendia tenazmente a necessidade de uma profunda
reformulação do treinamento oferecido pela PMERJ, para melhorar a qualidade do
“material” recrutado. Havia, ainda, a crença de que o modelo comunitário também

Estabeleciam-se como princípios fundamentais de controle a “estreita subordinação de todas as
companhias ao comando do batalhão e deste ao Estado Maior da Polícia Militar; a ‘lei do silêncio’, isto é,
proibição de prestar declarações à sociedade civil ou à imprensa, sem autorização do Estado Maior; abertura
de Inquérito Policial Militar (IPM) e aplicação sumária de penas a quaisquer situações que possam ser
interpretadas como ‘indisciplina’ ou ‘desrespeito’ às normas de conduta institucional – o que, na maior
parte das vezes, não se refere a atos delituosos, mas a transgressões tais como ‘levantar a voz para um
superior’, apresentar ‘aparência descuidada’, ‘não justificar as faltas ao trabalho’, ‘questionar outro policial
de igual patente’, etc.”. In MUSUMECI, Leonarda (coord.). Op. cit., p. 133.
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pudesse contribuir nesse sentido. Conferindo maior autonomia aos policiais, aumentando
seu interesse pelo trabalho e, ao mesmo tempo, partilhando a tarefa de controle com a
sociedade civil, talvez se conseguisse, a médio ou longo prazo, minimizar dois problemas:
a baixa qualificação dos soldados e a ineficiência decorrente da arcaica estrutura interna
da PMERJ.356
Ludmila Ribeiro argumenta que os programas de policiamento comunitário no Rio
de Janeiro foram, na realidade, “tentativas de burocratização da organização policial
militar”. Na visão da autora, a PMERJ não teria acompanhado o processo de
modernização como outras instituições brasileiras. Assim, “seus padrões de operação”
ainda seriam “muito mais próximos de uma maréchaussée357 (ou força de proteção
desorganizada)”, comprometendo, dessa maneira a “institucionalização de um programa
de policiamento comunitário propriamente dito”. Ribeiro recorre ao conceito de
“burocracia pré-moderna” a fim de definir a PMERJ, uma vez, que a instituição possuiria
“uma cultura própria, autônoma e pouco racionalizada, que depende em grande medida
das decisões e trajetórias pessoais de cada policial e dos conflitos internos entre seus
grupos”.358 Analisando os programas de policiamento comunitário numa perspectiva de
longa duração, Ribeiro garante tratar-se de uma “modalidade geralmente empregada nas
favelas para a retomada do território”, ordenando-o, com o “reforço dos ideais de
disciplina e hierarquia. O espaço para a discricionariedade do policial de ponta para,
juntamente com a comunidade, estabelecer a solução para os seus problemas, não existe”.
A metodologia, segundo a autora, que seria “resgatada de tempos em tempos visa a um
propósito bastante funcional: o de viabilizar a institucionalização de ideais
essencialmente burocráticos” no sentido weberiano.359
356

MUSUMECI, Leonarda (coord.). Segurança Pública e Cidadania... Op. cit., p. 135.
Esse conceito é recuperado por Ribeiro na obra Segurança, Território e População, organizada pelos
alunos de Michel Foucault entre 1970 e 1971, e publicada no Brasil em 2008. A autora nos diz: “a função
da maréchaussée era, em suma, garantir a urbanização do território e, por conseguinte, viabilizar o exercício
da soberania. Daí porque Foucault afirma que apenas existem cidades por existe a polícia, pois ‘no sentido
estrito dos termos, policiar e urbanizar é a mesma coisa’. Uma vez consolidados os limites da cidade e
institucionalizada a soberania do Estado-Nação, a função da polícia vai se transformar. A maréchaussée
passa a ser transformar em uma das organizações que, além de reprimir os errantes, vai ajudar a formar um
sistema de crenças, valores e atitudes que viabilizaria o aumento da conexão entre os indivíduos que
compõem uma população. Ou seja, a diferença entre a maréchaussée do século XII e a polícia moderna dos
séculos XVII e XVIII, é que a primeira tem como foco a definição dos limites do território e a submissão
de todos à soberania do rei enquanto a segunda ocupa-se da disciplina da população, da formação de um
estilo de vida único”. In RIBEIRO, Ludmila. Op. cit., p. 12.
358
Idem, p. 3.
359
Idem, p. 5. O CIPOC seria o primeiro exemplo dessa política: “regulamentos” definidos, “recrutas
especialmente formados para esse fim”, “hierarquia bem definida com funções altamente especializadas” e
“introdução de um sistema de monitoramento e avaliação” da ação policial. In idem, p. 22-23. Nessa linha,
Beato defende que “experiências de policiamento comunitário, para serem bem-sucedidas, requerem que
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Contudo, a socióloga reconhece que as diretrizes e os programas do comando de
Nazareth Cerqueira foram “uma grande inovação e mudança em relação ao pensamento
anteriormente vigente”, uma vez que a polícia passou a ser entendida “como uma agência
que presta um serviço público a todos os indivíduos que dele necessitam”. 360 Portanto,
ela conclui, pertinentemente, que “longe de considerá-los intentos de flexibilização do
modelo profissional”, as “estratégias denominadas de comunitárias” foram “tentativas de
se burocratizar a própria polícia”, fazendo com que ela deixasse “de ser uma espécie de
maréchaussée para se consubstanciar pelo menos em uma polícia moderna”.361
Logo, a maior parte dos estudos sobre esse assunto conclui que os efeitos positivos
das abordagens policiais baseadas nas relações comunitárias só aparecem após um
período de maturação.362 Isso, definitivamente, não aconteceu no Rio de Janeiro. Gestores
públicos e parcelas da sociedade fluminense preferiram não investir em um projeto cujos
eventuais bons resultados só poderiam ser experimentados a longo prazo. A despeito das
contradições específicas da política de segurança reformista apontadas, e, ainda, mais do
que os meios midiáticos, foi a própria polícia, respaldada por uma cultura política
autoritária, o maior limite enfrentado pelo projeto de Nazareth Cerqueira. Seu
empreendimento foi subversivo demais dentro das convenções tradicionais da PMERJ e
segundo certas concepções sociais. O sucesso da associação brizolismo/banditismo
acabou contribuindo para o retrocesso na percepção social dos métodos adequados de
atuação policial, possibilitando a aceitação resignada, por parcelas da opinião pública, de
estratégias truculentas dos órgãos de segurança, adotadas pelo governo seguinte. 363
Segundo Américo Freire, tais empreendimentos trataram-se de um “vasto e inédito
conjunto de políticas públicas”. Para o historiador, não menos ousada foi a política de
segurança dos governos pedetistas, “que se tornaria referência para uma importante
processos mais amplos de reforma policial estejam em curso”. Para ele, seria “um equívoco acreditar que
se pode implementar policiamento comunitário mantendo intactas antigas estruturas administrativas”.
BEATO, Claudio. “Reinventando a polícia: a implementação de um programa de policiamento
comunitário”. In OLIVEIRA, N. V. (org.). Policiamento comunitário: experiências no Brasil 2000-2002.
São Paulo: Página Viva, p. 160.
360
Idem, p. 20.
361
Idem, p. 18. “Transpondo a análise foucaultiana para o contexto da cidade do Rio de Janeiro, nos
deparemos com a organização policial em um momento de delicada reestruturação, em uma tentativa de
sair da função de polícia que controla súditos para polícia que garante a governabilidade sobre um
determinado território. Contudo, na tentativa de transformar essa maréchaussée em polícia contemporânea
caracterizada por uma lógica de operação adequada às especificidades das comunidades políticas que
necessitam ter a sua segurança e liberdade garantidas, o que os programas de policiamento comunitário
acabaram por tentar realizar foi a burocratização de tal instituição, em uma clara tentativa de levá-la ao
estágio inicial que os reformadores da polícia pareciam ignorar”. Citado in idem, p. 36-37.
362
ROLIM, Marcos. Op. cit., p. 94.
363
SENTO-SÉ, João Trajano. Brizolismo... Op. cit., p. 293.
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inflexão que se daria nesse campo nas décadas seguintes, seja em âmbito estadual, seja
em âmbito federal”.364 Dessa maneira, a trajetória de Nazareth Cerqueira foi marcante
não apenas para a corporação policial fluminense, mas também para as polícias militares
de outros estados.365 Suas propostas passaram a ser vistas como um ponto de partida para
a construção de novos projetos na gestão da segurança pública.

FREIRE, Américo. “O Rio de Janeiro de Leonel Brizola”. Op. cit., p. 270.
Cerqueira recebeu homenagem da Polícia Militar do Estado do Piauí, por meio da medalha
“comemorativa do sesquicentenário” da instituição e “pelos relevantes serviços prestados à corporação em
25 de junho de 1985. Documento gentilmente cedido à pesquisa pela viúva Sra. Juçara Faissal Cerqueira.
364
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CAPÍTULO VI – O intelectual
“De início, descartamos qualquer solução
violadora

dos

direitos

humanos.

Só

é

desumanizadora; desumaniza o vitimado e o
agente

vitimador;

além

disso,

é

fator

criminógeno, pois introduz mais violência no
processo social”.

(Carlos Magno Nazareth

Cerqueira)366
O intelectual amador 1
No ano de 1995, quando se retirou definitivamente do comando geral da PMERJ,
Carlos Magno Nazareth Cerqueira iniciou a sua fase intelectualmente mais intensa. Após
a experiência como comandante, ele passou a se dedicar de forma integral à produção de
reflexões teóricas sobre a temática da segurança pública e, especialmente, sobre a
atividade policial. Junto ao recém-criado Instituto Carioca de Criminologia2, publicou
vários trabalhos que culminaram na coleção “Polícia Amanhã” 3, tragicamente
interrompida com sua morte no ano de 1999. Inicialmente doze números foram previstos.
Mas a coletânea, bem como algumas atividades do ICC foram interrompidos com o
assassinato de Cerqueira. Três números chegaram a ser publicados. Contudo, o quarto,

CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. “Políticas de segurança pública para um Estado de direito
democrático chamado Brasil”. In CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. O futuro de uma ilusão: o sonho
de uma nova polícia. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2001, p. 87. Publicado também na Revista Discursos
sediciosos – crime, direito e sociedade. Rio de Janeiro, Instituto Carioca de Criminologia, ano 1, n° 2, 2°
semestre de 1996.
1
Neste capítulo da tese, o exame da atuação intelectual de Nazareth Cerqueira, nos seus últimos anos de
vida, leva em conta a longa discussão sobre o papel dos intelectuais. Entretanto, entendo que a conceituação
do intelectual como um “amador” sugerida por Edward Said define, com mais pertinência, o papel
intelectual desempenhado por Nazareth Cerqueira principalmente no debate sobre segurança pública da
década de 1990. Segundo Said, o intelectual “amador” mostra “interesse irreprimível por horizontes mais
amplos, pela busca de relações para além de linhas e barreiras, pela recusa em estar preso a uma
especialidade, pela preocupação com ideias e valores apesar das restrições de uma profissão”. Essa parece
ter sido uma característica permanente na trajetória do oficial Cerqueira. Ver SAID, Edward W.
Representações do intelectual. As Conferências Reith de 1993. São Paulo: Cia das Letras, 2005, p. 80.
2
A produção teórica do instituto começou com a revista Discursos Sediciosos – crime, direito e sociedade.
Ver LEAL, Ana Beatriz, PEREIRA, Íbis Silva e MUNTEAL FILHO, Oswaldo (orgs.). Sonho de uma
polícia cidadã: Coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira. Rio de Janeiro: NIBRAHC, 2010.
3
A coleção “Polícia Amanhã” foi composta por seis volumes: A Polícia e os Direitos Humanos. Volume
1, 1998; Do patrulhamento ao policiamento comunitário. Volume 2, 1999; A Polícia diante da Infância e
da Juventude: Infração e vitimização. Volume 3, 1999; Polícia e Gênero. Volume 4, 2001; Distúrbios
Civis: controle e uso da força pela polícia. Volume 5, 2001 e O futuro de uma ilusão: o sonho de uma nova
polícia. Volume 6, 2001.
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quinto e sexto volumes foram lançados numa cerimônia pelo ex-governador Leonel
Brizola, na Fundação Casa de Rui Barbosa. A continuação da coleção, por iniciativa do
amigo Nilo Batista, foi confiada a dois dos principais assessores de Cerqueira: os coronéis
Sergio Antunes Barbosa e Ubiratan de Oliveira Angelo. 4
Cerqueira e Nilo Batista almejavam disseminar a referida coleção em três níveis.
Ao nível federal, para as instituições envolvidas com o Plano Nacional de Direitos
Humanos (Ministérios, Congresso Nacional, etc.); ao nível estadual, com as Secretarias
de Segurança Pública e as Escolas de Formação de policiais; e ao terceiro nível, “com as
instituições não governamentais que prestem assessoria ou trabalhem com capacitação de
agentes na área de políticas públicas de segurança e cidadania”.5
A ideia era “divulgar a coleção para todos os centros de formação e capacitação de
polícias existentes no país e também nos programas de capacitação relacionados ao Plano
Nacional de Direitos Humanos implementado pelo Ministério da Justiça”. 6 O principal
objetivo descrito era o de “preencher as lacunas na formação de policiais civis e militares
numa perspectiva democrática”. Segundo o anteprojeto, o Instituto Carioca de
Criminologia pretendia, por meio dessa coleção, reunir literatura específica relacionada
às grandes questões relativas a atividade policial, “com uma linguagem transformadora,
produtora de um saber próprio, que não seja legado mecânico nem da frutuosa experiência
militar e nem da literatura jurídica”.7
Cerqueira teria, então, resgatado alguns textos antigos, reformatando-os e contando
com colaboradores nas versões finais. Na visão de Ubiratan Ângelo, “esses livros foram
muito usados. Todas as referências de polícia comunitária no Brasil perpassam pelo
coronel Cerqueira, que passou a ser mais respeitado fora do Rio do que aqui”.8

4

BARBOSA, Sergio Antunes e ANGELO, Ubiratan de Oliveira (orgs.). Distúrbios Civis: controle e uso
da força pela polícia. Coleção “Polícia Amanhã”, volume 5. Rio de Janeiro: Instituto Carioca de
Criminologia/Freitas Bastos Editora, 2001, p. 105.
5
Projeto Polícia Amanhã. Rio de Janeiro, julho de 1997. In ICC, p. 4.
6
Correspondência de Nazareth Cerqueira dirigida a Hubert Williams da Police Fundation de 13 de
novembro de 1996 a fim de solicitar autorização para a tradução de alguns documentos, bem como solicitar
investimento externo nesse projeto. In ICC.
7
Projeto Polícia Amanhã. Rio de Janeiro, julho de 1997. In ICC, p. 3.
8
LEAL, Ana Beatriz, PEREIRA, Íbis Silva e MUNTEAL FILHO, Oswaldo (orgs.). Op. cit., p. 110. Norbert
Elias destacou que “entre as mais interessantes perguntas não respondidas de nosso tempo está a que indaga
quais características estruturais fazem as criações de uma determinada pessoa sobreviverem ao processo de
seleção de uma série de gerações, enquanto a de outras pessoas caem no mundo sombrio das obras
esquecidas”. In ELIAS, Norbert. Mozart, sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995, p. 52.
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Segundo relato do coronel Sérgio Antunes, essa coleção traduzia, na realidade, a
aproximação das reflexões de Nazareth Cerqueira com o universo jurídico de Nilo Batista.
Assim, Antunes entende que
“existia, até então, essa lacuna no seu trabalho. Tanto que, especialmente no
universo policial, muitos o chamavam de policiólogo, em um sentido até pejorativo,
devido à ausência de discussões dessa natureza em seus textos. Mas, a partir do
trabalho no Instituto, ele iniciou a discussão e a redação de textos ligados a uma
esfera mais jurídica. Para mim, ali começava a sua melhor fase de reflexão e
produção”.9

Na visão de Vera Malaguti, a coleção tratou-se de um projeto do próprio coronel
“que era exatamente produzir textos de polícia, porque havia naquele momento uma
lacuna entre uma visão militar sobre a polícia e uma visão jurídico-penal”. Tempos
depois, foi firmado “um convênio com a Universidade Candido Mendes” e elaborado “um
programa de mestrado, no qual o Cerqueira foi professor”.10
Dedicando-se às tarefas próprias do intelectual e longe das “amarras” profissionais
e dos compromissos próprios de um gestor público, Cerqueira aprofundou algumas teses
já expostas ao longo de sua trajetória como oficial policial-militar. Agora distante do
quartel-general da PMERJ, o escrever passou a ser sua morada.11 Assim, ele passou a
levantar publicamente questões, antes embaraçosas, confrontando certas ortodoxias
relativas ao trabalho policial no Brasil. Colocou-se, ainda, como uma das vozes
representativas de certos princípios muitas vezes esquecidos no debate sobre a segurança
pública. Voltava-se principalmente contra as constantes violações de direitos próprios da
cidadania que continuavam caracterizando o sistema criminal brasileiro. Distante do
poder e dos consequentes privilégios e honrarias, Cerqueira pôde, enfim, se dedicar à
reflexão teórica sobre as suas antigas e permanentes inquietações.12
Nos seus últimos textos, Nazareth Cerqueira quase sempre buscava justificativas
para as medidas tomadas durante os seus comandos à frente da corporação policial-militar
fluminense nas décadas de 1980 e 1990. Assim, é possível perceber também o caráter
memorialístico destes escritos.13 Eles revelavam feridas ainda abertas do seu tempo de
9

LEAL, Ana Beatriz, PEREIRA, Íbis Silva e MUNTEAL FILHO, Oswaldo (orgs.). Sonho de uma polícia
cidadã: Coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira. Rio de Janeiro: NIBRAHC, 2010, p. 61.
10
Idem, p. 40.
11
SAID, Edward W. Op. cit., p. 65.
12
Idem, p. 60.
13
Mais precisamente, os últimos textos publicados por Cerqueira nos remetem à definição de “relatos de
ação” sugerida por Peter Hüttenberg e citada in ALBERTI, Verena. Ouvir contar: textos em história oral.
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comandante da PMERJ: as chacinas provocadas por policiais na Candelária e Vigário
Geral. Mas, sem dúvida, um dos dramas mais explorados nesses textos foi representado
pela intervenção federal conhecida como a “Operação Rio” que significou a derrota final
do seu projeto político.
Esses traumas, de difícil superação para Cerqueira, ainda conviviam com outros
episódios igualmente marcantes relacionados à uma concepção autoritária de segurança
pública e à violência policial. Mesmo sem as responsabilidades do gestor público, o
intelectual Cerqueira continuava a ser desafiado pela realidade brasileira. Se levarmos em
consideração que é sempre no presente que a memória do indivíduo se atualiza14 e que a
memória é mais do que prospectiva – ela é projetiva15 –, podemos enxergar, nos textos
de Cerqueira, a própria “função criativa” da memória, aquela que se lança “em direção a
um futuro, que se reinveste dessa forma de toda a carga afetiva atribuída comumente às
utopias”.16 Ao atualizar suas lembranças, Cerqueira agia. Até porque “derrotas e dores só
são suportadas diante de um sentido” e o ato de lembrar parecia constituir um dever social
para o coronel.17
Como já exposto no capítulo anterior da tese, a “Operação Rio” foi desencadeada
entre os anos de 1994 e 1996, às vésperas da disputa eleitoral para a presidência da
república no Brasil. Tratou-se de uma intervenção federal por meio do uso de militares
das Forças Armadas – notadamente do Exército – em alguns pontos da cidade do Rio de
Janeiro. A operação contou com o apoio de um grande número de organizações da
sociedade civil, inclusive os meios de comunicação e organizações não-governamentais,
como o movimento Viva Rio.18

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004, p. 33. A meu ver, Cerqueira parecia acreditar que seus textos continham
“um potencial de ação, podendo, com isso, desencadear novas ações”. In idem, p. 34.
14
Ver SEIXAS, Jacy Alves. “Os campos (in)elásticos da memória: reflexões sobre a memória histórica. In
SEIXAS, Jacy Alves, BRESCIANI, Maria Stella e BREPHOL, Marion (orgs). Razão e paixão na política.
Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2002, p. 70.
15
SEIXAS, Jacy Alves. “Os tempos da memória: (des)continuidade e projeção. Uma reflexão (in)atual para
a história?”. In Projeto História – Revista do Programa de Estudos Pós-graduados de História da PUCSP. São Paulo, volume 24, 2002, p. 45.
16
In SEIXAS, Jacy Alves. “Percursos de memórias em terras de história: problemáticas atuais”. In
BRESCIANI, Maria Stella e NAXARA, Márcia (orgs.). Memória e (res)sentimento: indagações sobre uma
questão sensível. Campinas: Editora da Unicamp, 2004, p. 44.
17
ROLLEMBERG, Denise. “Esquecimento das memorias”. In MARTINS FILHO, Joao Roberto. O golpe
de 1964 e o regime militar: novas perspectivas. São Carlos: Editora da UFSCAR, 2006, p. 85.
18
O Viva Rio é uma organização voltada à pesquisa, ao trabalho de campo e à formulação de políticas
públicas com o objetivo de promover a cultura de paz e a inclusão social. A instituição foi fundada em
dezembro de 1993, por representantes de vários setores da sociedade civil, como uma forma de resposta à
crescente violência no Rio de Janeiro. Ver http://vivario.org.br/. Acessado em 10 de março de 2015.
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No artigo Remilitarização da segurança pública: a Operação Rio de 1996,
Nazareth Cerqueira, tentou reconstruir, metodicamente, o contexto que teria levado à
ingerência militar na segurança pública fluminense. Escolha compreensível se levarmos
em conta a sensação de derrota ao final do seu segundo comando na década de 1990.
Em uma análise retrospectiva, Cerqueira garantia que, num primeiro momento, a
administração pedetista teria recebido um documento do movimento Viva Rio com uma
série de reivindicações ao governo estadual relativas à segurança pública. A partir das
discussões travadas entre a Secretaria de Justiça e o Viva Rio, houve um certo consenso
quanto a um “programa comum para a repressão aos crimes federais: drogas e
contrabando de armas”. Cerqueira garante ter sinalizado que se mostraram ineficazes os
esforços para combater tais crimes “na sua ponta, isto é, nas favelas”. Por isso, ele
defendia, na época do segundo comando, um “plano nacional de prevenção e repressão”
a esses crimes. Assim, o então ministro da Justiça teria garantido ao então governador
fluminense Nilo Batista o envio de policiais federais a fim de cumprir tais tarefas no
estado.19
Entretanto, a estrutura policial prometida não teria se efetivado. Os tais policiais
federais nunca chegaram ao Rio e reuniões de planejamento prometidas nunca
aconteceram. Ao invés disso, segundo o próprio Cerqueira, o que começou efetivamente
foi uma série de reuniões no Comando Militar do Leste. A surpresa maior teria sido a
descoberta de um “plano de operações para a ocupação de favelas”. “Só não rimos porque
o problema era sério: vir de Brasília (...) era inacreditável”, atestou Cerqueira. Seguindo
o relato de Cerqueira, Fernando Henrique Cardoso, presidente eleito em outubro de 1994,
teria ficado indignado com uma operação da polícia na favela Nova Brasília, em que
morreram quinze traficantes. Para Cerqueira, a partir do pronunciamento de FHC, o
governo federal começou a agir no sentido da implantação da operação.20
O governador Nilo Batista teria demonstrado, segundo Cerqueira, resistências em
relação a algumas determinações federais, como por exemplo, a “substituição de chefias
militares por titulares indicados pela área federal”. O próprio PDT teria sugerido a
indicação de um general para a área de segurança como uma manobra política a fim de
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barrar a intervenção federal. Nilo também teria se colocado contra essa proposta. Sem
grandes alternativas, o governador assinou então um convênio com o governo federal,
enfatizando a necessidade de colaboração apenas no enfrentamento dos crimes federais.21
Para Cerqueira, a decepção foi muito grande. Além da ausência de forças policiais
federais, as Forças Armadas teriam implementado, no seu entendimento, mais uma
“operação enxuga gelo”, ou seja, impuseram simplesmente a lógica militarista nas favelas
que foram ocupadas na cidade do Rio. Cerqueira relembrou, nesse e em outros artigos,
seu incômodo com a possibilidade de mudanças na estrutura da PMERJ. Não seria
somente mais um retrocesso, mas, para ele, uma grande desconsideração pelos anos de
trabalho e tentativas de reforma.22 O quadro de intervenção foi se configurando quando,
na percepção de Cerqueira, os discursos de alguns comandantes do Exército convergiram
para essa alternativa política. O coronel lembrou ainda que militares, advogados e
historiadores defendiam abertamente, na grande imprensa, a possibilidade de intervenção
federal no Rio de Janeiro.23
De qualquer maneira, após sucessivas renovações do convênio entre os governos
fluminense e federal, a operação, efetivamente, não obteve grandes êxitos no combate à
criminalidade. O poder armado dos traficantes não foi reduzido apesar dos esforços
realizados. O que se viu foi um grande despreparo dos militares no tratamento com a
sociedade civil.24 Outra “herança” da operação foi a nomeação, pelo governador Marcello
Alencar – empossado em janeiro de 1995 –, do general Nilton Cerqueira e a reativação
da Secretaria de Segurança Pública.25
Na visão de João Trajano Sento-Sé, a operação “funcionou não somente como
recurso de eficácia simbólica extremamente poderoso, mas como verdadeiro golpe
eleitoral”.26 Segundo o autor, a operação teria sacramentado “a ascensão da lógica
militarizada como única alternativa factível para o enfrentamento da questão da
criminalidade no estado”. E ainda, teria reforçado “a já tão propalada correlação entre a
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criminalidade e o brizolismo, ao tirar da órbita do governo do estado o controle do
policiamento ostensivo”.27
Concordante com tal perspectiva, Nazareth Cerqueira garantiu que a “Operação
Rio” teve o claro propósito de “apostar na crise da segurança pública” a fim de atingir
politicamente Leonel Brizola e sua “obsessão pelos direitos humanos”. 28 Em tom de
denúncia, Cerqueira argumentava que políticos da oposição teriam investido em uma
“crise psicossocial” alimentando o sentimento de insegurança na população carioca.29
Para Cerqueira, a polícia militar, nesse contexto específico, apareceu mais uma vez
como a “grande vilã” e, ao mesmo tempo, a “grande vítima” de todo o “processo políticopartidário-eleitoral-criminal”.30 Deste modo, a “Operação Rio” significou, enfim, o
“fracasso do processo de redemocratização na área da segurança pública”.31
Assim sendo, para o coronel reformado, suas preocupações deveriam dirigir-se ao
processo definido por ele como a “remilitarização da segurança pública” no Rio de
Janeiro simbolizada justamente pela “Operação Rio”. Dessa maneira, alguns temas
mereceriam ainda mais atenção analítica e exigiam dele uma postura intelectual de
enfrentamento.
Uma das fontes de alimentação do processo de “remilitarização” da segurança
pública, segundo Cerqueira, vinha da própria Constituição federal de 1988. Para ele, a
Carta teria “incorporado e legitimado toda a visão equivocada de ordem pública que se
construiu no período ‘revolucionário’ sob a tutela da doutrina de segurança nacional”. A
Constituição teria criado obstáculos à “desmilitarização” das políticas de segurança,
processo, no seu entendimento, iniciado quando do seu primeiro comando.32
Ao se deter à análise de outras Constituições democráticas na história republicana
brasileira, Cerqueira lembrava que, tanto a de 1934 quanto em 1946, não havia qualquer
dispositivo que garantisse ou mesmo previsse intervenção federal em caso de desordem
pública nos estados da federação. O mesmo não era verificado nas constituições dos
períodos autoritários (a de 1937 e 1967). Portanto, a Carta de 1988, na sua avaliação, teria
aperfeiçoado alguns “dispositivos da ditadura” ao permitir, de forma inovadora, que as
Forças Armadas, fossem convocadas pelos poderes da República a fim de manter a lei e
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a ordem nos estados.33 E, ainda, a referida Constituição não teria levado em consideração
o “conceito subjetivo de polícia” no seu artigo 144 (no capítulo “da segurança pública”).
Em outras palavras, trataria apenas da “manutenção da ordem pública” desconsiderando
o “leque diversificado de missões, a sua complexidade e a sua natureza política”, concluía
Cerqueira.34
Assim, mesmo no período da redemocratização, perspectivas autoritárias
permaneceram incorporadas pelo campo da segurança pública e permitiram que se
associasse o criminoso ao inimigo, bem como o meio onde ele atua ou habita como um
terreno de operações militares, segundo o coronel.35 Por exemplo, para Cerqueira, não
haveria qualquer sentido manter a Inspetoria Geral das Polícias Militares ligada ao
Exército, mas sim ao Ministério da Justiça, pois o policiamento seria uma atividade civil,
que deveria ser subordinada ao poder civil e aos tribunais civis. 36
Entretanto, atento às permanências autoritárias não superadas pela Carta de 1988,
Cerqueira defendia as prerrogativas constitucionais da “prevalência dos direitos
humanos” e a “solução pacífica dos conflitos” associadas aos tratados internacionais
considerados válidos no país. Em linhas gerais, Cerqueira defendia, em seus últimos
textos, “a necessidade de adequação das políticas públicas” a tais “princípios
constitucionais” considerando “ser esta a primeira preocupação dos governos e dos
formuladores de políticas públicas”.37
Dessa maneira, o coronel assumia, de forma determinada, que a “história da
remilitarização” que ele pretendia recuperar deveria ser contada “a partir do fracasso de
duas tentativas de se implementar uma proposta democrática de gestão do controle social
e penal”, “nos dois períodos do governo Brizola no Rio de Janeiro”.38 Cerqueira se
mostrava aparentemente resignado:
“é certo que falhamos. Não conseguimos implantar o modelo democrático que
defendíamos. Não soubemos prender traficantes nas favelas sem invadir barracos,
sem colocar em risco a vida de terceiros; não soubemos fazer a polícia investigar
para prender; não soubemos fazer a polícia entender que a sua principal tarefa era
prender e não matar. Não percebemos que a resistência dos policiais diante das
33
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novas propostas democráticas era notadamente ideológica; resistiam porque não
aceitavam adotar as novas propostas de trabalho. Não percebemos também que
setores importantes da sociedade não queriam a adoção deste novo modelo”. 39

Contudo, a passagem acima pode ser entendida também como uma tentativa de
Cerqueira cativar seus leitores em potencial. Ele parte do infeliz desfecho final do seu
comando para também, por meio da organização e comunicação das suas experiências,
reviver, de certa maneira, o brilho dos tempos virtuosos como comandante da PMERJ.
Entretanto, há mais intenções nesse relato, a meu ver: Nazareth Cerqueira garantiu que
os seus comandos procuraram apenas superar a “militarização” das políticas de segurança
pública no Rio de Janeiro. Recuperando a época do comando, ele destacava a crença no
“ambiente favorável” da transição democrática brasileira, o que teria fundamentado a
“grande preocupação” do seu comando: “desenquadrar a segurança pública” dos marcos
da Doutrina de Segurança Nacional (DSN), aproveitando a saída “discreta” dos militares
do cenário político.40 Assim, pontuava a tentativa dos reformistas da PMERJ no sentido
de adequar as estruturas organizacionais ao “objeto específico” da segurança pública,
construindo uma “nova filosofia do emprego policial: um saber e um fazer específicos,
próprios da atividade de prevenção e repressão ao crime”.41 Cerqueira lembrou que foi
um dos primeiros
“a tocar nessa questão sensível da manutenção da ordem com uma outra visão mais
positiva; falávamos de construção da ordem; acreditávamos (pura ilusão) que o
período de transição democrática favorecia esta reformulação. A ideia era a de
entender-se o problema da autorregulação coletiva na própria atividade policial. A
manutenção da ordem sugeria estabilidade; dificultava pensar-se em progresso ou
evolução num quadro de equilíbrio no qual a desordem que se estabelecia era
condição de mudança e não de anarquia. Era muito difícil manter-se tal visão diante
dos temores antigos impostos pelas seculares crenças positivistas e autoritárias”.42

No artigo Remilitarização da segurança pública: a Operação Rio, Cerqueira se
resguardava de uma maneira que acompanharia muitos dos seus últimos textos: “é preciso
que o leitor se desarme de qualquer preconceito antibrizolista ou anti-direitos humanos
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para poder acompanhar o exame da nossa proposta”.43 O ex-comandante reafirmava que
ele e seus oficiais assessores não tinham qualquer ligação “partidária anterior com o
governador” Leonel Brizola. “Ele não nos conhecia; nos encontra no cargo e nos efetiva”,
garantiu mais uma vez. 44 Cerqueira pontuava, entretanto, que a ideia da defesa dos
direitos humanos de Brizola o levou à uma “adesão entusiasmada”.45
Nesse momento da sua trajetória intelectual, Cerqueira passou a denunciar muito
mais firmemente a imprensa fluminense, demonstrando, em seus vários escritos, não ter
dúvida quanto a seletividade na formação da opinião pública em relação à questão da
segurança.46 No artigo As políticas de segurança pública do governo Leonel Brizola47 de
1998, Nazareth Cerqueira recuperou de forma sistematizada as principais diretrizes e
projetos da sua gestão à frente da PMERJ, pois entendia que “as críticas difundidas pela
mídia sobre a administração da segurança pública” nos governos de Brizola “reclamam
uma análise mais meticulosa”.48
Cerqueira parecia querer destacar o pioneirismo do governo pedetista. Para ele, a
comparação entre as administrações de Brizola e Moreira Franco não deveria ser feita
com base em análises quantitativas do fenômeno criminal, uma vez que a curva durante
as décadas de 1980 e 90 foi sempre ascendente. A comparação, no seu entendimento, teria
de levar em consideração as diferenças entre a filosofia da política criminal e,
consequentemente, o estilo da atuação policial.49 Dessa maneira, Cerqueira cumpria seu
objetivo central nesses ensaios: marcar as rupturas entre os modelos de segurança pública
naquele contexto da redemocratização fluminense. Para Cerqueira, a crise da segurança
pública que ensejou a chamada “Operação Rio”, não foi, definitivamente, “resultante das
políticas democráticas que se tentava implementar”. Ele acreditava que
“pouco a pouco as pessoas vão percebendo que as políticas democráticas que os
dois governos de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, quiseram implementar, longe
de suscitar a intervenção federal, como muitos disseram ou desejaram, e que acabou
ocorrendo, exigia de todos, sociedade e governo federal, muito mais respeito e
apoio do que recebeu ou deveria receber”.50
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O desenquadramento da segurança pública do quadro teórico da DSN tornou-se,
portanto, um dos temas que mais mobilizaram intelectualmente as últimas reflexões de
Nazareth Cerqueira. A fim de fundamentar suas análises, Cerqueira quase sempre
remontava à época da ditadura militar brasileira, pontuando os desafios colocados ao
policiamento ostensivo quando da “submissão aos preceitos da guerra” e que consistiu
“na implementação de uma ideologia militar para a polícia”. 51 Dentre as razões para a
implantação da DSN pelos militares brasileiros, Cerqueira, em tom de acusação, revelava
o “ambiente dominado pelo improviso, amadorismo e bacharelismo jurídico” dos
estudiosos que se dedicavam à questão da violação de direitos, mas não do “exame e
avaliação de políticas públicas”.52 Assim, não teria sido difícil para a ditadura conceber o
“crime como uma guerrilha urbana e logo as cidades como o terreno para a ocupação
policial”.53
Deste modo, Cerqueira procurava responder aos novos desafios que se
apresentavam. Suas referências constantes às derrotas e à “pura ilusão” podem ser
entendidas não somente como “resíduos” de uma experiência dolorosa vivida, mas
também como um “relato de ação”, um comunicado sobre a sua nova condição de
intelectual. Assim, a “Operação Rio” tinha mais a ver com as permanências de uma
concepção militarista da segurança pública do que com os insucessos do próprio
comando.
Em vários textos, Cerqueira garantia que a validade de seus argumentos residia não
somente nas reflexões teóricas que acompanharam sua trajetória profissional, mas
também “pelo crivo” da sua experiência “como policial e administrador de polícia”. 54
Assim, defendia sua gestão e a própria administração pedetista com uma máxima que
acompanhou seus últimos escritos: “não podemos ser acusados de não ter formulado
políticas de segurança ou de não tê-las executado”.55 Cerqueira, a despeito dos insucessos
da sua gestão, garantiu: “nós tínhamos políticas de segurança: um projeto de polícia
democrática”.56 Colocava-se, portanto, numa posição especial de alguém cuja a própria
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“experiência” se transformava em um tipo de “saber”.57 Em uma análise mais cuidadosa,
percebe-se a tentativa do ex-comandante de se colocar como ator privilegiado nas
discussões sobre a o papel das polícias no campo da segurança pública, uma vez que pode
experimentar os desafios e enfrentar os problemas como gestor policial. Parece querer
comunicar, “simultaneamente, aquilo que se passou e aquilo que as histórias
significam”58 e podem vir a significar com seus efeitos abertos no tempo. Mais do que
uma busca de entendimento do passado, essa parte da narrativa de Cerqueira busca uma
revitalização da importância do debate político e intelectual sobre a segurança pública. A
propósito: esse modelo de construção de identidade – a do virtuoso oficial PM, porque
sonhador, e intelectualmente capaz de liderar, apesar das derrotas – acompanhou grande
parte das narrativas de Nazareth Cerqueira ao longo de toda sua trajetória.
Nessa perspectiva, após os ataques desferidos à “Operação Rio” e à ditadura
brasileira, Cerqueira passou também a denunciar, apoiado em reportagens da grande
imprensa carioca, o aumento da letalidade policial a partir da política de segurança
pública implementada pelo seu antigo chefe, o general Nilton Cerqueira. A política de
“incentivo profissional” do governo de Marcello Alencar, apelidada pejorativamente à
época de “gratificação faroeste”59, previa aumentos que chegavam a 150% do salário
policial, bem como promoções na carreira em caso de participação em confrontos.
Nazareth Cerqueira garantia que os policiais fluminenses, dessa maneira, tinham se
tornado “caçadores de recompensa”.60
Para Cerqueira, as gratificações pecuniárias especiais do governo Marcello Alencar
revelavam que as “mortes de terceiros” eram “vistas pelas autoridades estaduais da
57
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segurança pública como inevitáveis; a dos criminosos, como desejáveis; e a dos policiais,
como heroicas”.61 Afirmava, de forma contundente, que “cadáveres de criminosos” não
poderiam “servir de indicadores de sucesso policial”.62 Por isso, em muitas passagens dos
seus últimos artigos, Cerqueira fazia referência aos manuais da ONU – adotados durante
o seu comando – e que tratavam do uso da força policial. Dessa maneira, ele criticava
ainda os chamados “autos de resistência”63, lembrando que os manuais das Nações Unidas
defendiam a preservação da vida e encarava como ações arbitrárias não somente as
ilegais, mas também aquelas consideradas injustas.64
Como já destacado, Cerqueira entendia que a Constituição de 1988 contribuiu, de
certa maneira, para permanências autoritárias no campo jurídico-penal. Assim, era
necessária conter a atuação da polícia nos marcos da lei, mesmo que fossem regras
internacionais e universais. Por isso, à época de comandante, Cerqueira implementou os
manuais da ONU. Deste modo, Cerqueira assumia a função intelectual de “universalizar
de forma explícita os conflitos”, dando “maior alcance humano à dor de um determinado
povo” e associando “essa experiência ao sofrimento de outros”.65
Nazareth Cerqueira garantia que seu comando tentou construir outra forma de
autoridade policial a partir dos esforços no sentido de construir a identidade da corporação
em torno de valores da própria atividade policial. Os conhecimentos teóricos e práticos
deveriam ser definidos tendo a atividade da segurança pública como área prioritária da
atuação policial. Por isso, o enquadramento das polícias no cumprimento das regras
internacionais dos direitos humanos se mostrou fundamental para o comando.66 O coronel
lembrava que a aposta nas estratégias do policiamento comunitário se deu justamente a
partir da crença nos “mecanismos da negociação e da persuasão que juntos a polícia e a
comunidade podiam desenvolver para a solução de determinados conflitos”.67
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A despeito do dramático e inegável aumento da letalidade nas ações policiais no
Rio de Janeiro68, o coronel Cerqueira não se mostrava apenas indignado, mas também
procurava, por meio da exposição de uma série de reportagens denunciativas, defender
mais uma vez suas convicções, seus projetos e programas, quando do comando da
PMERJ. De certa forma, sem os antigos vínculos profissionais e, portanto, hierárquicos,
o coronel Cerqueira finalmente se libertava do general Cerqueira. A perspectiva de
ruptura se revelava com clareza nessa passagem:
“Conheci de perto suas diretrizes operacionais: enfrentamento, atirar primeiro,
promoção por bravura, dificultar assistência médica aos bandidos nos carros dos
patrulheiros, etc. Hoje não é muito diferente de ontem, embora o general seja mais
cauteloso nas suas afirmações. [...] Não tinha sentido tal política, diante do projeto
democrático que se construía no Brasil. Acabamos com as promoções por bravura;
a maioria delas denotava mais covardia do que qualquer outro sentimento nobre,
além de serem perigosas por incentivarem situações de risco para o policial e para
terceiros. Não era o modelo de polícia que defendíamos. Já éramos naquela ocasião
contrários às teses autoritárias sobre o crime, o criminoso e o seu tratamento. (...)
Nós nos colocamos, desde que entrei na polícia, do outro lado”.69

Importante destacar que, segundo a narrativa de Nazareth Cerqueira, se o dito
general se mostrava “mais cauteloso nas suas afirmações”, pois agora operava sob as
regras do jogo democrático, ele, enquanto oficial PM, também agiu com alguma cautela
nos anos da ditadura. Não pretendo, dessa forma, subdimensionar seu histórico de
combate à violência policial, bem como à corrupção, mas sim relativizar suas memórias.
Seu confronto com tais práticas não data de 1954, ano do seu ingresso na corporação
policial-militar. Foi algo bem mais recente e que foi amadurecendo durante o seu segundo
comando, mas, principalmente, após as experiências como gestor da PMERJ.70
Nos capítulos anteriores da tese, ficou claro que Nazareth Cerqueira procurou, ao
longo de sua trajetória profissional, uma relativa independência intelectual em face de
68
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tais pressões profissionais. Por isso, quando refletimos sobre a sua trajetória, creio que
devemos levar em consideração a definição de “intelectual” proposta pelo professor
Edward Said como um “exilado” e “marginal”. Para Said, “a relação entre os intelectuais
e as instituições”, “nunca é estática, mas sempre se desdobra e algumas vezes surpreende
na sua complexidade”.71 Portanto, Said se perguntava “se há ou pode haver algo como
um intelectual independente, atuando de forma autônoma, que não seja devedor e, por
conseguinte, não se sinta constrangido por suas afiliações” que comprometam “sutilmente
o discernimento e restrinjam a voz crítica” do indivíduo. 72 O mesmo autor nos lembra
ainda que, “de qualquer modo, espera-se que o intelectual seja ouvido e que, na prática,
deva suscitar debate e, se possível, controvérsia. As alternativas, porém, não são
aquiescência total ou rebeldia total”.73
Creio que Nazareth Cerqueira se sentiu, provavelmente, “tentado, ou mesmo
assediado ou esmagado, pelas recompensas da acomodação, do conformismo, da
adaptação” à sua condição profissional. Porém, assumiu, muitas vezes, “a condição de
marginalidade, que pode aparecer irresponsável e impertinente”, mas “liberta da
obrigação de agir sempre com cautela, com medo de virar tudo de cabeça para baixo,
preocupados em não inquietar os colegas, membros da mesma corporação”.74
Entretanto, a nova “trincheira” de luta pela democratização da segurança pública
no campo intelectual lhe permitia elaborar uma linguagem mais livre e direta no sentido
de “falar a verdade ao poder”.75 Cerqueira se deslocava, dessa maneira, do seu “exílio
intelectual” enquanto oficial de uma instituição burocrática, corporativista e autoritária.
Sentia-se, portanto, liberto “da carreira habitual, em que ‘fazer sucesso’ e seguir a trilha
das pessoas consagradas pelo tempo são os marcos principais”.76
Contudo, pensando ainda nas propostas de Edward Said, longe de “incapacitar ou
desqualificar” Nazareth Cerqueira “enquanto intelectual, essas complicações dão textura
e tensão ao que ele disse, expondo-o como ser humano falível, não com pregador
monótono e moralista”.77 Afinal, como também ressalta Said,
“o intelectual é sempre envolvido e implacavelmente desafiado pela questão da
lealdade. Todos nós, sem exceção, pertencemos a algum tipo de comunidade
71
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nacional, religiosa ou étnica; ninguém, por maior que seja o volume de protestos,
está acima dos laços orgânicos que vinculam o indivíduo à família, à comunidade
e, naturalmente, à nacionalidade”.78

Mesmo fora do comando-geral da PMERJ, ideias e projetos já defendidos, desde a
formulação do Plano Diretor de 1983, continuavam a ser algumas das referências para
Nazareth Cerqueira.79 Vimos que sua trajetória profissional foi influenciada por
preocupações acerca da necessidade de estudos constantes sobre a atividade policial, de
forma específica, e sobre a segurança pública, de maneira geral. Mas, sem dúvida, a saída
definitiva da corporação alargou a sua obra.
Nazareth Cerqueira passou a se dedicar ainda mais à produção de conhecimento
técnico a fim de oferecer algum suporte à elaboração e execução das políticas públicas na
área da segurança, com vistas a adequar os meios empregados aos fins pretendidos em
conjunto pelo poder público e as comunidades destinatárias desses serviços. Mais energia
intelectual foi dispendida à análise das instâncias de controle social informais e
institucionais, dando ênfase ao papel das agências policiais. Além disso, era clara a sua
intenção de também possibilitar uma visão mais abrangente da segurança pública por
parte de autoridades e operadores do sistema, para além dos limites da justiça criminal.
Dessa maneira, Cerqueira destacava insistentemente a necessidade de se também discutir
a limitação do trabalho policial. Por isso, a sua permanente preocupação quanto à uma
conceituação mais precisa da ideia de polícia.
Seguindo as reflexões de acadêmicos ligados ao estudo da criminologia, Nazareth
Cerqueira se viu cada vez mais livre e apto a militar pela democratização do sistema
criminal no Brasil. Como um intelectual cada vez mais envolvido no debate político, o
ex-comandante passou a refletir mais detidamente sobre o fenômeno da violência
criminal em várias das suas dimensões. Deste modo, Cerqueira mergulhava na crítica ao
sistema penal e ao discurso jurídico dominantes no país. Nos seus últimos escritos, ficava
muito mais clara sua adesão à chamada criminologia crítica. 80 Com alguma certeza, a
convivência com o advogado e amigo Nilo Batista o aproximou dessa perspectiva
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jurídico-penal. E ainda é possível afirmar que, de certa maneira, Cerqueira contribuiu com
essa ruptura no pensamento criminológico brasileiro dedicando-se à análise de um
importante objeto de estudo: a polícia.
O percurso do pensamento criminológico crítico
A criminologia foi construída, historicamente, a partir da elaboração de um discurso
médico-jurídico no Ocidente europeu, na passagem do século XVIII para o XIX. Nos
seus primeiros passos, a criminologia era entendida como o “exame causal-explicativo do
crime e dos criminosos”.81 Depois de séculos, esse corpo de conhecimentos foi definido
como a observação do delito como fenômeno social.
No século do Iluminismo e da afirmação do Liberalismo, o direito penal era
considerado um instrumento de defesa da sociedade. O princípio da legalidade era a linha
de força iluminista contra os excessos punitivos do Antigo Regime europeu.82 Foi Cesare
Beccaria, na Península Itálica, que “produziu a primeira exposição global e articulada
entre política criminal, direito penal e processo penal” em seu livro Dos delitos e das
penas de 1764.83 A noção de que o juiz deveria subordinar-se à lei e não mais ao monarca
soberano se afirmou. Nessa visão da questão criminal, o objeto de análise seria o crime e
não o criminoso.
Entretanto, a partir do século XIX, as perspectivas criminológicas influenciadas
pelo positivismo passaram a dar importância ao estudo das causas e do comportamento
do delinquente por meio de métodos experimentais, e não à análise do ato criminoso em
si. Reivindicando uma “ciência do crime”, esta vertente da criminologia não entendia o
criminoso como um indivíduo que, por sua livre vontade, violava o pacto social, mas sim
porque foi determinado por meio de um conjunto de fatores “anormais” a violar a ordem.
Portanto, o criminoso era aquele que transgredia a ordem natural de valores de cada
organização social. Caberia, então, à criminologia positivista explicar as causas do
comportamento criminoso por meio de determinantes que podiam ser de ordem social,
psicológica ou mesmo biológica.
Deste modo, principalmente o determinismo biológico passou a se contrapor à ideia
liberal de responsabilidade moral do indivíduo. O importante seria analisar
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cientificamente o autor do delito e classificá-lo, já que o delito seria o sintoma da sua
personalidade

patológica, causada

pelos mesmos fatores que

produziam

a

degenerescência. Foi com a “escola positiva” italiana que a criminologia consolidou o
“paradigma etiológico”, ou seja, o estudo das causas da criminalidade. 84 Assim, a
humanidade foi dividida entre os indivíduos recuperáveis e os seres anormais. A loucura
e o crime seriam alvo de terapêuticas sociais. Consolidava-se, no século XIX, o controle
social por meio de estratégias disciplinares. A própria ideia de polícia surgiu a partir de
uma “perspectiva biopolítica de uma governabilidade das populações”.85
Foi nesse momento histórico que a prisão se converteu na pena mais importante do
mundo ocidental capitalista. Portanto, se o liberalismo revolucionário tentou limitar o
poder punitivo absolutista, “a pena encontrará um caudal de razões para expandir-se; as
estratégias correcionalistas se revestirão de características curativas, reeducativas,
ressocializadoras [...]” a partir do século XIX. 86 O sistema penal deveria, segundo a
perspectiva positivista, atuar com eficiência na repressão destes fatores e conter
previamente os impulsos dos indivíduos potencialmente criminosos para que a ordem
social não fosse desestruturada.
Para os estudiosos ligados à essa teoria criminológica, as leis penais não poderiam
ser questionadas, visto que eram algo dado e anterior à “ciência criminológica”. Deste
modo, não seria tarefa da criminologia positivista a crítica à ordem de valores
consagrados juridicamente e responsáveis pela ordenação da sociedade. Logo, o sistema
penal seria o responsável pela defesa da sociedade diante do fato criminal.87 Consolidavase, dessa forma, a chamada “ideologia da defesa social”: o Estado seria o único ente
legítimo a punir condutas criminosas que afetavam o consenso social. Já a sociedade
estabelecida representaria o bem afrontado pelo mal simbolizado pelo delito. Portanto, a
punição deveria servir como prevenção contra crimes futuros. O sistema penal, deste
modo, ainda era entendido como algo universal: todos os indivíduos estariam sujeitos à
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sua aplicação de modo equânime, desde que violassem os bens juridicamente tutelados
pelo direito penal.88 A obra fundacional dessa corrente criminológica foi O homem
delinquente, elaborada por Cesare Lombroso em 1876.89
A criminologia crítica procurou romper com esses paradigmas criminológicos
tradicionais, que remontavam a chamada criminologia clássica do século XVIII e a
criminologia positivista do século XIX.90 Entretanto, apesar de possuírem alguns
pressupostos básicos comuns, as teorias criminológicas críticas não configuram um
pensamento homogêneo. Em linhas gerais, seus autores identificam-se com a
transformação social e com a necessidade de mudanças no sistema penal. Entretanto,
dentro dos limites dessa tese, não serão analisadas as divergências entre tais perspectivas
críticas. Para os objetivos desse capítulo, é importante principalmente destacar que a
criminologia crítica se desenvolveu a partir da “mudança de paradigma originada na
‘teoria da reação social’, passando pelas ‘teorias conflituais’, compreendendo duas das
principais dimensões do problema do desvio, a dimensão da definição e a dimensão do
poder”.91
A conformação teórica da criminologia crítica foi fruto de um processo de longa
duração. Em fins do século XIX e início do XX, surgiram contribuições teóricas
importantes para a ruptura com o paradigma positivista. Foi de suma importância a
contribuição da sociologia nos discursos sobre a questão criminal. Émile Durkheim, em
suas Regras do método sociológico de 1895, foi responsável por uma grande ruptura com
o positivismo. Nessa obra, surgiu a ideia de “desvio”, fenômeno próprio da estrutura
social. Durkheim sugeriu ainda o conceito de “anomia” como um limite ao desvio no
sentido de produzir um estado de desorganização social. Dessa forma, a questão criminal
ganhava enfim uma dimensão macrossociológica. O delito não seria algo patológico, mas
normal e necessário, pois a reação social estabilizaria e manteria viva a coletividade. 92
O método freudiano abriu igualmente “caminho para a substituição do método
causal-explicativo” do positivismo por “uma interpretação subjetiva da questão
criminal”.93 Colocou-se em xeque, dessa maneira, a psiquiatria criminal, base da
88
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criminologia positivista. Apesar de certos determinismos, a inversão analítica proposta
pela psicanálise – da natureza para a cultura – foi fundamental para a constituição da
criminologia crítica. Assim como Durkheim, Freud produziu interpretações a partir da
ideia de “reação social” ao delito.
Nesse contexto, desenvolveram-se ainda pesquisas ligadas ao departamento de
Sociologia da universidade de Chicago, cidade que conheceu, nas décadas de 1920 e 30,
uma das maiores ondas migratórias da história norte-americana. Esses trabalhos de campo
sobre grupos sociais específicos e heterogêneos revelaram subculturas que produziam
comportamentos considerados marginais.94 Era a chamada “Escola de Chicago” e suas
várias gerações de influentes cientistas sociais. A análise da linguagem, dos signos e
símbolos consolidou o chamado “interacionismo simbólico”95 para o estudo dos
fenômenos sociais, negociações e consensos.96
Os acadêmicos ligados de alguma maneira à “Escola de Chicago” representaram
um importante avanço na história da criminologia. Foi também nesse contexto que Robert
King Merton aprofundou as noções de “desvio” e “anomia” em seu trabalho desenvolvido
no ano de 1938 em Harvard intitulado Estrutura social e anomia.97 Assim, o conceito de
“desvio” possibilitou a negação do princípio do bem e do mal, da patologização
positivista e dos discursos morais sobre o crime.98 A chamada criminologia funcionalestruturalista entendia o crime não como fruto de uma escolha individual, mas das
condições sociais, da cultura e da aprendizagem. Entretanto, um dos limites dessas
perspectivas seria a associação do crime à pobreza.99
Contudo, a partir da compreensão do delito pela ideia da reação social, novas
possibilidades apareceram para a reflexão sobre a questão criminal. A criminalidade
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deixava de ser uma realidade objetiva para ser lida como uma definição. A crítica aos
papeis sociais ou rótulos criminalizantes configurava a noção de “processos de
criminalização”. Um novo paradigma criminológico, o labeling approach, relativizava o
“comportamento criminoso”. Essa ruptura, fundamental para a configuração da
criminologia crítica, passava a estudar o sistema penal, principalmente seus efeitos
“estigmatizantes” responsáveis, por sua vez, pelo status de “delinquente”. Ocorria, então,
uma redefinição radical do objeto da criminologia: o “criminoso” não seria mais o ponto
de partida das análises. Ele seria “o locus de análise de uma realidade socialmente
construída”. O “rotulacionismo” seria, dessa maneira, o estudo da “formação da
identidade desviante” e das agências de controle social.100 Howard Becker, em sua obra
Os outsiders: uma teoria da ação coletiva de 1963, produziu um dura crítica à construção
de identidades criminosas e aos discursos morais sobre o crime. No mesmo ano, Erving
Goffman descontruiu, no livro Estigma, as intenções reabilitadoras dos sistemas penais,
ao pensar sobre a construção da identidade desviante pelas chamadas “instituições
totais”.101
Sob a inspiração das teorias interacionistas, a “sociologia do desajuste” se utilizou
do conceito de “rotulação” a fim de entender as instâncias jurídicas como uma forma de
poder. Já a “sociologia do conflito” passou a entender o crime como um fenômeno normal
na sociedade, cujos interesses protegidos não são aqueles comuns, mas sim daqueles que
detêm o poder de influenciar na formulação da legislação penal. Portanto, as reflexões
sobre a criminalidade e o direito penal desvelavam a natureza política destas. Os autores
ligados à essas perspectivas passaram a afirmar, a partir das ideias de criminalização
primária e secundária e, ainda, da ideia de seletividade penal, que seria fundamental
compreender quem tem o poder de definir o que é crime. Entretanto, tais teorias também
se distanciavam das questões sociais ligadas às estruturas econômicas capitalistas.
Segundo Vera Malaguti, tais pressupostos sociológicos compunham uma “teoria de
médio alcance, sem entender que são as relações econômico-sociais que definem a
qualidade criminal do comportamento e do sujeito criminalizado, não alcançando as
funções do processo de criminalização.102
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Dentro das perspectivas da “reação social”, ganharam visibilidade, enfim, as
chamadas vertentes críticas. Entretanto, a criminologia crítica se ocuparia, em parte, dos
avanços teóricos dos paradigmas da reação social. O pensamento criminológico crítico se
inspirou fortemente no materialismo histórico, colocando como compromisso a
transformação das desigualdades econômico-sociais existentes. O pensamento marxista
foi fundamental para o questionamento das “verdades” jurídicos-penais que remontavam
ao século do Iluminismo. Embora os pensadores clássicos ligados ao marxismo não
tenham desenvolvido um pensamento articulado sobre a questão criminal, produziram
textos em que apontavam para o sentido classista das criminalizações ao longo da
história.103 Assim, a criminologia passou a ser lida como a ciência do controle criminal,
por meio da utilização dos conceitos de hegemonia, dominação e luta de classes. O
discurso criminológico passou a ser visto historicamente como uma “ciência burguesa
nascida com o processo de acumulação do capital para ordenar e disciplinar o contingente
humano que vai produzir a mais-valia”.104 Dessa maneira, o marxismo colocava por terra
o mito da igualdade do direito, base de sustentação das criminologias da “defesa social”.
O modelo criminológico crítico se consolidou no início da década de 1970. As
mudanças sociais após a metade do século XX possibilitaram o aparecimento de novas
formas de analisar o fenômeno criminal. No tempo da Guerra Fria, a disputa por áreas de
influência das duas superpotências mundiais, a questão ambiental, os casos envolvendo
corrupção de notórios políticos e as ditaduras militares que marcaram o cenário mundial
tornaram-se importantes elementos influenciadores das obras criminológicas críticas. 105
Na América Latina, as teorias críticas se desenvolveram como um forte contraponto aos
regimes ditatoriais, a partir das obras pioneiras de Lola Aniyar de Castro 106 e Juarez
Cirino dos Santos.107
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Segundo Vera Malaguti, “o marxismo e as pesquisas libertárias e deslegitimadoras
da pena do labeling estadunidense pariram a criminologia crítica”.108 A própria expressão
“crítica” veio da formulação marxista da Escola de Frankfurt. A partir dessa plataforma
teórica, a questão criminal passou a ser analisada por meio de um enfoque
macrossociológico que historicizava os comportamentos e iluminava as relações com a
estrutura política, econômica e social. Um dos principais expoentes da criminologia
crítica, Alessandro Baratta109, definiu a criminalidade como um “bem negativo,
distribuído desigualmente conforme hierarquia de interesses fixada no sistema
socioeconômico, conforme a desigualdade social”.110 Dessa maneira, o conceito de
“seletividade penal” passou a ser central para tal perspectiva criminológica.
O emprego de algumas hipóteses teóricas marxistas permitiu, dessa forma, uma
interpretação mais profunda dos paradigmas da “reação social”. Para além das
explicações individuais, o controle social dos fatos criminosos era associado às relações
hegemônicas da produção material capitalista. Os teóricos críticos da criminologia
defendiam a construção de uma ciência do crime que superasse a simples coleção de
dados empíricos, elaborando conceitos que apontassem para a mudança das estruturas de
controle social.111 Assim, para a criminologia crítica, a prática organizada da classe
politicamente hegemônica conseguiria, por meio do sistema penal, utilizar-se do discurso
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da igualdade jurídica formal para aplicação seletiva do desvio dentre os despossuídos,
mantendo a reprodução das desigualdades sociais.
Contudo, outro pensador foi fundamental para a consolidação da criminologia
crítica: o filosofo francês Michel Foucault. Nas suas obras, mas principalmente no livro
Vigiar e punir, ele analisou, para além da luta de classes, o poder exercido como estratégia
das instituições disciplinares, desvendando uma “microfísica do poder”. Foucault tratou
das disciplinas como fórmulas gerais de dominação presentes no controle formal e
informal. Dessa maneira, o sistema penal não teria sido fundado a fim de “suprimir
ilegalidades”, mas sim para geri-las diferencialmente.112
Assim, o novo paradigma criminológico crítico passou a entender que o crime não
seria formulado no consenso social. As relações sociais históricas seriam as responsáveis
pela construção do conceito de delito. As instâncias “selecionadoras” do comportamento
criminal passaram a ser objeto de atenção analítica. O direito penal, por sua vez, não era
mais visto como algo constituído no consenso geral de cidadãos em igual posição na
sociedade, mas fruto de uma disputa de poder para o controle social dos comportamentos
desviantes. A observação empírica dos chamados “crimes de colarinho branco”
demonstravam, por exemplo, que a atuação do sistema penal não se mostrava tão eficiente
quanto em relação a outros tipos de crime.
Partindo também da perspectiva da “rotulação”, a criminologia crítica pretendia
mostrar o conflito social buscando explicar os processos de criminalização das classes
populares. Esse modelo criminológico passou a verificar o fenômeno criminal a partir de
perspectivas macrossociológicas (acumulação de riqueza e sua relação com a
criminalidade) e microssociológicas (incidência da rotulação nos indivíduos). Os
processos envolvidos no fenômeno criminal estariam unidos, em última análise, com a
base material do capitalismo contemporâneo e suas estruturas legais. Entretanto, tal
conclusão não permite apontar que os conflitos criminais se reduziriam, para tal modelo,
aos conflitos econômicos. O objeto de análise da criminologia crítica é o conjunto de
relações sociais, compreendendo as estruturas econômicas e jurídico-políticas do controle
social.113
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Operou-se, dessa forma, a superação do paradigma etiológico e de suas implicações
ideológicas no estudo criminológico. Segundo esse paradigma, considerado aqui
genericamente, visto que a ele concorrem diversas vertentes teóricas, a criminalidade é
uma construção social efetuada por meio dos processos de definição, desenvolvidos por
aqueles que detêm o poder de definir.114 Na perspectiva crítica, o crime não seria uma
realidade ontológica. Mas, sim, um status atribuído a determinadas pessoas, mediante
duas seleções: de bens protegidos penalmente e dos indivíduos rotulados entre todos
aqueles que também realizam infrações penalizáveis. A criminologia crítica entende,
deste modo, o direito também como matriz de controle social das práticas criminosas. 115
A polícia e as análises acadêmicas da década de 1990
A influência das vertentes críticas da criminologia permitiu a Nazareth Cerqueira
enfoques originais sobre determinados temas ligados à questão criminal no Brasil. Mesmo
sem explorar certas problemáticas de forma exaustiva, o ex-comandante, contudo, se
posicionava claramente e defendia seus pontos de vista com argumentos sólidos por meio
de cuidadosa pesquisa bibliográfica. Deste modo, Cerqueira procurava dialogar mais
intensamente com outras áreas do conhecimento que também se dedicavam à questão da
segurança pública. Cerqueira, por meio desses ensaios, se inseriu em um debate que
finalmente ganhava corpo no campo acadêmico: o papel das agências policiais na
construção de políticas de segurança pública. Sem dúvida, essa relação passou a inquietar
ainda mais os intelectuais, uma vez que a própria “Operação Rio” significava o fenômeno
da “policialização” das Forças Armadas no país, que, no início da década de 1990, passou
a também garantir a lei e a ordem na cidade do Rio de Janeiro.116
Segundo a avaliação de Paulo Sérgio Pinheiro e Paulo Mesquita Neto, ficou
também evidenciado, nesse contexto, “que o desenvolvimento econômico e social e a
transição para democracia, ainda que necessários, não eram suficientes para conter o
aumento da criminalidade e da violência no Brasil”. A questão, segundo os autores, era
saber se a “tendência de banalização da criminalidade, da violência e da morte poderia
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ser controlada e revertida, ou se acabaria por consumir os recursos humanos da sociedade
brasileira ao ponto de inviabilizar” o processo de consolidação da democracia no país. 117
Assim sendo, como já exposto, a tese vastamente apoiada por acadêmicos
brasileiros que atribuía a violência da sociedade e das polícias às altas taxas de
desemprego e à extrema desigualdade passou a ser revista. Para Maria Celina D’Araujo,
“a associação da violência com pobreza pode ser revista e requalificada em termos de
uma associação com a ausência do poder público”.118 No seu entendimento,
“no Brasil, as altas taxas de violência foram comumente encaradas como
subproduto de um Estado autoritário que estimulara a violência policial 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 Estado autoritário e polícias
violentas e corruptas (tanto a civil como a militar). De fato, em meio ao debate da
reforma institucional visando à redemocratização, a questão da polícia ficou
esquecida”. 119

Como também já destacado, segundo Jaqueline Muniz, os assuntos relativos à
construção de uma segurança pública democrática e, por sua vez, a redefinição do papel
das agências policiais permaneceram, durante um bom tempo, à margem do processo de
consolidação da democracia vivido no país. Foi, precisamente, na década de 1990 que a
“crise da segurança” ganhou relevância pública.120
Exatamente nesse contexto, um dos pioneiros no estudo das questões policiais
stricto sensu foi o antropólogo Roberto Kant de Lima. No livro A polícia na cidade do
Rio de Janeiro: seus dilemas e paradoxos121 publicado em 1994, o autor analisou as
práticas policiais cariocas – desde inícios da década de 1980. Kant de Lima tentou
descontruir a ideia de que algumas práticas policiais, muitas vezes entendidas como
distorções da “aplicação das leis estatuídas e dos princípios e dispositivos
constitucionais”, na realidade seriam uma “gradação extraoficial de autoridade”,

117

PINHEIRO, Paulo Sérgio e NETO, Paulo Mesquita. Programa Nacional de Direitos Humanos:
avaliação do primeiro ano e perspectivas. In Estudos Avançados n° 11, 1997, p. 122.
118
D’ARAUJO, Maria Celina. “Notas sobre as polícias militares...”. Op. cit., p. 250. Julgo pertinente
lembrar o pioneirismo da abordagem do sociólogo Edmundo Campos Coelho que, desde inícios da década
de 1980, questionava tal associação. Ver COELHO, Magda Prates (org.). A oficina do diabo e outros
estudos sobre criminalidade (Edmundo Campos Coelho). Rio de Janeiro, Record, 2005.
119
D’ARAUJO, Maria Celina. “Notas sobre as polícias militares... Op. cit., p. 248.
120
MUNIZ, Jacqueline. Ser policial é, sobretudo, uma razão de ser: cultura e cotidiano da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro. Doutorado em Ciência Política. IUPERJ, 1999, p. 265.
121
LIMA, Roberto Kant de. A polícia na cidade do Rio de Janeiro: seus dilemas e paradoxos. Rio de
Janeiro, PMERJ, 1994.

396

complementando, dessa maneira, o sistema judicial brasileiro. Não seriam,
necessariamente, uma “violação ou uma degradação dele”.122 Segundo o autor, a estrutura
hierárquica de muitas ações penais no Brasil exemplificaria “a concepção elitista que
permeia o sistema jurídico” no país, contradizendo os princípios constitucionais
igualitários. Assim, a solução jurídica brasileira para essa contradição buscou “conceder
poderes discricionários à polícia”, que por sua vez, seria a “responsável final pela
aplicação desigual da lei”.123 Em sua avaliação,
“o exercício do poder de polícia – poder discricionário, mas não arbitrário – tornase crítico ao pôr em prática os valores reais do sistema judicial brasileiro. A polícia
atua como um elo intermediário entre o sistema judicial elitista e hierarquizado e o
sistema político igualitário. A maneira peculiar da polícia exercer suas funções
revela seu papel no sistema judiciário”.124

Para Kant de Lima, nos estudos sobre as polícias no Brasil deveria ser levado em
conta que “as práticas policiais de julgamento e punição constituem de fato um sistema
que se organiza segundo princípios diferentes daqueles que ordenam o sistema
judicial”.125 A atividade policial, segundo o mesmo autor, se organizaria “conforme os
princípios da ética policial, um conjunto extraoficial de regras produzidas e reproduzidas
pelo processo tradicional de transmissão do conhecimento”. Um dos resultados dessa
operação seriam as polícias assumindo a condição de “bode expiatório da ideologia
jurídica elitista na ordem política teoricamente igualitária”.126
O trabalho policial, visto como distorcido, na realidade seria uma constante reação
à condição subalterna dessas agências no sistema judicial brasileiro. Aos limites impostos
à sua liberdade de ação, a polícia reagiria com códigos e condutas próprios. Para Kant de
Lima,
“ao exercer simultaneamente duas funções – vigilância e investigação – que se
orientam por princípios diferentes e tem sua eficiência avaliada por padrões
122
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diversos, é muito natural que a polícia acabe combinando as técnicas de ambos os
procedimentos. Tal combinação apresenta, entretanto, uma tendência característica:
a sistemática ‘contaminação’ das técnicas de investigação pelas técnicas de
vigilância. [...] Ao investigar um caso a polícia da cidade do Rio de Janeiro baseavase nas categorias, que eram utilizadas para a identificação dos supostos autores do
crime. Em consequência, a técnica de investigação ao invés de primeiro descobrir
os fatos e depois acusar o suspeito, primeiro descobre o suspeito e dele, então, extrai
os fatos”.127

Deste modo, uma das consequências mais nefastas da condição policial no sistema
judicial brasileiro seria a histórica prática de tortura. Para Kant de Lima, “embora
definindo o inquérito policial como um simples produtor de indícios, a jurisprudência
brasileira estabelece que é possível tomar como prova a confissão obtida desde que seja
compatível com as outras provas aduzidas nos autos”. No seu entender,
“a relevância atribuída à confissão na ação penal brasileira traz consequências
muito importantes para a prática dos inquéritos policiais. A necessidade de
descobrir a verdade através da confissão torna-se responsável pelo uso socialmente
legitimado da tortura como técnica de investigação. A tortura é cometida,
evidentemente, contra a lei e contra a definição legal brasileira de direitos humanos.
Esta prática está tão profundamente arraigada na rotina da polícia, que quando esta
é impedida de usá-la o fracasso da investigação é quase certo”.128
Entretanto, para além do papel que desempenha nas “técnicas de investigação”, a
tortura seria também largamente empregada pela polícia do Rio de Janeiro, “como uma
maneira de punir determinados crimes ou indivíduos”. No entendimento de Kant de Lima,
a “correlação positiva entre trabalho e ordem e não-trabalho e crime”129 encontraria raízes
ideológicas profundas na polícia do Rio de Janeiro. A polícia, deste modo, operaria o
mecanismo de rotulagem dos “tipos” de crimes e criminosos mais prováveis de receberem
punição por tortura ou morte. Policiais justificam, muitas vezes, “suas ações ilegais”
alegando que estão convencidos de que possuem o conhecimento “real” dos fatos. 130
Contudo, segundo Kant de Lima, deve-se notar que certas “categorias criminais”
não existem no Código de Processo Penal brasileiro,
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“mas são usados pela polícia e pela mídia para designar os crimes e os indivíduos
que são habitualmente considerados capazes de cometê-los. Isso ocorre, por
exemplo, na punição de assaltantes, traficantes e estupradores. Nesses casos, a
tortura e a morte se justificam de acordo com a ética policial, mas transgridem
obviamente a legislação brasileira que não prevê as penas de tortura e de morte”. 131
Kant de Lima nos chama a atenção para os problemas de “ordem legal” e não
somente socioeconômicos, quando se discutem as “soluções” para a criminalidade
violenta no Brasil.132 Para o autor, em síntese,
“as práticas policiais no Brasil não representam um fenômeno isolado, mas refletem
as ideologias política, legal e judicial, bem como o exercício do poder e a
administração da justiça na sociedade brasileira. Ética policial e ideologia judicial,
ao lado da atividade da polícia, são exemplos de mecanismo inerentes ao Estado
que implementam a lei no Brasil. [...] Dependendo do contexto social e do status
social das pessoas envolvidas, há uma diferente aplicação ‘correta’ da lei a ser
observada. A ideologia liberal, universalista e igualitária, torna-se formalmente
insuficiente para interpretar as práticas judiciais e a compreensão das ideias formais
de justiça. Quando esses ideais são ocasionalmente alcançados pelo Judiciário ou
pela Polícia, aceita-se abertamente que eles estão atingindo nada mais do que um
segmento limitado da população”.133

Há razões para crer que essa obra do antropólogo Kant de Lima, claramente
inspirada pelas novas cores da criminologia crítica, tenha influenciado sobremaneira a
trajetória intelectual de Nazareth Cerqueira. A primeira edição do referido livro de Kant
de Lima, fruto de sua tese de doutorado na universidade de Harvard, foi publicada pela
editora da PMERJ, ainda na gestão do comandante Cerqueira. As discussões sobre
violência, ética policial e justiça criminal – que embasam a tese central do “paradoxo
legal” brasileiro – propostas por Kant de Lima, com alguma certeza, influenciaram as
reflexões de Cerqueira sobre as teses criminológicas que orientam ou fundamentam a
atividade policial. Provavelmente, o livro de Kant de Lima permitiu à Cerqueira ampliar
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sua percepção acerca do lugar da polícia dentro de um projeto de justiça social penal a
ser perseguido.134
O debate público sobre o papel das polícias brasileiras, na década de 1990, ganhava
força paralelamente a uma crise institucional cada vez mais evidente. Para Jaqueline
Muniz, muitas análises empenhavam-se “em tentar dissociar a forma de organização
militar das polícias ostensivas” de uma “perversa ‘ideologia militar’ batizada pelo público
interno da PM de ‘militarismo’”. Em outras palavras, garante a autora,
“esse esforço procura distinguir a utilidade da adoção do modelo militar
profissional – implantado nas PMs brasileiras, desde de 1831, com a criação do
‘Corpo de Permanentes’ – do chamado ‘militarismo’, identificado como um
imaginário construído recentemente à luz da Doutrina da Segurança Nacional, e que
teria se cristalizado no interior das PMs como a visão predominante do lugar da
polícia”.135
Para a autora, essa discussão, por vezes complexa, sobre a “militarização” da
atividade das polícias no Brasil deveria ser balizada pela questão: “seria o modelo militar
inadequado às polícias, ou seria o “militarismo” que o reveste?”. Muniz colocava ainda
outro questionamento: o modelo militar e suas formas de institucionalização “são tão
independentes e autônomos como aparecem normalmente situados no jogo
argumentativo?”.136 Entretanto, para Muniz, “é razoável supor que a cultura institucional
da PMERJ tenha adquirido contornos mais radicais, e que certos estímulos autoritários
possam ter prosperado em um ambiente de restrições de direitos, produzindo efeitos
danosos dentro e fora da organização”. 137
Tentando também dar conta do debate, Maria Celina D’Araujo, no livro Militares,
democracia e desenvolvimento: Brasil e América do Sul, procurou questionar a relação
direta estabelecida entre a violência policial no Brasil e a condição das polícias militares
como “forças auxiliares” do Exército, traçando um breve histórico das relações entre essas
instituições.138 O questionamento central diz respeito à “modelagem militar” que teria

Na apresentação do referido livro, o próprio Cerqueira reconheceu que “como policial e cidadão, como
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se muda sem crise”. In CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. “Apresentação”. In LIMA, Roberto Kant
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dado o “formato institucional das agências de segurança pública” no país. 139 Para a autora,
“a chamada militarização da polícia militar, tão discutida no Brasil”, não era “um
fenômeno nacional” nem poderia “ser usada como argumento central para pensar as raízes
da violência policial”. Ela lembra ainda que “a militarização dessas polícias não foi um
predicado da ditadura militar”.140
D’Araujo reconhece que, a partir do início do século XX, uma vasta legislação, no
Brasil, começou a “assemelhar as forças estaduais de segurança às Forças Armadas,
fundamentalmente no que toca aos princípios de disciplina e hierarquia”.141 Entretanto, o
formato institucional de segurança pública que teria vinculado as polícias militares às
Forças Armadas e a uma Justiça corporativa142 não seria um processo histórico tão
recente.143 Apesar de levar em consideração os problemas criados pela ditadura nas
organizações policiais militares (desvirtuamento de funções e disseminação da
impunidade), Maria Celina garante que
“não se pode atribuir unilateralmente os limites e deficiências da Polícia Militar no
Brasil ao seu histórico vínculo com as Forças Armadas nem ao tipo de funções que
exerceram ou aos tribunais que tiveram. Muito menos se pode atribuir a
‘militarização’ dessas polícias à ditadura militar”.144

Para a autora, tais problemas têm suas origens no início do século XX, bem como
o Brasil não seria um caso único, ou seja, “países que tiveram experiência similar
necessariamente não enfrentam os problemas de segurança pública que enfrentamos”.145
Dessa forma, D’Araujo argumenta que a aproximação das polícias militares com as
Forças Armadas não teria sido, na história recente, um fenômeno exclusivamente
brasileiro. Contudo, ela concorda que os países que conheceram ditaduras militares têm
suas particularidades.
Para a autora, a “imprecisão e a superposição que foi gerada ao longo do tempo no
uso dos termos ‘segurança pública’ e ‘ordem interna’” criaram alguns obstáculos. Ao
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estabelecer tarefas de fornecimento de segurança ao cidadão (segurança pública) e de
defesa contra ameaças à soberania nacional (ordem interna e defesa do Estado), a
legislação brasileira teria “abusado no uso indiferenciado das duas expressões e isso foi
acentuado durante os governos militares, que banalizaram a expressão ‘segurança
nacional’ como recurso de intimidação política”.146 A mesma autora reconhece, por sua
vez, que as polícias militares atuaram diretamente na repressão política durante a ditadura,
nas décadas de 1960 e 70. Assim, “tornou-se quase automática a associação das polícias
militares ao arcabouço da ‘segurança nacional’”.147 Nesse contexto autoritário, teria se
estabelecido uma relação crescente de subordinação das polícias militares às Forças
Armadas, mais especificamente ao Exército.148 A partir de então, acentuou-se o controle
militar sobre essas corporações e, ainda, estabeleceu-se um “padrão institucional único
para o policiamento ostensivo visando a segurança pública”.149
Entretanto, mesmo com algumas mudanças institucionais 150, no período de
redemocratização no Brasil, as polícias militares mantiveram alguns laços com o
Exército, como por exemplo, na manutenção da Inspetoria Geral das Polícias Militares. 151
Nessa linha argumentativa, Maria Celina D’Araujo conclui que
“A tese amplamente defendida em setores acadêmicos de que a violência policial
decorre de seu componente militar simplifica o problema, tornando-o consequência
de uma realidade exterior à instituição. Por estar conectada às Forças Armadas, a
Polícia Militar no Brasil estaria treinada para combater e destruir o ‘inimigo’ dentro
de uma concepção repressiva de segurança pública. Além disso, sua natureza militar
facilitaria a formação de uma cultura corporativa fechada e baseada em privilégios.
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Essa tese ignora, contudo, que a cultura da violência é parte constitutiva do ethos
policial no Brasil”.152

A criminologia crítica de Cerqueira: criminalidade da polícia e direitos humanos
Imerso nesse debate sobre a “militarização” da segurança pública no Brasil,
Nazareth Cerqueira desvelava enfim suas concepções criminológicas.153 No seu
entendimento, a “Operação Rio” fora fundamentada pela insistente concepção militarista
de segurança pública subsidiada pela doutrina de segurança nacional reforçada pela
“ideologia da defesa social”. Afinal, naquele momento histórico específico, aceitou-se
mais uma vez a ideia da ação do Estado como expressão da sociedade e, dessa maneira,
“legitimado para a repressão da criminalidade, através das instâncias formais e oficiais de
controle social”.154 Para Cerqueira, tais lógicas ainda eram hegemônicas entre aqueles
que “operam com as políticas criminais”.155
As “ideologias da defesa social” sendo tributárias do modelo teórico “consensual”
– aquele que entende ser o conflito social algo anormal, devendo, portanto, ser
eliminado156 – serviria à “visão autoritária do poder”. No seu entendimento, a teoria do
“consenso social” desconheceria a sociedade como algo heterogêneo e fortemente
conflitiva. Uma outra posição, oposta à primeira, seria o modelo “pluralista” que entende
os conflitos como “fator positivo e de vitalidade das relações sociais”. Tal modelo,
segundo Cerqueira, ajustar-se-ia melhor à concepção política democrática.157 Dessa
152

Idem, p. 249.
Na segunda metade da década de 1990, o ex-comandante procurou também expor suas ideias por meio
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maneira, ele retomava, em seus artigos, algumas reflexões de Norberto Bobbio
articulando-as aos pensadores ligados à criminologia crítica. Em tom irônico, ele
afirmava que “não foram os adeptos desse modelo que convocaram os militares para o
policiamento do Rio” em 1994.158
Nas suas reflexões sobre o controle do crime, Cerqueira lembrava que a “ideologia
da defesa social” se estruturaria a partir de princípios como os da “legitimidade”, do “bem
e do mal”, da “culpabilidade”, do “interesse social”, dentre outros. 159 Derivaria daí a
percepção do criminoso como um ente patológico e disfuncional que representaria o mal
contra a sociedade ordeira, ou seja, contra o bem. Os policiais apareceriam, para
Cerqueira, como as “forças do bem” contra as “feras”. Para ele, a “ideologia da defesa
social” seria útil à lógica militarista brasileira que enfrentava o “subversivo e o comunista
de ontem” e tenta enfrentar os criminosos de hoje. Assim, desumanizando o criminoso,
exclui-se qualquer consideração pelos seus direitos. Os resultados seriam uma agenda
punitiva que exigiria penas mais duras, bem como a “fantasia de que a polícia deve ser
temida e não respeitada”. Os criminosos, segundo essa perspectiva, devem ser
atemorizados pela ação policial. O processo legal acabaria se tornando “um estorvo para
o trabalho policial”. A “tranquilidade” da vítima que se sentiria “vingada” pela violência
policial seria, portanto, aceita pela cultura do sistema criminal. Assim, na sua visão, “não
foi difícil o estigma lombrosiano ser identificado nas classes mais pobres e subalternas da
sociedade”, concluía. 160 Deste modo, mesmo com a redemocratização política brasileira,
foi mantido um “controle social penal extremamente perverso e desumanizador” no
país.161
Cerqueira associava tal ideologia à ideia de que Estado, representado pelas agências
oficias do controle social, seria o ente “legitimado para reprimir a criminalidade. A
questão do enfrentamento do crime seria única e exclusiva responsabilidade do Estado, o
legítimo detentor do monopólio do uso da força”. Assim, caberia às agencias estatais de
controle social combater o crime entendido como o “mal da sociedade” e o criminoso
visto como “selvagem” e parte de uma minoria que não aceitaria os valores sociais
consensuais. E, por fim, tal ideologia, ao enfatizar a “natureza penal” do crime, reforçava
ainda a ideia de que a lei criminal dissuadiria o criminoso cumprindo a tarefa de
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“prevenção geral” e o enfrentamento do crime pelo aparato policial seria uma espécie de
“prevenção especial”, ao aplicar essa mesma lei penal.162 Cerqueira, como intelectual,
dedicava-se, dessa maneira, ao esforço em derrubar categorias redutoras que limitavam,
a seu ver, o debate sobre segurança pública e o papel das polícias no Brasil.
Ao

abordar

as

relações

entre

as

chamadas

“microcriminalidade”

e

“macrocriminalidade”, Cerqueira denunciava a falsa ideia de igualdade penal, ou seja, a
ideia de que todos os criminosos poderiam ser alcançados pelo sistema de justiça criminal
própria da “ideologia da defesa social”. Na avaliação de Nazareth Cerqueira, os chamados
“crimes invisíveis”, como os do “colarinho branco”, não seriam punidos, pois,
simplesmente, não seriam alcançados pelo sistema de justiça criminal brasileiro. 163 Ele
recuperava, dessa maneira, as propostas de Lola Aniyar de Castro. 164 Como já destacado,
a referida autora compunha o grupo de criminólogos que defendia a tese de que as leis
penais seriam muitas vezes produzidas para atender a interesses particulares, quase
sempre resultando de fortes pressões de grupos com poder, provocando, assim, mais
crimes e, consequentemente, a “reação social”. O ex-comandante fundamentava-se,
também, nas propostas do professor italiano Alessandro Baratta quando este relacionava
a “ideologia da defesa social” à tradição das escolas clássica e positivista do Direito
Penal.165 Cerqueira destacava ainda que a polícia desempenharia nesse quadro um papel
decisivo: ela encarnaria a “reação social”, quando não a estimularia.166
Nessa linha argumentativa, Nazareth Cerqueira também criticava a concepção
elitista de segurança pública, uma vez que os privilegiados teriam mais acesso à polícia e
à justiça. Ele argumentava, em tom desafiador, que tais grupos
“acabam sempre estimulando a repressão para os chamados crimes de rua. Não
acionam o Estado para os chamados crimes do colarinho branco, que quase sempre
ocorrem em ambientes fora das ruas. Reparem no discurso sobre o crime
organizado: ocupação das favelas para derrotar o tráfico de entorpecentes. Não se
vê a opinião pública reclamar a presença das Forças Armadas para ações de controle
de riquezas ilícitas, investigação sobre lavagem de dinheiro e outras operações de
inteligência policial que só podem ocorrer bem distantes das ações armadas e
espetaculares das ruas”.167
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Cerqueira lamentava que “as políticas criminais da jovem democracia brasileira
ainda” conviviam “maravilhosamente com esses princípios” fundamentados pelo
“positivismo criminológico” e adotados “com maestria pelos ideólogos da segurança
nacional”. Para ele, esses pressupostos seriam o “grande incentivador do atraso da polícia
brasileira.168
Tais pressupostos favoreceriam, na visão de Cerqueira, a violência policial com a
tolerância da sociedade. Uma das consequências perigosas, para ele, seria a associação
entre uma pretensa impunidade como o principal fator causal da criminalidade. Cerqueira
lembrava das dificuldades criadas pela chamada “cifra negra” dos crimes, principalmente,
da “macrocriminalidade”. Assim, concluía: se o aparato estatal só se movimenta contra
os crimes de rua, a pena não seria igual para todos e o discurso da “impunidade” brasileira
perderia o sentido. Em um tom agressivo, Cerqueira desafiava: “não pensem que nós
queremos que os criminosos pobres não sejam punidos, nós só queremos coerência
daqueles que defendem a morte para os criminosos, queremos igualdade na barbárie”. 169
Para Cerqueira, era comum nos “setores mais pobres da população uma aceitação para o
endurecimento da ação policial” o que tornava, no seu juízo, o quadro ainda mais
complexo. A população pobre acabaria “sendo submetida a um duplo processo de
vitimização: o da violência tradicional dos chamados ‘crimes de rua’ e o da violência do
poder”.170
No texto Políticas de segurança pública para um Estado de direito democrático
chamado Brasil de 1996, Cerqueira revelava, com ainda mais nitidez, os fundamentos do
seu pensamento criminológico crítico: não haveria sentido algum se buscar as causas do
crime, apropriando-se da metodologia das ciências naturais, uma vez que o crime não se
trata de um “ente ontológico e sim um fenômeno contingencial, que existe como uma
definição jurídico-penal”. Sedimentava-se a mudança de enfoque: para além da figura do
crime e do criminoso sua atenção convergia para a análise dos órgãos de controle social
e penal, quando definem o crime (criminalização primária) ou quando selecionam os
crimes que serão perseguidos (criminalização secundária).171 Para Cerqueira, ainda era
muito comum na mentalidade policial a ideia do crime como um “dogma, um dado
absoluto que não podia ser discutido”.172
CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. “A polícia comunitária: uma nova visão...”. Op. cit., p. 121.
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Refletindo especificamente sobre as polícias brasileiras, Cerqueira, no texto O
futuro de uma ilusão: o sonho de uma nova polícia de 1997, também destacava a
apropriação das teorias “interacionistas” pela criminologia crítica: o crime não dependeria
do seu autor, como pregava a criminologia positivista, mas do processo de interação
social. Tal perspectiva estaria interessada em discutir como a sociedade reagiria diante de
certas condutas, definindo os crimes e “rotulando” quem serão os criminosos e presos.
“Para essas teorias a limitação policial é um ato político e não uma falha da sua
estruturação tecnológica”.173 Para ele, o “problema crucial da polícia brasileira” seria a
“eficácia dentro dos padrões éticos e legais”. Portanto, o coronel argumentava ainda que
o discurso contra os direitos humanos, na realidade, teria a “função de afastar do debate
o problema da incompetência policial”.174
Assim sendo, Nazareth Cerqueira, dedicando-se energicamente à análise do
trabalho policial no Brasil, procurava oferecer alguma contribuição ao debate acadêmico.
Para ele, uma das consequências mais nefastas do modelo militarista de segurança pública
baseado na “ideologia da defesa social” seria o desvelamento dramático, na década de
1990, da criminalidade das polícias brasileiras.175 Segundo Nazareth Cerqueira,
“percebemos que, para a construção de um novo modelo de controle do crime, é
necessário desfazer-se a crença na maldade intrínseca ou patológica do criminoso;
é preciso mostrar que o criminoso é um ser humano que por diferentes razões viola
uma regra legal. Pode ser branco ou negro; pobre ou rico; escolarizado ou não, mas
sempre um ser humano. Assim podemos humanizar a relação policial/criminoso:
acabar com o ódio irracional que vem presidindo tal relação. Este tem sido um
aspecto que acreditamos precisa ser mudado, tanto na cultura policial quanto na
cultura das nossas comunidades, que explica grande parte da violência policial e,
mais do que isso, os grandes níveis de tolerância social para com essa violência”. 176

Na avaliação de Nazareth Cerqueira, as chacinas policiais que marcaram a década
de 1990, como as da Candelária e Vigário Geral, no Rio de Janeiro, na penitenciária do
Carandiru177, em São Paulo, continuariam “existindo e convivendo com a nossa
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democracia, se não for alterada a concepção autoritária da política criminal brasileira”. 178
Contudo, um dos episódios mais dramáticos de violência policial na história brasileira
recente – e que também marcou profundamente Nazareth Cerqueira – aconteceu na favela
Naval em Diadema, São Paulo, em março de 1997.
As imagens gravadas por um cinegrafista amador revelaram ao país um grupo de
dez policiais militares praticando extorsão, espancamento, tortura e humilhando
moradores numa blitz na favela Naval. Em uma das cenas, um policial executou um
homem dentro de um carro.179 A violência criminal era comum nessa região. Em 1996,
houve 297 assassinatos na cidade de Diadema. Ali, ocorreram 92 homicídios para cada
grupo de 100 mil habitantes.180 Na apuração do caso, sete policiais, dentre os acusados,
qualificaram a sessão de pancadaria como “operação de rotina”.181
Esse caso de violência policial motivou, enfim, medidas políticas visando o
enfrentamento do problema. A Assembleia Legislativa de São Paulo implementou uma
CPI para apurar o caso e, no dia 3 de abril, foi aprovado pelo Congresso Nacional o
projeto de lei que transformava a tortura em crime com pena de até 21 anos de prisão. No
mesmo dia, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de
emenda constitucional que federalizava os crimes contra os direitos humanos. 182
A criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, prevista para 13 de maio
daquele ano, foi antecipada. A secretaria anunciou a criação de um grupo para propor
mudanças no trabalho policial e a abertura do processo de discussão sobre a unificação
paulo/noticia/2013/04/briga-entre-presos-foi-estopim-para-o-massacre-do-carandiru-entenda.html. “Passados
vinte anos, nenhuma autoridade competente foi capaz de atribuir responsabilidades pelo massacre do
Carandiru. Apesar de diversos esforços da sociedade civil, os processos de responsabilização disciplinar,
criminal, civil e internacional iniciados após o massacre foram interrompidos ou permanecem sem
conclusão. No Brasil, os órgãos do sistema de justiça sequer chegaram a declarar formalmente que o
episódio que levou (pelo menos) cento e onze cidadãos sob a custódia do Estado à morte se tratou de um
massacre. Essa declaração veio apenas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. A
documentação produzida pela justiça continuou referindo-se aos eventos de 1992 como ‘rebelião’ ou
‘motim’ do Pavilhão 9 daquela casa de detenção”. In FERREIRA, Luisa Moraes Abreu, MACHADO,
Marta Rodriguez de Assis e MACHADO, Maíra Rocha. “Massacre do Carandiru: vinte anos sem
responsabilização”. Novos estudos – CEBRAP [online]. 2012, n° 94, p. 6. Disponível no site
http://www.scielo.br/pdf/nec/n94/n94a01.pdf. Sites acessados em 6 de julho de 2015.
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das polícias militar e civil. Iniciou-se, ainda, um ciclo de palestras e seminários que
percorreu todo o país, cuja pauta era não somente a unificação, mas também o
policiamento comunitário, os direitos humanos e a implantação do Programa Nacional
dos Direitos Humanos.
Importante destacar que, no dia 13 de maio de 1996, em meio ao trauma causado
pelo massacre em Eldorado dos Carajás183, o governo Fernando Henrique Cardoso lançou
o Programa Nacional de Direitos Humanos.184 Tratou-se do primeiro programa para a
promoção dos direitos humanos da América Latina e o terceiro no mundo. Segundo
Pinheiro e Neto o plano teve “o mérito de ter sido formulado a partir de ampla discussão
pública”, não sendo simplesmente o “resultado de decisões tomadas em gabinetes
fechados”.185 Na elaboração do Programa – entre outubro de 1995 e maio de 1996 – o
governo federal recebeu ainda contribuições de organizações não-governamentais
(ONGs), de universidades e de centros de pesquisa.
Em abril de 1997, finalmente o governo federal criou a Secretaria Nacional de
Direitos Humanos, no Ministério da Justiça, para coordenar e monitorar a execução do
referido programa que pretendia atingir um amplo conjunto de propostas de ação
governamental para proteger e promover os direitos humanos no Brasil. Seria ainda um
quadro de referência para a concretização das garantias do Estado de direito e para a ação
em parceria do Estado e da sociedade civil. O programa refletia uma mudança na
concepção de direitos humanos, já partilhada anteriormente por várias organizações,
deixando de ser limitados aos direitos definidos em constituições e leis brasileiras e
passam a abranger os direitos definidos em tratados internacionais.
Pinheiro e Neto nos lembram que nos anos 1960 e 70 a “violência arbitrária do
Estado e o desrespeito às garantias fundamentais fez com que indivíduos e grupos se
O campo brasileiro foi “novamente palco de um cenário importante ocorrido no dia 17 de abril de 1996,
quando o governador do Pará ‘mandou a polícia militar desocupar uma estrada no sul do seu Estado. Saldo
da operação de trânsito rodoviário: uma carnificina com duas dezenas de sem-terra mortos e cinquenta e
um feridos’”. Trabalhadores sem-terra foram reprimidos e mortos pela polícia militar do Pará quando
marchavam por uma estrada em direção a Belém para tentar conseguir uma audiência com o governador
do estado. In BARREIRA, César. “Crônica de um massacre anunciado: Eldorado dos Carajás”. In São
Paulo em perspectiva, n° 13, 1999, p. 137. In http://www.scielo.br/pdf/spp/v13n4/v13n4a14.pdf. Acessado
em 13 de janeiro de 2016.
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voltassem contra o regime autoritário em nome da defesa dos direitos humanos”. Assim,
as primeiras comissões de direitos humanos foram instituídas e “chamaram a atenção para
a tortura e os assassinatos de dissidentes e presos políticos, revelando as condições
gritantes das prisões brasileiras”. Nos anos 1980 e 90, contudo, o aumento da
criminalidade e da insegurança, “agora sob o regime democrático, levou indivíduos e
coletividades a se voltarem contra a defesa dos direitos humanos, os quais alegavam que
tais direitos serviam mais aos criminosos e aos delinquentes do que às vítimas”. Para os
autores, teria contribuído para essa reviravolta “o fato de que, depois da transição política,
a defesa dos direitos humanos abrangia a esmagadora maioria pobre, miserável, nãobranca da população”. Por outro lado, os setores identificados com a ideologia autoritária,
“perdida a hegemonia do poder, encontraram na denúncia da comunidade dos direitos
humanos um pretexto para, em nome da luta contra o crime e contra a insegurança,
denegrirem a comunidade dos que defendiam a democracia”. Eles destacam, por fim, que
“a mídia eletrônica, especialmente os programas radiofônicos de apologia à
violência, as campanhas eleitorais e a emergência de movimentos religiosos
fundamentalistas, em concorrência com a Igreja católica, desempenharam papel
crucial para a percepção dos direitos humanos como danosa àqueles que justamente
visava a proteger”.186

Nazareth Cerqueira concordava que poucos estavam realmente interessados em
equacionar este problema. A mídia, apesar das diversas sugestões surgidas após o caso de
Diadema, não estava apta ao debate, na sua avaliação. Entretanto, o caso da favela Naval
foi seguido da divulgação no dia 7 de abril – também pela televisão – de um outro vídeo
sobre violência policial que teve lugar na favela da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro.
No final de julho do mesmo ano, ocorreu um fenômeno da maior importância na área de
segurança pública e do sistema criminal: os movimentos grevistas nas polícias
militares.187 No que se refere às polícias militares, várias questões vieram à tona:
reivindicação salarial e a jornada de trabalho extra na segurança privada, vinculação
constitucional como força auxiliar do Exército, falta de treinamento e armamento
adequados, questionamento da Justiça Militar, entre outros. Havia ainda uma imagem a
mudar. A preocupação institucional com as cobranças quanto ao desempenho cedeu lugar
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a um diálogo com os policiais enquanto categoria profissional, e não como abstratos
guardiões da segurança pública. Assim, por essas diversas razões, o ano de 1997 tornouse um marco na área de segurança pública no Brasil.
Esses casos de violência policial motivaram muitas reflexões de Nazareth
Cerqueira. Ele passou a denunciar que a criminalidade da polícia, particularmente grave
no caso brasileiro, era resultado do “incentivo dado por parte das nossas elites ao uso da
violência arbitrária para combater o crime e controlar a população pobre”.188 Por isso, um
dos principais obstáculos à democratização da segurança pública, a seu ver, era a
permanência do julgamento de crimes de policiais militares pelos tribunais militares.
Cerqueira refutava argumentos como a tese da “obediência devida” e da estrutura militar
do policiamento ostensivo brasileiro. Para ele, a “obediência devida” só se aplicaria às
ações militares e mesmo a polícia sendo militar, o policiamento ostensivo era uma
atividade de natureza civil.189
Assim, no artigo A criminalidade da polícia publicado em 1997, Cerqueira tentou
aprofundar o debate oferecendo um quadro mais detalhado sobre essa problemática. Para
ele, seria fundamental pontuar que existiriam crimes policias contra a população em geral
e contra os criminosos em particular. E ainda, haveria os crimes “funcionais”, ou seja,
ocorrido na atividade policial, e os “não funcionais”. Os crimes policiais “funcionais”
mais comuns seriam: homicídio, lesões corporais, ameaça e violação de domicílio. Tanto
contra a população como contra os criminosos. Estes, em especial, sofreriam ainda com
extorsões, roubo, dano e apropriações indébitas.190 Entretanto, Cerqueira entendia que
esse quadro havia se agravado quando da chacina de Vigário Geral ao revelar mais uma
modalidade de crime policial no Brasil: o homicídio por vingança. 191 Cerqueira lembra
mais uma vez que
“não valeram as diretrizes governamentais e a do comando da PMERJ fundadas na
ideologia dos direitos humanos; outras mais fortes e mais influentes para aqueles
policiais prevaleceram. O compromisso com tais diretrizes impediu que esses
crimes fossem cometidos durante uma atuação oficial, mas não os evitaram,
obrigando-os às ações clandestinas”.192
CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. “A criminalidade da polícia”. In CERQUEIRA, Carlos Magno
Nazareth. O futuro de uma ilusão: o sonho de uma nova polícia. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2001, p.
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Nesse artigo, contudo, Cerqueira destacava que os níveis de tolerância em relação
à criminalidade policial dependeriam “dos diferentes tipos de situações e do status das
pessoas envolvidas”.193 O coronel mais uma vez se valia da criminologia crítica para
fundamentar sua análise sobre o comportamento criminoso, válido também, para os
policiais com desvios de conduta. Considerando a “teoria da aprendizagem”, Cerqueira
acreditava que a criminalidade não seria “um processo decorrente de patologias
individuais ou sociais, mas um processo de aprendizagem individual que se dá através da
transmissão social de uma cultura criminal”. Para ele, “as pessoas se tornam criminosas
quando as definições favoráveis ao crime, à violação da lei, prevalecem sobre as
desfavoráveis”. E conclui não ter dúvidas que “os policiais de Diadema foram submetidos
a um número maior de sugestões que justificam o abuso do poder para o controle do crime
e da população suspeita do que de sugestões para o respeito à lei”.194 Assim, casos, como
o de Diadema, refutariam a tese das “falhas do processo de recrutamento/seleção” ou do
“controle disciplinar”. Para o coronel, “por mais hediondos que sejam os crimes, não se
pode pensar que quem os comete sejam monstros ou animais. São pessoas normais;
passariam em qualquer processo seletivo”. 195 Uma de suas teses centrais era a de que a
criminalidade institucional era socialmente aceita e condicionadora da criminalidade
convencional.
Esse e outros argumentos foram aprofundados em artigo no ano seguinte (1998)
intitulado Outros aspectos da criminalidade da polícia. Na realidade, Cerqueira
aprofundou as teses do pensamento criminológico de uma das suas grandes referências:
Manuel Lopez-Rey. Como já exposto em textos anteriores, Cerqueira se interessava pelas
definições do condicionamento criminoso de Lopez-Rey. Cerqueira se apropria das ideias
de Lopez-Rey principalmente suas definições acerca da “criminalidade organizada” e da
atenção analítica dada à criminalidade policial. Para o jurista espanhol, o poder seria um
dos condicionantes ao definir os crimes e depois cometer os crimes por ele mesmo
definidos.196 A criminalidade policial estaria, na avaliação de Cerqueira, no rol dos
“crimes não-convencionais e oficiais”. Já a “criminalidade convencional ou comum”
abarcava os crimes contra a pessoa, a propriedade, os bons costumes, a fé pública, a
Janeiro: Freitas Bastos, 2001, p. 150. Publicado também na Revista Discursos Sediciosos – crime, direito
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família e a administração. Os elementos condicionadores dessa modalidade criminal,
segundo Lopez-Rey, seriam: a própria condição humana, a desigualdade e o
desenvolvimento.197
Assim, o ex-comandante entendia que era difícil enquadrar a maioria ou a totalidade
dos policiais assassinos de Vigário, Candelária ou Diadema como personalidades
patologicamente violentas. Toda a violência desmedida só poderia fazer parte de uma
espécie de credo próprio de organizações criminosas. Para ele, portanto, o modelo de
criminalidade comum não serviria para explicar grande parte dos crimes de abuso do
poder policial. “Confesso ter ficado muito tempo sem compreender a chacina de Vigário
Geral, pois as minhas referências conceituais estavam determinadas pela explicação
agente/vítima do crime convencional”, lembra Cerqueira.198 Contudo, Diadema
significava reabrir a ferida causada por Vigário Geral e Candelária. Dessa forma,
Nazareth Cerqueira, naquele momento, desenterrava o que estava esquecido para muitas
pessoas, fazendo ligações que eram negadas e, por fim, mencionando caminhos
alternativos de ação que poderiam ter evitado essas mortes. Aqui, Cerqueira cumpria com
algumas tarefas do trabalho intelectual: o compromisso incansável devotado “à
investigação racional e ao juízo moral”, expondo-se publicamente.199
Os últimos artigos escritos por Nazareth Cerqueira revelam não somente frustração,
mas também um intelectual obstinado. Para ele, haveria um grande atraso das ciências
jurídicas frente aos avanços conseguidos pelas ciências sociais e criminológicas no
tocante aos aspectos criminais. Por isso, o coronel também denunciava a formação
acadêmica dos integrantes do sistema criminal: juízes, promotores, delegados e Oficiais
PMs sob a hegemonia dos cursos de Direito. Para ele, tratava-se do processo de
“advogadização” ou, em outras palavras, da crença dogmática nas ciências jurídicas. 200
Influenciado pelo jurista espanhol Antonio García-Pablos de Molina201, Cerqueira
partia da premissa de que o crime seria um “doloroso problema interpessoal e
comunitário”, não podendo ser visto como um “enfrentamento formal e simbólico entre
infrator e o Estado”.202 Entender dessa maneira o fenômeno criminal seria a base do
197

Idem, p. 151.
Idem, p. 154.
199
SAID, Edward W. Op. cit., p. 33.
200
CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. “Remilitarização da segurança pública...”. Op. cit., p. 66..
201
Antonio García-Pablos de Molina é professor catedrático de Direito Penal e diretor do Instituto de Direito
da Universidade Complutense de Madrid. In http://www.ucm.es/directorio?id=1921. Acessado em 15 de
maio de 2015. A obra que mais influenciou Nazareth Cerqueira foi MOLINA, Antonio García-Pablos de.
Criminologia: uma introdução aos seus fundamentos teóricos. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1992.
202
CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. “Remilitarização da segurança pública...”. Op. cit., p. 64.
198

413

pensamento clássico da criminologia. Por isso, defendia a repressão do crime a partir do
equilíbrio entre instâncias de controle formais e informais, contando com o “compromisso
ativo da comunidade”. O coronel concluía que se o crime se trata de um problema
comunitário e é na própria comunidade que “ele terá de ser equacionado e resolvido”. 203
“Mais do que a punição do criminoso, interessam as vítimas, a comunidade e todos os
outros fatores que interferem no cenário do crime”, dizia. Para Cerqueira, o simples
castigo do infrator não esgotaria o problema criminal. Por isso, “ressocializar o criminoso,
reparar o dano, assistir às vítimas e prevenir o crime” teriam sido os grandes objetivos
perseguidos pelo seu comando.204
No artigo A polícia comunitária: uma nova visão de segurança pública205 de 1997,
Cerqueira aprofundou as reflexões acerca do policiamento comunitário, a partir do exame
de dois modelos de intervenção penal: o da “defesa social” e o da “prevenção”. Nesse
ensaio ele recuperou algumas ideias expostas anteriormente, principalmente no tocante à
questão das formas de gestão policial. O objetivo central de Cerqueira era o de reafirmar
“que mais do que uma estratégia de atuação policial, a polícia comunitária representa uma
nova visão de política de segurança pública, exigindo profundas alterações na concepção
da administração das polícias e das políticas criminais”.206 Dessa maneira, ele ainda se
dedicava à tarefa de superar os reducionismos próprios do debate sobre o policiamento
comunitário. Para além dos aspectos operacionais e táticos dessa estratégia policial, o que
pretendia era “mostrar a dimensão de intervenção penal, de administração das polícias e
da estratégia de policiamento contidas nesta política” de forma mais ampla, ou seja, como
política de segurança pública.
A partir do contato com o pensamento do jurista Pablos de Molina, o entendimento
de Cerqueira quanto ao modelo de policiamento comunitário se complexificou. Na sua
visão, o modelo de intervenção penal desenhado por Molina seria o mais adequado para
explicar a concepção de polícia comunitária. Essas teses, segundo Cerqueira, teriam sido
acolhidas “integralmente” pelo o que chamou de “movimento da polícia comunitária” e
serviriam para “operar em sociedades pluralistas e democráticas” dentro dos marcos de
uma sociedade capitalista.207 “Não devendo por isso assustar aqueles que temem qualquer
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ideia advinda das teses marxistas” mais influentes na “criminologia crítica”, garantiu
Cerqueira.
Cerqueira, em muitos textos, procurava marcar sua autonomia política e intelectual
tecendo críticas a certas correntes das esquerdas brasileiras. Principalmente àquelas que
“menosprezam”, no seu entendimento, “a atuação policial por entender que o crime é
fenômeno capitalista e que será resolvido com a transformação da sociedade burguesa em
socialista” e que acreditam “que o problema criminal é resolvido com políticas sociais e
não com policial”. Cerqueira declarava, portanto, não se enquadrar naquela “esquerda
que prefere a desordem para justificar suas propostas de transformação social, daí não
valorizar a atuação policial”. “Estas e muitas outras fantasias estão presentes na cultura
policial e em diferentes setores da sociedade, reforçando as teses do endurecimento
penal”, declarou.208
Segundo o coronel, o modelo criminológico que abraçara entende o crime “como
um problema individual e social, resgatando a sua dimensão humana e ressalta a
importância da sua eficaz prevenção em oposição a tese da repressividade penal”. Deste
modo, “como um problema comunitário, não se perde de vista o crime como um problema
que nasce na comunidade e que nela deve encontrar as soluções positivas. Antes de ser
um fenômeno jurídico-penal é um fenômeno social”.209 Para Cerqueira, este modelo
negaria “a tese da anormalidade do crime e do criminoso. Esta visão do criminoso refuta
as imagens tradicionais do criminoso pecador, mau, selvagem e perigoso, pobre vítima
da sociedade, para recuperar a do homem real e histórico do nosso tempo que pode acatar
ou não as leis por várias e múltiplas razões”. 210 Assim sendo, a justiça, para Cerqueira,
deveria ser “resolutiva, no sentido de buscar a reparação do dano como a sua meta
prioritária; esta meta deve ser mais importante do que a própria prisão do criminoso” e
“comunicativa, devendo propiciar uma interação mais ativa e eficaz entre a vítima e o
sistema de justiça criminal e entre ela e o criminoso. A intervenção formal do sistema não
pode acabar despersonalizando o conflito”.211
Em síntese, o paradigma “prevencionista” proposto por Cerqueira buscaria uma
melhor integração das agências de controle social formais e informais. Em outras
palavras, entre Estado e sociedade. Como o fenômeno criminal não seria visto como algo
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“casual, fortuito e aleatório, como se fosse um produto do azar ou da fatalidade”, seria
possível a identificação de variáveis e, portanto, de estratégias eficazes de prevenção.
Dessa maneira, contra a ideia de “prevenção penal” se consolidaria a noção de “prevenção
social” que, segundo o próprio Cerqueira, deveria “nascer da mobilização de todos os
setores comunitários para enfrentar solidariamente o crime, que é um problema social”. 212
Cerqueira recuperava, dessa maneira, as propostas da criminologia do advogado espanhol
José Maria Rico213 e o seu conceito de “segurança cidadã”.
Importante destacar que Nazareth Cerqueira também procurou repensar o
policiamento comunitário por meio dos estudos dos modelos de administração. Ele
procurava associar o modelo “tradicional” ou “científico” de administração à ideologia
da “ defesa social”, ou modelo “clássico e punitivo”. Esse seria o modelo taylorista, cuja
consequência seria um “patrulhamento padronizado e rotinizado”. Apesar de reconhecer
que este modelo teria ajudado a organizar as polícias, Cerqueira pontuava, contudo, que
“os homens são vistos como adjuntos das máquinas. É o modelo que caracteriza as
organizações militares e as que se dedicam a produção em massa de bens e
mercadorias”.214
Analisando o cenário brasileiro, Cerqueira propunha uma outra forma de gestão na
administração policial, mas não a extinção do modelo militar. Aqui ele enfrentava
novamente um dos maiores desafios intelectuais da sua trajetória profissional: tentar
definir o que pensava ser a “desmilitarização da segurança pública”. Vimos que, durante
os seus comandos, Cerqueira teve que conjugar os valores da disciplina e hierarquia
militares com a proposta de uma corporação policial baseada em um sistema de
administração aberto. Para ele, o que estava em crise há décadas era o modelo de gestão
policial no Brasil e não o modelo militarista. Cerqueira garantia que há anos – e inspirado
pela “psicologia organizacional” – propunha um modelo de gestão baseado na “teoria
contingencial”.215 Ele explicou:
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“a abordagem contingencial opõe-se ao modelo das organizações pensadas como
um sistema fechado, colocando especial ênfase nas influências das demandas
ambientais sobre a dinâmica organizacional; há um deslocamento da visão interna
das organizações, própria da teoria da máquina, para uma visão para fora da
organização. Essa abordagem entende que são as características ambientais que
condicionam as características das organizações”.216

No seu entendimento, não haveria uma organização ideal. Ele reconhece que o
modelo de administração tradicional teve o mérito de organizar as polícias, “não por ser
o melhor modelo teórico disponível, mas por melhor se ajustar” à “concepção da defesa
social”.217 Na visão de Cerqueira, os casos de violência policial e as greves das polícias
militares no país justificavam o argumento daqueles que consideravam que “o modelo
militar das polícias” estaria “esgotado”, organizado a partir da hipótese da “falência da
disciplina e da hierarquia”. 218 O problema, para Cerqueira, era que outras organizações
policiais não militarizadas enfrentavam os mesmos desafios. Para ele, “o grande equívoco
é que as pessoas não estão percebendo que o que está em crise é o modelo de gestão
baseado na teoria da máquina, e não o modelo militar”.219 O coronel defendia, portanto,
o modelo de sistema aberto que seria uma forma de gestão mais ajustada às estratégias do
policiamento comunitário. E ainda considerava essa questão como central para aqueles
dispostos a discutir a reforma das polícias no Brasil.
No texto Futuro de uma ilusão: o sonho de uma nova polícia220 de 1997, Cerqueira
aprofunda suas reflexões sobre a administração policial. Para esse objetivo, ele recuperou,
mais uma vez, a história do policiamento norte-americano. No seu entendimento, teria
havido uma grande evolução nos EUA, a partir de três momentos marcantes: as eras
“política (1840-1900)”, “das reformas (1950-1960)” e “da resolução dos problemas da
comunidade (1970)”. Cerqueira concentrava sua análise na “era das reformas”, quando o
policiamento ganhou autonomia, livrando-se dos controles políticos locais.
Nos EUA, a polícia passou pelo seu primeiro grande momento de reformas a partir
da década de 1950. Os que se dedicaram a elas, como O. W. Wilson e William Parker, da
cidade de Los Angeles, criaram o conceito de “profissionalismo” em resposta aos
problemas gerados pelos departamentos lotados por meio de indicações políticas e
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associados à corrupção.221 Engajaram-se, assim, na prática da administração policial
moderna. De um modo geral, esses reformadores pretendiam tornar a polícia uma função
governamental politicamente neutra, dedicada ao policiamento ostensivo e à prevenção
do crime e, por fim, preocupada com outras situações que, embora não formalmente
criminais, requeriam controle coercivo. Contudo, a função policial passaria a operar sob
um regime estrito, quase militar, de supervisão interna e, em relação ao público,
concentrada no enfrentamento dos chamados “crimes de rua”.222
Dois desenvolvimentos técnicos contribuíram para tais reformas nos EUA: o
automóvel ofereceu a possibilidade de mobilidade rápida e cobertura ampla, e o rádio
criou a comunicação contínua. Em conjunto, permitiram que a administração tivesse um
grau de controle e planejamento sem precedentes sobre as atividades policiais. A reforma
policial, dessa maneira, lançou mão da disciplina interna para enfrentar atitudes e
influências indesejáveis. O modelo militarizado parecia servir a tais propósitos. 223
Portanto, apesar da histórica importância dos serviços não ligados diretamente ao
fenômeno criminal, foi só durante o século XX que o papel da polícia se tornou mais
especializado no mundo ocidental. Passaram a atuar quase que exclusivamente na
investigação e prevenção do crime.224 Entretanto, as vantagens técnicas passariam a
significar o declínio nas oportunidades de contato e de confiança entre policiais e
cidadãos.225 Com o processo de “profissionalização”, a polícia, na visão de muitos, se
tornava menos eficaz no controle do crime.226
Apesar do aumento do profissionalismo, Cerqueira entendia que o “desenho
organizacional” implementado pelos reformadores norte-americanos trouxe avanços
importantes na década de 1950. Entretanto, o “modelo clássico de administração”
inspirado na organização disciplinar e hierárquica das Forças Armadas, teria afastado os
policiais das comunidades e estes, por sua vez, se dedicariam principalmente ao
patrulhamento e a investigação criminal. Ele destacava o afastamento entre os policiais
“combatentes do crime” e a sociedade civil “passiva” e, no limite, simples informantes
dessa mesma polícia. A crença na “onipresença policial” dos gestores norte-americanos
era depositada nas patrulhas policiais motorizadas e “eficientes”. “Mobilidade, pronto
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atendimento e comunicação eram as metas preferidas dos administradores de polícia”,
garantiu.227
Para Cerqueira, esse modelo, inspirado nas teorias de O. W. Wilson, o principal
intelectual da “era das reformas”, também havia estruturado as polícias brasileiras: a
“primazia do policiamento ostensivo em detrimento da investigação criminal” e ainda a
prisão de criminosos como indicador de eficiência policial.228
No entendimento de Cerqueira, o “modelo profissional” norte-americano começou
a ser colocado em xeque graças às críticas da perspectiva teórica interacionista dirigidas
à “criminologia tradicional de inspiração positivista”. Mas, para além do debate
acadêmico, Cerqueira recordava o contexto histórico dos movimentos da contracultura e
a desproporcional repressão policial na década de 1960. Como já destacado, negros e
estudantes norte-americanos proclamavam: “fora com os azuis!”. Assim, a partir dos anos
1970 e 80, nos EUA, “começa-se a duvidar da excelência profissional concebida pelos
reformistas da polícia”, garantia Cerqueira.229
Nos EUA, os anos de 1960 apresentaram desafios a esse tipo de policiamento. Os
distúrbios causados pelas “minorias” colocaram em xeque a propaganda policial da
chamada “linha tênue azul”. Bittner nos diz que tal discurso foi construído no sentido de
reconstruir a imagem do policial, sustentando a ideia de que os agentes de segurança
seriam os únicos capazes de salvar a sociedade da “depredação” e do “caos”. 230 Mesmo
assim, negros e estudantes norte-americanos proclamavam: “fora com os azuis!”. 231
Nesse contexto, a despeito do uso da violência, a polícia norte-americana também se valeu
de investimentos no setor de relações públicas.
Entretanto, enquanto o modelo “profissional” declinava nos EUA, a ditadura
brasileira implementava a sua própria reforma policial sob a inspiração da Doutrina de
Segurança Nacional e do “profissionalismo” norte-americano.232 Assim, os investimentos
em “inteligência policial” se concentraram nos órgãos de informação preocupados
principalmente com os subversivos, reforçando também o aparato policial-militar.233 “No
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caso brasileiro, nada acontece nesse período para romper com o modelo tradicional; pelo
contrário, este modelo é reforçado com o treinamento de policiais brasileiros na Escola
das Américas, no Panamá”, recordou o coronel.234 Contudo, ele também recuperava as
pesquisas realizadas pela Police Foundation nos Departamentos de Polícia de Kansas,
Houston e Newark – nas décadas de 1970 e 1980 – e que levaram à consolidação da
perspectiva do policiamento comunitário. Para Cerqueira, tais estudos demonstravam que
“o ciclo do medo e do crime” poderia ser “muito amenizado quando a polícia e os
cidadãos se unem para tal”. E concluiu:
“Isto nos leva a insistir na necessidade de romper-se a supremacia do entendimento
do crime pelo viés jurídico que leva à crença no papel decisivo e exclusivo do
sistema de justiça criminal na erradicação do crime. Esta visão não oferece à polícia
e aos policiais outra tarefa senão a do patrulhamento e da investigação criminal para
prender criminosos e controlar o crime”.235

Dessa maneira, Cerqueira acreditava que a função de um chefe de polícia não seria
enfrentar o fenômeno criminal segundo uma perspectiva meramente técnica, jurídica e
penal. Para ele, o crime não poderia ser encarado isoladamente, com risco de se tornar
uma abstração. Por isso, acreditava que caberia às polícias militares a resposta à crimes
específicos e consumados. No entanto, a tarefa de “tipificar condutas” caberia ao aparelho
jurídico-penal. Assim, a “reação ao crime” como questão social não seria função
exclusiva do direito, e não poderia circunscrever-se à reação policial-penal.236
O ex-comandante destacava que um dos principais manuais de referência do seu
comando e, agora, das suas propostas era a obra Revolução dos serviços de Karl
Albrecht237. Em linhas gerais, Cerqueira defendia a ideia de que os serviços prestados por
uma organização policial, diferentemente do “produto físico”, eram de “natureza
psicológica e pessoal”, tendo repercussão bastante diversa sobre o cliente. O serviço seria
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uma interação social e não um simples objeto. Por isso, lembra que tentou aplicar esse
modelo teórico a fim de “desmilitarizar a gestão policial”. Ao trabalhar com as
ferramentas da chamada “gestão da qualidade total”, tentou substituir a “burocracia
castrense” da PMERJ.238
Nessa perspectiva, Cerqueira se apropriou da noção de “hora da verdade (HDV)”
proposta por Karl Albrecht. Para esse autor, HDV seria qualquer episódio no qual o
cliente entra em contato com qualquer aspecto de uma organização, obtendo, de imediato,
uma impressão sobre a qualidade do serviço prestado por essa mesma organização. As
percepções negativas ou positivas dependeriam do resultado desse processo de interação
servidor/cliente. Assim, segundo o próprio Cerqueira, “a nossa proposta de entender a
integração comunitária como processo operacional e não como atividade de relações
públicas era no sentido de tratar as HDVs no marco da atividade operacional”. 239
Entretanto, Cerqueira minimizava a possibilidade de onipotência do administrador
policial, argumentando que a “qualidade do produto” oferecido pelas polícias dependeria
do compromisso dos próprios servidores. Os administradores não poderiam estar
presentes em todas as HDVs. Isto significaria a necessidade de profundas alterações na
visão tradicional da supervisão e dos controles administrativos. Desta forma, Diadema
teria sido, para ele, um exemplo de uma HDV crítica mal desenvolvida e que gerou sérias
repercussões para a imagem das polícias militares.240
Nazareth Cerqueira propõe, portanto, a superação do modelo “taylor-militar” visto
como uma forma de gestão ineficaz das organizações policiais. O modelo “taylorista” não
serviria para administrar serviços, uma vez que esse modelo se baseava na estrutura e não
nas pessoas. Por isso, ele lembra que defendeu, desde o lançamento do Plano Diretor, a
polícia militar como um “sistema aberto”. Contudo, foi no seu segundo comando que
Cerqueira mergulhou nos estudos dos modelos de gestão da “qualidade total” já utilizados
em grande escala por diversas empresas brasileiras. Por isso, questões como “gestão
participativa”, “primazia do cliente” e “gestão dos serviços” passaram a fazer parte, cada
vez mais intensamente, do vocabulário da cúpula reformista em torno de Nazareth
Cerqueira. Para o comandante, essas ideias apropriadas pelo campo empresarial e
rotineiras no debate acadêmico não poderiam mais “ser interpretadas como propostas
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utópicas do chamado ‘socialismo moreno’ ou de ‘políticas demagógicas’, como muitos
disseram” quando da sua primeira gestão à frente da PMERJ na década de 1980.241
Cerqueira, dessa maneira, afirmava que o “policiamento comunitário” poderia “ser
uma bela adaptação do modelo de organização desenhado por Karl Albrecht”. “No
entanto”, pontuava Cerqueira, seria “necessário que se entenda que tal estratégia não pode
ser vista somente como uma nova técnica policial; deve ser vista como um novo modelo
de gerenciamento, com radicais consequências para o redesenho organizacional e cultural
da PM”.242
Um novo final?
Para Cerqueira, a permanência de modelo criminológico positivista e a consequente
perspectiva autoritária da segurança pública brasileira – simbolizada, na história recente
do Rio de Janeiro pela “Operação Rio” – teria sepultado o seu sonho de uma nova
polícia.243 Entretanto, o mesmo Cerqueira se mostrava otimista em relação ao futuro da
segurança pública, mas, agora, por meio das suas intervenções no campo intelectual.
“Diadema seria um novo começo?”, perguntava, o coronel.244
Cerqueira, no artigo Políticas de segurança pública para um Estado de direito
democrático chamado Brasil245, depositava confiança nos princípios constitucionais da
democracia, do pluralismo e da dignidade humana consagrados na Carta de 1988, bem
como com as tratativas acerca do Plano Nacional de Direitos Humanos. “Não podemos
vacilar em nossas convicções, sob pena de o plano fracassar até na sua intenção”.246
Para Cerqueira, apoiar o referido plano, significava acreditar que a polícia poderia
ser eficiente respeitando direitos humanos, repudiar a ideia de que essa polícia só serviria
para países desenvolvidos e defender uma polícia que protegesse a população sem matar
criminosos. “É preciso que acreditemos que os barracos dos favelados podem ser
respeitados e que os criminosos não podem ser despojados de todas as suas garantias: tem
direito à vida e de ser tratados com dignidade, sem tortura”, declarou.247
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No seu último texto A polícia e os direitos humanos: estratégias de ação248 de 1999,
Cerqueira pensava em “estratégias de ação para implementar um programa de direitos
humanos para as polícias brasileiras”, superando, dessa maneira, a falsa “ideia da
incompatibilidade da proteção dos direitos humanos com a atividade policial de controle
da criminalidade”.249 A amplitude de suas propostas pode ser verificada na sugestão da
implantação de uma política de direitos humanos também nas Forças Armadas brasileiras,
bem como da urgência do treinamento desses militares também baseado nos direitos
humanos e, por fim, o estabelecimento dos mesmos critérios de controle externo quando
operassem no campo da segurança pública.250
Nesse artigo, Cerqueira sedimentava o entendimento de que o sistema criminal – e
seus instrumentos jurídicos – refletiam relações de poder específicas. Assim, finalmente,
Cerqueira expunha uma análise do sistema criminal na longa duração, destacando o que
chamou de “cultura da discriminação” que fundamentaria, desde a época da escravidão,
a criminalização dos pobres no Brasil.251 Por fim, seria premente encarar esse problema,
afastando-se da perspectiva criminologia positivista, pois o perigo seria incorrer no
equívoco de se encarar o policial também como um simples criminoso apartado das
condições sociopolíticas que sugerem o uso arbitrário e violador dos direitos humanos,
tanto dos criminosos como da população em geral.252
Nazareth Cerqueira finaliza seu último texto reafirmando sua convicção acerca da
necessidade de “desmilitarização” do sistema criminal brasileiro:
“Desmilitarização não é o afastamento das organizações policiais militares do
campo da segurança pública, vez que essa atuação não fere os princípios
democráticos; a desmilitarização que proponho é a que refuta as políticas criminais
interpretadas como política de guerra e submetidas ao controle doutrinário das teses
da segurança nacional. A desmilitarização que urge acontecer neste setor deve
entender a segurança pública como uma atividade civil submetida aos poderes
políticos e à justiça comum”.253
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Valendo-se, ainda, dos conhecimentos adquiridos quando das viagens oficiais,
Cerqueira mostrava-se convictamente inspirado pelo modelo norte-americano, em que o
trabalho policial se articulava com as comunidades, usando a força, se necessário, mas,
principalmente “a força a serviço da inteligência”.254
A dita “força a serviço da inteligência” foi provavelmente uma convicção sobre a
organização policial-militar que acompanhou toda a trajetória profissional e intelectual
de Nazareth Cerqueira. Nos seus últimos textos, Cerqueira defendia também a ideia de
que o seu “sonho de uma nova polícia”255 teve como ponto de partida sua época de capitão
da PM. Aqui percebe-se a importância dada por ele à capacitação acadêmica como
elemento diferenciador em relação aos seus pares. Apesar do discurso em favor da
democratização da polícia militar, para Cerqueira os líderes mais capacitados para o
comando seriam aqueles dispostos a enfrentar o mundo das letras, a dar ênfase às questões
mais teóricas, para além das questões meramente operacionais.
François Dosse nos alerta que, “por definição, o homem de ideias se deixa ler por
suas publicações, não por seu cotidiano”.256 Por isso, tentei mostrar, a partir dos textos
que ele escreveu, do conhecimento da linguagem que usava, das comunidades de debate
às quais pertencia, que Nazareth Cerqueira objetivou projetar novas luzes sobre os
dilemas da construção democrática das políticas públicas de segurança. Entretanto, com
certas balizas do discurso político mais alinhavadas e de acordo com a linguagem em uso
naquele contexto histórico. Tentando desvendar as linguagens políticas operantes em fins
do século XX no Brasil, procurei mostrar que no debate do papel das polícias no campo
da segurança pública, a oposição entre as noções de “autoridade” e “liberdade”
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caracterizava uma das “tramas linguísticas” em que Cerqueira estava situado. Assim, ele
procurou centrar o seu discurso não somente na análise do estatuto legal da instituição
policial-militar, mas da qualidade de seu funcionamento. Dessa maneira, tentei defender
algumas hipóteses referentes às necessidades que ele tinha e às estratégias que desejava
levar adiante.257
No ano de 1997, Cerqueira concluiu o “Curso de especialização em políticas
públicas” da Escola de políticas públicas e de governo da UFRJ. O resultado foi a
monografia que teve como título: Ensaio sobre um projeto de avaliação do sistema de
justiça criminal.258 Nesse texto, Cerqueira propunha uma discussão sobre os processos de
avaliação do sistema de justiça criminal brasileiro. Sua intenção era a de desmistificar a
ideia de “impunidade” como “causa maior da criminalidade que atormenta as grandes
cidades”.259 O que ele pretendia especificamente com esse curso de especialização em
políticas públicas e com seus “atos de fala” significa formular uma pergunta aberta no
tempo. Afinal, sua vida foi tragicamente interrompida dois anos depois.
Contudo, para além das suas intenções como intelectual e autor de textos, procurei
esclarecer que os textos de Nazareth Cerqueira agiram também de forma indireta. Afinal,
seus “atos de fala” se mostraram, nos anos seguintes, uma “ação póstuma”, mediada por
uma cadeia de atores subsequentes.260 Até porque há algum sentido na possibilidade de
se afirmar que as intenções do autor continuaram a exercer autoridade e que o autor
“esteve fazendo” coisas muito depois de sua morte. Afinal, suas intenções continuaram
sendo efetuadas por meio da persistência de seus textos e das ações dos que o mantiveram
dotado de autoridade. Poderia “acrescentar que seus próprios atos de fala e performances
textuais desempenharam um papel em induzir outros a considerá-los como dotados de
autoridade e a mantê-los na forma paradigmática”.261
Entretanto, não pretendi provar, nesse capítulo, que Nazareth Cerqueira se tornou,
ao longo da sua trajetória profissional, mas principalmente após a saída da PMERJ, um
teórico de polícia. Até porque “nem todos os grandes intelectos que se envolveram no
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discurso político se envolveram, direta ou indiretamente, em uma teorização política
sistemática”.262 O trabalho de Nazareth Cerqueira teve alguma difusão para além da
polícia militar, apesar de ter nascido e se alimentado dentro dela.263
Segundo relato do coronel Sérgio Antunes Barbosa – seu colega de corporação por
25 anos – Nazareth Cerqueira foi o primeiro comandante brasileiro de polícia a se filiar à
Associação Internacional de Chefes de Polícia, com o “objetivo de se atualizar sobre as
teorias mais modernas na área”. Para Antunes, Cerqueira foi “um homem profundamente
voltado para a valorização do policial e tinha uma enorme preocupação em registrar e
difundir ideias. Hoje não há um único curso de polícia neste país que não discuta alguma
obra dele, ou que ele tenha trazido lá de fora”.264
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quem foi o comandante que apostou na reforma institucional da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) em um contexto de grandes transformações políticas
e de desafios impostos à ordem social? Quem foi o coronel PM que, por meio de
profundas reflexões e inovadores programas de policiamento ostensivo, tentou
aperfeiçoar uma instituição tradicionalmente afeita à violência e à corrupção como
práticas profissionais cotidianas, principalmente em relação aos setores mais pobres da
sociedade brasileira?
Partindo dessas indagações centrais, estruturei a tese por meio das abordagens
próprias da escrita biográfica. Dediquei-me a recompor – o quanto me foi possível – a
trajetória profissional e intelectual do coronel PM Carlos Magno Nazareth Cerqueira,
destacando as redes político-sociais em que ele se encontrava inserido em diferentes
momentos de sua vida, principalmente quando à frente do comando da PMERJ. Meu
objetivo era, inserindo-o nessas relações sociais e de poder, destacar os vínculos a partir
dos quais ele veio a se tornar o comandante-geral Cerqueira e entender como ele marcou
a história política do Rio de Janeiro durante as décadas de 1980 e 1990.
O coronel Cerqueira foi um sujeito importante em um momento de ressignificação
de valores acerca das políticas públicas que objetivavam a segurança e a melhora da
qualidade de vida da sociedade civil fluminense. Como comandante-geral da Polícia
Militar, tornou-se um personagem atuante durante o processo de redemocratização
brasileira. Isto porque, na estrutura dos governos modernos, entendo que o chefe de
polícia é uma figura muito mais importante do que é comumente reconhecido.
Constantemente ele é chamado a formular políticas públicas visando o equilíbrio entre
valores fundamentais e quase sempre conflitantes relativos à segurança dos cidadãos.
Muitas das suas decisões afetam diretamente a qualidade de vida da sua comunidade.
Deste modo, se certas mudanças são entendidas como necessárias, é essencial um
comandante disposto aos riscos da exposição pública. A despeito dos erros e acertos na
política de segurança pública reformista, o Rio de Janeiro, naquele contexto,
experimentou um comando disposto a enfrentar os desafios da manutenção da ordem
pública, democratizando as ações policiais ostensivas.
Para isso, o coronel Nazareth Cerqueira se dedicou à busca de conhecimentos
teóricos acerca da atividade policial brasileira. Procurou também compreender o
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funcionamento da justiça criminal. Assim, mergulhou na investigação dos diferentes
problemas procedimentais que diziam respeito à polícia militar. Além disso, buscou se
aproximar de certos movimentos sociais atuantes durante a redemocratização brasileira.
Dessa forma, Cerqueira voltou sua atenção para a necessidade de oficiais de polícia serem
capazes de entender a dinâmica dos conflitos sociais, os princípios básicos do governo
democrático e as pressões contraditórias que a polícia precisa, de alguma forma,
equilibrar em suas operações.
O discurso progressista do comandante Cerqueira, contrário à “doutrina de
segurança nacional” e à “militarização da segurança pública”, ajudou a construir uma
cultura policial identificada com a legalidade e com a prevenção criminal. Sua trajetória
como oficial PM se enriqueceu com vivências de natureza tal que, conjugadas, criaram
um campo favorável a ações que tiveram, nos anos da “abertura política”, efeitos sobre a
sociedade fluminense. Entretanto, não se pode negar que esse mesmo processo de
“distensão política”, numa relação dialética, possibilitou o amadurecimento de tais
perspectivas e, consequentemente, de projetos ligados à tentativa de reforma no trabalho
policial ostensivo. Nesse percurso, algumas de suas intervenções influenciaram, de certa
maneira, o próprio rumo do processo histórico do Rio de Janeiro.
Sua prática policial e suas reflexões teóricas tornaram-se pontos de partida para as
intervenções de um grupo específico de oficiais da PMERJ. A luta pela reforma da polícia
militar fluminense, conduzida pelo coronel e pautada na ideia do respeito policial aos
direitos próprios da cidadania, traduziu-se, de certa forma, numa postura de resistência ao
Estado autoritário brasileiro. E assim, seu enfrentamento ideológico com a “cultura
militarista” – historicamente característica das gestões da segurança pública e das ações
policiais brasileiras, em particular – resultou em embates naquele momento da delicada
transição democrática.
O nome de Nazareth Cerqueira passou a representar, para alguns policiais e
acadêmicos, uma das expressões intelectuais mais importantes da história da PMERJ.
Portanto, a reconstituição do seu percurso profissional, bem como o estudo de suas ideias
torna-se extremamente relevante para os especialistas em políticas de segurança pública
e, especialmente, das agências policiais brasileiras.
Reconstituir essa trajetória de vida significa trilhar um terreno movediço e cheio de
armadilhas. Como tantas outras vidas, significa reconstruir os passos de um personagem
que existiu em carne e osso, que constituiu família, grupo de amigos, teve uma profissão.
Um sujeito que acertou e errou em seus cálculos, que sonhou e sofreu. Admirado por uns
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e desprezado por outros. Criou polêmicas, insubordinou-se, ou mesmo se submeteu. Um
indivíduo contraditório, como todos os outros, pois viveu os riscos inerentes à própria
vida. Experimentou, como qualquer pessoa, um tempo aberto a muitas possibilidades,
mas necessariamente restritas às escolhas feitas no dia a dia. O significado geral da vida
de Nazareth Cerqueira deriva do caminho que percorreu na sua formação pessoal,
especialmente no que diz respeito às opções feitas diante de encruzilhadas profissionais,
intelectuais e políticas.
As ideias de Nazareth Cerqueira acerca dos padrões de policiamento ostensivo,
quando da pavimentação de sua carreira como oficial PM, revelavam uma busca
incessante por maior autonomia pessoal e profissional. Entretanto, com alguma
probabilidade, a diversidade das experiências teóricas e práticas a que Cerqueira foi
exposto estimulou sua inclinação às experiências e à busca de novas sínteses entre as
várias ciências do seu tempo. Como vimos, o oficial passou a difundir, nos cargos
funcionais que ocupou na Polícia Militar, proposições que não se limitavam às ciências
jurídico-militares. Suas propostas sinalizavam para uma política criminal que dialogasse
com a realidade, também à luz das teorias – sociais e criminológicas – correntes, por
exemplo, nas décadas de 1960 e 70. Por isso, ao longo da tese, procurei levar em
consideração as tensões e possibilidades de conflito que marcaram o seu meio intelectual,
a fim de conhecer as perspectivas de êxito profissional de Nazareth Cerqueira.
As escolhas individuais, a postura profissional do oficial PM Nazareth Cerqueira e
sua inserção política no contexto histórico de fins da ditadura brasileira não
corresponderam apenas a sua condição social, mas também suas crenças e sua nova
maneira de viver e entender a atividade policial. Assim sendo, a fim de compreender por
que Cerqueira e um grupo de oficiais da PMERJ ligaram-se à causa dos direitos
individuais e da legalidade na promoção da ordem pública, é preciso tomar em
consideração também o papel das motivações morais. Na trajetória do coronel Cerqueira
e desses outros oficiais PM colaboradores podemos encontrar valores ressignificados,
confrontando-se com um tipo de prática policial que se apresentava antes como um
conjunto de crenças e que constituía a base do engajamento político. A fim de enfrentar
tais questões, o coronel condicionava a uma nova formação da polícia desafiada por
políticas públicas e sociais que revestissem de cidadania a nova política de segurança.
Contudo, o desenvolvimento e a consolidação do seu grupo de colaboradores
“reformistas” fizeram parte de um processo atravessado por contradições no seio de uma
instituição que, apesar de tudo, conservou a sua unidade corporativa. Mesmo assim, o
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comandante Cerqueira acreditou na reforma da instituição, acreditando que a cultura
policial – valores e regras do oficio que determinam condutas – não seria universal, nem
imutável e muito menos monolítica. Dessa forma, confiou que poderia estimular variantes
particulares, que se distinguem no interior da cultura policial mais geral, determinadas
por orientações específicas que os policiais trazem de sua própria trajetória anterior. Por
isso, apostou na formação de um grupo de jovens oficiais gestores, destacados pela
virtude profissional que entendia o trabalho policial como um serviço público. Contudo,
para Cerqueira, a distinção intelectual seria um pressuposto fundamental para a escolha
desses oficiais e de seus superiores.
As convicções do coronel Cerqueira foram se ajustando, gradativamente, aos novos
tempos de reconstrução democrática. Com o passar dos anos, por meio de sua atuação
profissional e de sua produção intelectual, Cerqueira levou suas ideias a um patamar além
da compreensão da corporação policial. Passou a questionar e enfrentar seus
“companheiros de farda” de forma muito mais direta. Voltou-se contra o imaginário
autocentrado e autoritário muito comum na instituição e na sociedade brasileira daquele
momento. Ao tentar forjar, à sua maneira, uma nova cultura policial estabeleceu um difícil
enfrentamento, uma vez que dependia da colaboração de seus colegas de corporação.
Obstáculos institucionais surgiram e contribuíram, de certa maneira, para os limites de
suas reformas como gestor público. Entretanto, sua energia criativa e os perigos da
exposição pública de suas ideias e projetos possibilitaram o seu reconhecimento como
um intelectual da polícia e do campo da segurança pública no Brasil.
O início dessa empreitada ocorreu em 1983, quando Nazareth Cerqueira aceitou o
convite do governador fluminense recém-eleito Leonel Brizola para o cargo de
comandante-geral da PMERJ. Dessa forma, o coronel colocou em risco a sua posição
profissional relativamente segura. Caso não aceitasse o convite de Brizola, provavelmente
continuaria como oficial PM sem grandes responsabilidades na formulação e execução
de políticas públicas relativas à segurança. Seu projeto de ascensão profissional e social
poderia ter caminhado timidamente se não fosse a chegada de Brizola ao poder. E ainda:
se Cerqueira tivesse recusado a secretaria da PM e, portanto, não aceitasse a empreitada
político-institucional da gestão das atividades do policiamento ostensivo, poderia
continuar ganhando a vida como policial reformado. Passaria a se dedicar à reflexão sobre
os problemas e as alternativas para a manutenção da ordem social sem a exposição própria
de um gestor público.
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No entanto, Cerqueira sentiu-se apto a comandar e reformar uma instituição
apegada a certas práticas vistas, pelo próprio coronel, como degeneradas. Suas convicções
em relação à necessidade de reformas na polícia militar fluminense nos levam a crer que
Cerqueira não se realizaria plenamente de outra maneira. O coronel aspirava formular e
efetivar tais reformas como ditavam suas vozes interiores e de seus colegas de profissão
mais próximos. Assim, a decisão de se arriscar politicamente, em uma intensidade ainda
não experimentada, foi individual. Ao longo dos anos, a consciência crescente de seu
valor como oficial e intelectual deu-lhe mais confiança. Aceitar o comando e se tornar
um ator político relevante durante a transição democrática fez com que Cerqueira
ganhasse visibilidade e também ampliasse sua produção teórica. Porém, vimos que as
consequências dessas decisões foram múltiplas, complexas e até trágicas.
Dessa maneira, no meu entendimento, o coronel Nazareth Cerqueira teve um papel
muito mais importante no processo de redemocratização brasileira do que julgam algumas
análises interpretativas sobre o período da transição política. Cerqueira, como
comandante-geral da PMERJ, era uma novidade, pois colocava naquela cena política
novos questionamentos sobre o papel da polícia e da criminalidade num período repleto
de tensões oriundas da ditadura militar que, por meio do Exército, ainda mantinha o
controle da Polícia Militar.
O comandante Cerqueira procurou combater a tradicional política de controle social
repressiva, pondo em questão a exclusão das classes populares nos processos de decisão
em termos de política de segurança. Assim, forçava o aparelho policial a se permear pelos
valores democráticos. Com o seu comando, o discurso brizolista dos “direitos humanos”
ganhou contornos institucionais concretos, pelo menos no que se refere, de maneira
ampla, à segurança pública e, de forma restrita, a atuação do policiamento ostensivo. Por
isso, procurei identificar as principais preocupações que motivaram os oficiais
reformistas da cúpula gestora de Nazareth Cerqueira, bem como mapear os seus
inovadores projetos. O processo de implementação dessa concepção de segurança pública
gerou novos programas e estratégias de policiamento ostensivo e, ainda, discursos que
refletiam as intenções dos gestores envolvidos. Iniciativas institucionais que apontavam
para uma reconceitualização do viver no Rio de Janeiro, uma nova utopia do espaço
urbano carioca. Portanto, entendi ser de suma importância o exame crítico desses
experimentos no sentido de criar e legitimar novas formas de controle social, de
construção de um novo espaço de ordem pública, como novos sujeitos e subjetividades.
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Contudo, na tese, procurei também identificar e analisar algumas ideias do projeto
do coronel PM Nazareth Cerqueira, destacando seus traços básicos de afinidade com
outros experimentos internacionais no campo da segurança pública. Tratou-se, mais
detidamente, de uma análise dessas propostas, a partir de conceitos como prevenção e
legalidade próprios do programa de policiamento comunitário implementado em certas
áreas da cidade no início das décadas de 1980 e 90. Entretanto, busquei mapear as
consequências de suas premissas como gestor público da segurança no Rio de Janeiro,
explicitando as maneiras pelas quais, na tentativa de reconstrução do tecido social da
cidade, policiais e cidadãos encararam os postulados “prevencionistas” do novo comando.
A meu ver, a utopia de Cerqueira acabou fortalecendo, muitas vezes, aquilo que pretendia
desafiar e superar. Sem dúvida, a bandeira política do respeito aos direitos humanos
pautou tais reformas. Contudo, para além dessa convicção, procurei mostrar que o
programa de policiamento comunitário significou especificamente a oportunidade de
reformas mais profundas em uma instituição tradicionalmente vinculada à repressão e
distante dos cidadãos. Apesar dos seus limites, tais iniciativas específicas contribuíram,
sem dúvida, para uma reflexão crítica dentro da própria PMERJ.
O secretário do governo pedetista Cerqueira ousou pensar outro modelo de
segurança em escala tanto local quanto nacional e disponibilizou seus resultados para a
avaliação pública. Tanto os sucessos quanto os fracassos derivam da mesma fonte, isto é,
do seu espírito de se arriscar à inovação. Assim, como a maioria dos experimentos
significativos, assumiu os riscos de se submeter ao juízo da opinião pública. Afinal, é
muito mais fácil concordar com a racionalidade e a justiça de uma proposta do que colocála em prática e arcar com as consequências de sua implementação. Assim, a tese procurou
destacar o pioneirismo de Nazareth Cerqueira no que tange às políticas de segurança
pública – especialmente no tocante à atividade policial ostensiva – nos anos 1980 e 1990.
As questões colocadas por sua equipe gestora no Rio de Janeiro indicaram, por si só,
algum avanço rumo à consolidação democrática brasileira.
Com o comando de Cerqueira, houve avanços significativos na concepção de
segurança pública, reconhecidos recentemente. Prevenção, integração comunitária e
legalidade foram os eixos estruturadores da nova ação policial tentada, permitindo a
superação da falsa dualidade entre Estado democrático e controle social. Houve
planejamento efetivo para a segurança pública do estado do Rio de Janeiro com a
promoção de serviços antes inexistentes e com a abordagem de problemáticas até então
desconsideradas. Cerqueira participou da formulação de projetos coletivos brizolistas,
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entendendo a segurança pública como responsabilidade de vários atores e os conflitos
como constituintes da ordem social. Para isso, o coronel difundiu proposições que não se
limitaram às ciências militares. Em sua defesa dos direitos humanos interpretou, com
sucesso, as diversas correntes das ciências sociais, da psicologia e da criminologia crítica.
Ele procurou diferenciar as forças comedidas de controle social e as Forças Armadas
voltadas para o combate.
Entretanto, o comandante estruturou reformas na instituição policial militar
fluminense, conjugando a mudança da cultura institucional, mas preservando sua
estrutura organizacional militar. A manutenção de rigorosos regimentos internos
disciplinares, bem como a criação de órgãos de controle por parte de Cerqueira criou uma
percepção singular dos policiais sobre o seu lugar nas questões relativas à cidadania,
sedimentando no imaginário policial a ideia que os “direitos humanos só protegiam os
bandidos”. Em um quadro de crescimento do fenômeno criminal na cidade, tal percepção
se alargou e disseminou-se no senso comum que passou a associar os governos de Brizola
ao “caos social”, à “negligência” e até à “cumplicidade com o crime”. Transpor suas
convicções democráticas para o contexto das operações policiais foi tomado, por muitos
policiais e por parcelas da população, como uma atitude permissiva em relação aos
criminosos. Assim, as resistências ao modelo de polícia pensado pelo comandante
Cerqueira passaram a enfrentar resistências de toda ordem.
Cerqueira agiu no sentido de restaurar a identidade policial deteriorada,
promovendo a formação de um “novo policial” identificado com as virtudes de um bom
servidor público. Entretanto, a preocupação em conter os excessos acabou se traduzindo
numa agenda restritiva e centrada nos oficiais superiores, não alcançando a prática
policial concreta – o “saber específico” policial, aquele aprendido nas ruas, diante do
imprevisível. Dessa maneira, o comandante entrou em conflito com ações e valores
histórico e plenamente incorporados ao modus operandi policial brasileiro e, ainda,
legitimados por expectativas sociais pautadas no uso da violência como método de
trabalho.
A fim de fundamentar tais hipóteses, em um primeiro momento da tese, procurei
concentrar-me na análise dos conflitos no campo social e político mais amplo que
moldaram a existência social de Carlos Magno Nazareth Cerqueira. Partindo dos seus
próprios dramas pessoais e da consolidação das memórias concorrentes acerca da sua
trajetória pública, entendi que a sua trágica morte seria um bom começo para a narrativa
que pretendia reconstruir a sua trajetória profissional, bem como a emergência de suas
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ideias. Tenho a convicção de que poucos sujeitos históricos tiveram um fim de vida tão
diretamente ligado à própria existência social. A subversão das ideias e dos projetos
ligados ao comandante Cerqueira foi insuportável segundo certas convenções criminosas
integrantes de uma instituição policial encarregada de fazer cumprir a lei. Assim, procurei
entender, de forma preliminar, qual significado de Nazareth Cerqueira após o seu
desaparecimento físico, principalmente para o mundo policial e para o campo acadêmico.
Assim, no primeiro capítulo da tese, procuro mostrar como os episódios das
chacinas da Candelária e da favela de Vigário Geral – no ano de 1993 – significaram não
apenas demonstrações dos obstáculos enfrentados pela política de segurança pública
proposta por Nazareth Cerqueira, mas também como tais acontecimentos se traduziram
em tragédias pessoais experimentadas pelo comandante da PMERJ. Busco provar como
elas e, principalmente, o assassinato do coronel em 1999 foram eventos dramáticos e
reveladores da sua trajetória e, de certa maneira, da história política recente do Rio de
Janeiro.
Tomando a distância dos anos transcorridos desde o início da gestão do coronel
Cerqueira, foi possível cotejar “heranças concorrentes”, mas que não relutam em destacar
seus comandos como um divisor de águas na história da PMERJ. A despeito das duras
críticas ou das avaliações ponderadas, a política de segurança pública legalista
permaneceu como referência para um grupo expressivo dentro da corporação policial
militar. A perspectiva preventiva e comunitária ganhou cada vez mais adeptos entre
oficiais e ainda aparece no plano discursivo de autoridades responsáveis pela implantação
de políticas públicas nessa área.
Logo em seguida, a partir de uma perspectiva propriamente historiográfica
realizada sobre o campo dos esboços biográficos dedicados à trajetória do comandante
Nazareth Cerqueira, balizei os interesses que orientariam toda a tese. A primeira delas,
estabelecida em oposição à ideia de aptidão profissional inata, recaiu sobre os seus
primeiros anos de vida, quando ele era apenas o jovem Carlos Magno. Num segundo
momento, interessei-me por sua carreira policial e pelas relações estabelecidas dentro da
instituição policial-militar. A contextualização desses primeiros passos profissionais
objetivou levar a análise para um patamar além de sua mera atuação no exercício de
funções de confiança na hierarquia policial.
Assim, entendi que, para além do gestor e intelectual reconhecido, seria de suma
importância a reconstituição da trajetória de Cerqueira como homem e oficial policialmilitar. Procurei provar, na tese, que a tentadora ideia da vocação policial não foi,
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obviamente, herdada por Carlos Magno Nazareth Cerqueira. Quando ainda pequeno, o
seu interesse não estava concentrado na polícia no mesmo grau em que aconteceu depois.
A influência da educação do pai, da peculiaridade de sua infância e do ambiente
profissional e acadêmico em que viveu e se formou, fez com que Cerqueira elaborasse
suas ideias sobre o trabalho policial e, posteriormente, sobre políticas de segurança
pública. Um amplo investimento em conhecimentos teóricos e uma consciência
desenvolvida durante sua atuação oficial policial militar estavam ligados as suas
primeiras formulações teóricas, à sua criação intelectual. Assim, todo um imaginário foi
forjado de maneira muito específica: empiricamente, teoricamente experimental e de
forma cautelosa, ou seja, conhecedora dos limites hierárquicos impostos pela corporação
militar da qual fazia parte. Assim, sua visibilidade profissional e o seu reconhecimento
intelectual afirmaram-se, é claro, após grande investimento pessoal.
Creio que a trajetória de Cerqueira foi se tornando singular e não apenas
representativa de uma categoria social abstrata, no caso, o “ser militar”. Ele transitou em
um universo de possibilidades, gerando tensões ao seu redor. Mais do que um ideal-tipo
a resgatar, tentei destacar os conflitos e as potencialidades múltiplas do fazer e “ser
policial”. Dessa maneira, procurei investigar a trajetória de um policial a partir do
contexto histórico vivido por ele, recuperando, assim, a unidade entre pensamento e
existência. Essa abordagem teve como preocupação central a análise do conjunto de
interações entre três níveis: o homem, o meio e a obra. Procurei, portanto, colocar sua
vida e sua obra em tensão, sem buscar cair em reducionismos. Para isso, destaquei o seu
tempo de formação e seus primeiros engajamentos políticos e intelectuais. Mesmo
buscando incessantemente a capacitação acadêmica e a autonomia intelectual, Cerqueira
– parte de uma instituição pública e hierárquica – sempre dependeu de um círculo fechado
e integrado de oficiais superiores, bem como da aquiescência de seus subordinados na
linha de frente.
Nas décadas de 1960 e 1970, o coronel se movia em dois mundos sociais e, até
aquele momento, antagônicos: o campo acadêmico e a polícia, a despeito dos primeiros
relâmpagos da redemocratização brasileira. Seus primeiros textos são caracterizados por
alguma sintonia com os padrões da estrutura policial vigentes. Adaptação, é bom que se
diga, consciente. Mesmo na geração de Nazareth Cerqueira, um oficial que desejasse ser
institucionalmente reconhecido e, ao mesmo tempo, sustentar a si e à sua família, tinha
que conseguir se manter nessa mesma instituição burocrática e hierárquica.
Provavelmente, naqueles primeiros momentos, não havia muitas alternativas
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profissionais disponíveis. Cerqueira, durante toda a sua trajetória profissional, foi,
obviamente, parte constituinte das estruturas de poder da Polícia Militar.
Esses percursos profissionais complexos justificaram a posterior problematização,
proposta pela tese, de sua ascensão definitiva ao posto de comandante-geral da PMERJ.
Para além das explicações ligadas ao conceito de “socialismo moreno”, procurei destacar
outras razões, principalmente institucionais, relacionando-as ao contexto político mais
amplo da “distensão política” brasileira e ao momento político do novo estado do Rio de
Janeiro.
Dessa forma, analisadas as linhas de força que conduziram Nazareth Cerqueira
rumo à mais profunda ruptura de sua trajetória profissional, concentrei-me
especificamente no exame dos pressupostos teórico-conceituais – consubstanciados em
um plano diretor para a PMERJ – e dos programas relativos ao policiamento ostensivo
no Rio de Janeiro – notadamente a implementação da filosofia da polícia comunitária.
Contudo, procurei também investigar as constantes reflexões e reelaborações teóricas
levadas a cabo pelo gestor Nazareth Cerqueira, contextualizando-as no cenário político
conturbado das décadas de 1980 e 1990. Por fim, examinei o impacto político dos
diversos obstáculos enfrentados pelo seu comando, não obstante, procurando também
apontar as contradições limitadoras das suas reformas.
O comandante Cerqueira e seus oficiais colaboradores, com os programas de
policiamento comunitário, não queriam apenas uma conduta legal respeitosa das
comunidades e seu apoio somente na prestação de informações sobre crimes cometidos.
A integração comunitária deveria ser parte do processo operacional da PMERJ. O coronel
entendia que a polícia militar não produzia bens físicos, sendo o seu serviço abstrato. Isto
o fez defender uma de suas propostas mais radicais naquele contexto: substituir a ideia de
“força pública” pela de “serviço público”. Deste modo, ao encarar o “homem-policial”
como o principal “produto” da organização, chegara o momento de um novo treinamento
policial que não se orientasse simplesmente pelos rituais meramente militares. A fim de
atender as demandas da população, seria necessário preparar a polícia para a identificação
de problemas e para a análise dos crimes. Por isso, o comando instituiu no treinamento
policial as técnicas de controle estatístico e as ferramentas da “qualidade total”. Era a
ocasião, ainda, de se estudar o fenômeno criminal para além de suas definições
meramente jurídicas.
O coronel foi um administrador atento e que há muito reconhecera que o trabalho
da polícia em combater o crime rivalizava-se com outras responsabilidades. Tentou
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estimular pesquisas a fim de aumentar o interesse pela natureza específica da função
policial. Não apenas acerca do que a polícia geralmente fazia, mas do que ela deveria
fazer. O desejo de promover um treinamento mais intensivo e racional o levou a estudos
a respeito das tarefas para as quais esses indivíduos deveriam ser treinados.
Atento às essas questões pretendi provar que o chamado “brizolismo” não seu
resumiu, no Rio de Janeiro, a Leonel Brizola. Mas que, dentro do governo pedetista, tal
ideologia foi interpretada de formas plurais. Nazareth Cerqueira foi um gestor público e
intelectual que representou uma das várias dimensões desse projeto político.
A conclusão da tese caminhou no sentido de analisar detidamente o processo de
refinamento das ideias do intelectual Cerqueira, finalmente, distante dos compromissos
institucionais. A saída do comando PMERJ alargou suas reflexões sobre a gestão da
atividade policial ostensiva, constituindo um autêntico pensamento social brasileiro e
marcando a história da PMERJ. Suas obras estimularam a capacitação acadêmica de
muitos oficiais e inaugurando uma literatura brasileira sobre segurança pública.
A busca do conhecimento sobre as complexas relações entre segurança e
democracia passou a ser seu maior desafio intelectual. A meu ver, Nazareth Cerqueira,
como intelectual de polícia, tratou-se de um indivíduo que pensou o seu grupo, interpretou
a sociedade em que vivia e procurou atuar politicamente para interferir e alterar essa
mesma ordem social. Entretanto, não restringi esse enfoque analítico a certos autores ou
a marcos teóricos expressamente mencionados por seu pensamento e discurso políticos.
Recuperando seus diversos percursos, pude resgatar tendências mais gerais que foram
sintetizadas por esse intelectual. Busquei mostrar, portanto, que, ao sistematizar suas
ideias e publicá-las, Cerqueira atuou politicamente em um período marcado por
crescentes debates em torno das temáticas da criminalidade, da segurança pública e,
finalmente, das polícias brasileiras.
Nazareth Cerqueira acreditou na gestão de policiais capazes de promover a
universal noção de “direitos humanos”. Para o comandante, seria na interação entre
cidadãos e policiais que os princípios da legalidade que configuram o Estado de direito
seriam constituídos. Portanto, o campo de atuação da polícia militar residiria, segundo as
perspectivas do coronel, no espaço de construção da cidadania. A partir dessas convicções
ele construiu sua própria utopia. Porém, mesmo diante de dificuldades de toda ordem,
seguiu em frente no sentido de construir um paradigma democrático para a atuação da
polícia militar fluminense. Tratou-se de um idealista incorrigível? Ou seria simplesmente
um homem consciente do que pôde ou não fazer durante o seu percurso de ideias e de
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lutas? Ou, mesmo, os dois? Ao complexificar o entendimento sobre a criminalidade
urbana e ao questionar a onipotência dos serviços policiais, Cerqueira confirmou sua
perspectiva teórica de controle da violência – ou de administração dos conflitos – numa
sociedade que se pretendia democrática. Esse foi o pilar do seu projeto de
desmilitarização da segurança pública brasileira.
Cerqueira, como intelectual, não foi um criador de consensos, mas um duro crítico
que insistia na recusa das fórmulas fáceis e sempre conciliadoras, desejando ativamente
expor publicamente suas ideias. Sua postura intelectual o manteve em estado de alerta
constante, com grande disposição para não permitir que meias verdades ou ideias
preconcebidas norteassem os policiais e a sociedade. Sabemos que os intelectuais mantem
uma relação simbólica com o seu tempo: representam, no imaginário social, realização
profissional, fama e reputação. Entretanto, em contrapartida, eles são, com frequência,
obrigados a suportar o impacto da oposição do seu próprio grupo. Por isso, sua luta para
equilibrar os dilemas em torno da sua condição de gestor público foi um esforço
permanente. Por isso, seu vigor como comandante da PMERJ e a complexidade de suas
ideias não o tornaram um intelectual especialmente popular.
Com as reformas tentadas pela cúpula gestora em torno do coronel Cerqueira, o
foco do debate sobre segurança se ampliou, incorporando de maneira mais direta a relação
entre democratização – mais especificamente, garantia universal de direitos – e eficácia
policial. Contudo, as mudanças organizacionais nas polícias são geralmente processos
lentos e difíceis. São necessários muitos anos para mudar atitudes, desenvolver certas
competências, projetar novas filosofias operacionais e ganhar apoio para uma nova forma
de lidar com a execução das funções tradicionais. As transições democráticas raramente
extinguem por completo, numa única e radical reforma, o acúmulo de anos de práticas e
de mentalidades autoritárias vigentes em meios às estruturas estatais. Esse parece ser o
caso brasileiro em relação ao processo de democratização de suas polícias.
Entretanto, nas instituições hierarquicamente organizadas como a polícia militar, a
capacidade do comandante para efetuar mudanças depende de sua habilidade em
conquistar apoio dos companheiros de farda. Nos momentos de crise aguda, durante os
seus comandos, Nazareth Cerqueira constantemente se deparava com o limitado apoio
que possuía dentro da corporação, a despeito da admiração que desfrutava entre muitos
oficiais PM. Naquela atmosfera política de tensões e crises – das décadas de 1980 e 1990
–, tanto na sociedade como na corporação policial, planejar o futuro se revelou
extremamente difícil, parecendo, para muitos, até mesmo irrelevante. Isto porque a
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redemocratização brasileira não se limitou a um mero fato político, posto que veio
sobreposta por um conjunto de outras mudanças. A crescente violência criminal que
acompanhou todo esse processo situou-se na convergência das transformações sociais
que suscitaram a formação de um novo tipo de conflitualidade urbana e o insucesso da
política de reformas nas agências policiais. Seu comando operou no sentido da construção
de uma polícia no Estado democrático, designando os objetivos a serem atingidos, mas
não foi plenamente capaz de avaliar os obstáculos que se interpuseram.
A tese procurou ressaltar, contudo, que a violência policial não era novidade
naquele contexto. Ao contrário, era resultado de uma longa tradição de práticas
autoritárias do Estado brasileiro contra os segmentos mais pobres da sociedade. A
implantação do regime democrático, a partir de 1985, não conseguiu coibir a perpetuação
dessas práticas. Em função destes problemas, desde meados da década de 1980, mais
especificamente com os comandos do coronel Cerqueira, o Rio de Janeiro assistiu a
inúmeras tentativas de reforma nas tarefas ligadas ao policiamento ostensivo, a fim de
submetê-lo às regras do Estado democrático de direito. Tentou-se tornar a polícia militar
menos violenta e mais próxima do cidadão. Infelizmente, após duas décadas de debates e propostas, não
se pode dizer que o quadro tenha mudado. A principal consequência dessa realidade violenta é o

desequilíbrio da balança que sustenta a liberdade individual e a segurança coletiva.
Creio ainda que não é possível avaliar os resultados gerais ou específicos da política
de segurança pública reformista do secretário pedetista Nazareth Cerqueira, baseando-a
nos dados produzidos sobre as curvas da criminalidade urbana fluminense. Na
temporalidade privilegiada pela tese, a tendência foi de constante crescimento no Rio de
Janeiro: tanto no momento das políticas pautadas pela legalidade e respeito aos direitos
próprias da cidadania, quanto daquelas baseadas na ideia “militarizada” da lei e da ordem,
da “lógica da guerra”. Contudo, tenho certeza de que o registro das mais importantes
linhas de atuação desse comando inovador – organizacionais, filosóficas e operacionais
– poderá servir de base a futuras análises.
Nesse sentido, o aprofundamento do conhecimento sobre as formulações teóricas e
os projetos tentados por Nazareth Cerqueira poderá contribuir para decifrar possíveis
caminhos no sentido da reorientação do modelo de segurança pública brasileiro – para o
campo acadêmico, para militantes ligados à questão dos direitos da cidadania e também
para profissionais e gestores públicos das agências de segurança. Tarefa esta que insiste
em permanecer atual no Brasil.
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Creio que esse período histórico poderá suscitar também o interesse de muitos
historiadores e estudiosos da política. Por isso, procurei fazer um recorte singular, com a
intenção de recuperar alguns aspectos de um relevante processo de reformas no trabalho
policial ostensivo de manutenção da ordem pública. Seus desdobramentos políticos para
a tarefa de construção de uma ordem democrática no Brasil tornam o Rio de Janeiro um
dos cenários privilegiados para a análise historiográfica. Por isso, minha tese procurou se
distanciar das abordagens mais simplificadoras, que tratavam a polícia como algo
monolítico compostos por agentes da dominação, sem problematizações. Acredito que os
estudos de história política e da polícia – no meu caso, de corte biográfico – poderão
oferecer alguma contribuição para a compreensão da recente história brasileira.
Por isso, propus uma análise biográfica do oficial PM e comandante-geral Carlos
Magno Nazareth Cerqueira. Tenho convicção de que suas intervenções no campo das
políticas de segurança pública fazem jus ao exame proposto pela tese. Escolhi esse
personagem por se tratar de uma trajetória socialmente significativa, cujas ações e ideias
ainda hoje se revestem de atualidade e provocam importantes reflexões. Biografar
Nazareth Cerqueira significa relacionar-se com as bases teóricas e políticas públicas
ligadas à tarefa inconclusa de reforma do modelo de segurança pública esboçada no
processo de transição política brasileira. Sem dúvida, um dos grandes desafios ainda
colocados para a nossa democracia.
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ANEXO I
Promoções funcionais, atuação profissional e formação acadêmica do coronel
Carlos Magno Nazareth Cerqueira
 1953 – Admissão no concurso da EFO (Escola de Formação de Oficiais) da PMDF
(Polícia Militar do Distrito Federal).
 1954 – Ingresso como cadete na academia de polícia.
 1956 – Promoção a aspirante PM.
 1958 – Promoção ao posto de 2° tenente e exercício de função na Diretoria de
Intendência.
 1963 – Promoção ao posto de 1° tenente. Diplomado bacharel em Filosofia pela
Universidade Estadual da Guanabara (UEG).
 1964 – Promoção ao posto de capitão e desligamento da PMEG (Polícia Militar do
Estado da Guanabara). Licenciado em Filosofia pela UEG.
 1966 – Transferência para a PMDF de Brasília (reinclusão meses depois) e exercício
da função de Instrutor do CFAP (Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças).
 1968 – Conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) e lotação na
Divisão de Ensino da Escola de Formação de Oficiais.
 1970 – Carta-Patente de promoção ao posto de major. Estágio no Curso de informações
policiais na Gendamerie francesa.
 1971 – Conclusão do curso de Psicologia na Universidade Gama Filho.
 1973 – Promoção ao posto de tenente-coronel. Conclusão do Curso Superior de Polícia
(CSP). Assume a 3ª seção (Setor de Ensino e Instrução) do Estado-Maior do 18° batalhão
(BPM) em Jacarepaguá.
 1974 – Chefe da 3ª Seção (Setor de Ensino e Instrução) do Estado-Maior geral da PM.
 1976 – Comandante do 4° BPM de São Cristóvão.
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 1977 – Comandante do 19° BPM em Copacabana.
 1980 – Realização dos cursos sobre “Análise Profissiográfica” no Instituto de
Recursos Humanos da Fundação Getulio Vargas (FGV).
 1981 – Promoção ao posto de coronel. Conclusão do curso de “hipnose clínica” no
Centro de Psicologia Aplicada (CEPA).
 1982 – Nomeado chefe do Estado-Maior da PMERJ. Conclusão do curso de pósgraduação em Psicologia do Trabalho no Instituto Superior de Estudos e Pesquisas
Psicossociais (ISOP) pela Fundação Getúlio Vargas.
 1983 – Comandante-geral interino da PMERJ. Confirmado no cargo após assunção do
governador Leonel Brizola. Secretário de Estado de Polícia Militar.
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ANEXO II265
Histórico dos Comandos das Polícias Militares do Estado do Rio de Janeiro
Polícia Militar da Corte, do Distrito Federal e da Guanabara
Período

Origem dos Ex-Comandantes

Tempo total de comando

1809 – 1870

Exército

61 anos

1870 – 1878

Polícia Militar

8 anos

1878 – 1961

Exército

83 anos

1961 – 1965

Polícia Militar

4 anos

1965 – 1975

Exército

10 anos

Em 166 anos de existência, a antiga Polícia Militar da Guanabara foi comandada por um policial de carreira
somente por 12 anos.

Polícia Militar do Antigo Estado do Rio de Janeiro
Período

Origem dos Ex-Comandantes

Tempo total de comando

1835 – 1892

Exército

57 anos

1892 – 1893

Polícia Militar

1 ano

1893 - 1919

Exército

26 anos

1919 – 1922

Polícia Militar

3 anos

1922 - 1975

Exército

53 anos

Em 1910, o Comando foi exercido por 8 meses por um Oficial da PM.
Em 1937, o Comando foi exercido por 6 meses por um Oficial da PM.
Em 1959, o Comando foi exercido por 8 meses por um Oficial da PM.
Entre 1960 e 1974, os 8 comandos provisórios exercidos por oficiais da PM não ultrapassaram a um total de 4
meses. Observe que em 140 anos de existência, a antiga Polícia Militar Fluminense foi comandada por um policial
de carreira somente por 6 anos e 4 meses.

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ
Período

Origem dos Ex-Comandantes

Tempo total de comando

1975 – 1982

Exército

7 anos

1983 – 2016

Polícia Militar

16 anos

A partir do retorno às eleições diretas para o governo do Estado em 1982, o Comando da Atual PMERJ passou
a ser exercido por um policial de mais alta patente (coronel).
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ANEXO III
Órgãos da PMERJ1
- Órgãos de execução
GCG – Gabinete do Comando Geral da PM.
AjG – Ajudância Geral. Suporte logístico às unidades aquarteladas no quartel general da
PM.
- Estado-Maior da PM
PM-1 – Recursos Humanos. Elabora legislação sobre pessoal.
PM-2 – Polícia Investigativa (serviço reservado). Investiga ocorrências criminais
envolvendo PMs e civis.
PM-3 – Ensino e Instrução. Elabora as Notas de Instrução.
PM-4 – Logística.
PM-5 – Comunicação Social (Relações Públicas).
APOM – Assessoria de Planejamento Operacional e Modernização. Elabora propostas
de orçamento e confecciona as estatísticas das ocorrências atendidas.
NU/CCPMERJ – Centro de Criminalística.
CECOPOM - Centro de Comunicações da Polícia Militar.
- Órgãos setoriais
ESPM – Escola Superior da PMERJ
ESFO – Escola de Formação de Oficiais
CFAP – Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças
CER – Centro de Especialização e Recompletamento
- Órgãos Operacionais
BPChoq – Batalhão de Polícia de Choque
BPRv – Batalhão de Polícia Rodoviária
CEPTran – Companhia Especial de Policiamento de Trânsito
BOPE – Batalhão de Operações Especiais.
BPFer – Batalhão de Polícia Ferroviária

1

Idem, p. 42.
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Sediciosos. Crime, Direito e Sociedade. Rio de Janeiro: Instituto de Carioca de
Criminologia/Freitas Bastos, ano 4, n° 7 e 8, 1999.
 Ensaio sobre um projeto de avaliação do sistema de justiça criminal. In Revista
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2. Coleção Polícia Amanhã – 6 volumes (ICC)
 Volume 1: A Polícia e os Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora,
1998.
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 Volume 2: Do patrulhamento ao policiamento comunitário. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos Editora, 1999.
 Volume 3: A Polícia diante da Infância e da Juventude: Infração e vitimização. Rio
de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 1999.
 Volume 4: Polícia e Gênero. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2001.
 Volume 5: Distúrbios Civis: controle e uso da força pela polícia. Coleção “Polícia
Amanhã”. Rio de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia/Freitas Bastos Editora, 2001.
 Volume 6: O futuro de uma ilusão: o sonho de uma nova polícia. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos Editora, 2001.
3. Série Cadernos de Polícia – 23 volumes de 1993 a 1994 (ICC)
 A experiência de patrulhamento preventivo da cidade de Kansas (1)
 A redução do temor em relação ao crime em Houston e Newark (2)
 Administração da investigação criminal (3)
 A investigação do crime: um curso para o policial profissional (4)
 Administração de patrulhas policiais (5)
 Técnicas de interrogatório (6)
 Manual de vigilância de bairro (7)
 Notas de instrução operacionais – consolidação (8)
 Polícia Comunitária (9)
 Valores éticos de policiamento – A evolução da estratégia de policiamento –
Estratégias institucionais para o policiamento – Crime e administração (10)
 A polícia e as drogas (11)
 A polícia e as drogas – volume 2 (12)
 Cartografia da prevenção da delinquência (13)
 Administração policial contemporânea e qualidade do serviço policial (14)
 Redação de relatórios policiais (15)
 Estresse e mediação de conflitos (16)
 Introdução ao estudo da vitimização e delinquência infanto-juvenil (17)
 Introdução ao estudo da vitimização e delinquência infanto-juvenil – vol. 2 (18)
 Temas da Conferência internacional sobre drogas e prevenção da delinquência no
meio urbano (19)
 Polícia, violência e direitos humanos (20)
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 Levantamento diagnóstico do sistema de justiça criminal (21)
 Centésima Conferência da Associação Internacional dos Chefes de Polícia – relatório
de viagem de estudos em outubro de 1993 (22)
 Polícia Internacional – Simpósio Executivo (23).
4. Revistas (ICC)
 “Cel. Rosette: marco da PM do Rio junto à USARCARIB SCHOOL do Exército norteamericano”. In Revista Tiradentes – Revista do Clube de Oficiais da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, outubro de 1996.
 “Entrevista com o coronel Cerqueira” publicada na Revista do Clube de Oficiais da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, n° 3, Rio de Janeiro, 1992.
 Revista da PMERJ (ano I, n° 1, dezembro de 1983 e ano III, n° 5 de agosto de 1986 e
n° 6 de fevereiro de 1987).
5. Fontes do Comando-Geral da PMERJ
5.1. Arquivo Geral da PMERJ:
 Plano Diretor da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (1984 a 1987).
Publicação do Estado-Maior da PMERJ.
 Boletins da PMDF, da PMEG e da PMERJ de 1953 a 1995.
 Notas de Instrução da PMERJ
 “Decreto do Executivo estadual de 17 de fevereiro de 1983” publicado no Boletim da
PMERJ, n° 31 de 18 de fevereiro de 1983.
 Almanaque de Oficiais da PM (1969 e 1978).
5.2. Arquivo do ICC:
 Relatório do I Ciclo de Estudos sobre segurança, Rio de Janeiro: PMERJ, 1984.
 Plano Diretor da PMERJ (1984-87) – NOVA REDAÇÃO. Aditamento ao Boletim da
PMERJ n° 229 de 3 de dezembro de 1985. Publicado pela Imprensa da PMERJ, edição
de abril de 1986.
 Discurso de Despedida da Primeira Gestão, 1986.
 Relatório das atividades desenvolvidas na gestão do coronel PM Carlos Magno
Nazareth Cerqueira (1983 a 1987). Rio de Janeiro: Estado-Maior PMERJ, 1987.
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 Processo n° E-15/4916/91. Procuradoria Geral da Justiça. (Processo de Ação Popular
n° 3213 relativo ao “requerimento de inconstitucionalidade” do segundo comando de
Cerqueira).
 Contestação da Ação Popular n° 3213 promovida pelo governador Leonel Brizola e
pelo Secretário de estado da Defesa Civil José Halfeld Filho.
 Mensagem do comandante-geral. In Boletim da PM n° 1777. Rio de Janeiro, 27 de
novembro de 1991.
 Nota de Instrução n. 002/92, de 19 de fevereiro de 1992, publicado no Boletim da
PMERJ n° 69 de 13 de abril de 1992.
 Relatório da visita de estudo e pesquisa sobre o projeto de patrulhamento comunitário
desenvolvido pelo Departamento de Polícia de Nova York com apoio do Vera Institute.
Rio de Janeiro: PMERJ, 1987.
 Programa PDT. Rio de Janeiro: Central Editora Gráfica, s/d.
 Minuta de programa para as áreas de Justiça e Segurança Pública. Tópicos para
debates preliminares. Governo Leonel Brizola (1991-1994) e o Programa do PDT.
 Projeto de Modernização da PMERJ (1991).
 Pesquisa sobre o perfil de policiais militares excluídos por desvio de conduta no ano
de 1991. Rio de Janeiro: PMERJ, 1991.
 Relatório sobre PMs excluídos (1987 a 1993).
 Realizações da PMERJ no ano de 1992 e da Secretaria de Justiça (1991 a 1993).
 Relatório de gestão (1991-1994). Rio de Janeiro: Estado-Maior PMERJ, 1994.
 Avaliação do Proerd. Relatório resumido. Programa Interuniversitário de Demandas
Sociais/Universidade do estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,1995.
 Projeto Polícia Amanhã. Rio de Janeiro, julho de 1997.
5.3. Arquivo do Departamento de Pessoal (DIP – 4 ° BPM São Cristóvão):
 “Memorando s/n. A/SAP de 16/02/1989”. In Processo de pedido de transferência para
a reserva de 6/03/1987 (E25/00125/501-87).
 Publicação do Gabinete do Comando Geral de 27 de fevereiro de 1987. Processo n.
E25/3125/502-87.
 Incorporação de Vantagem de Nazareth Cerqueira (E-25/08444/502-94) de
28/12/1994.
 Processos de pensão militar da filha Eliete (E-09/13315/2504-99) de 21/09/1999.
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5.4. Outros:
 Relação dos ex-comandantes gerais da Polícia Militar do Antigo Distrito Federal
produzido pelo Gabinete do Comando-Geral da PMERJ, s/d. Documento cedido pelo Cel.
Íbis Pereira.
 Evolução onomástica e galeria dos ex-comandantes da Polícia Militar. produzido pelo
Gabinete do Comando-Geral da PMERJ, s/d. Documento cedido pelo Cel. Íbis Pereira.
 Manual Básico da Escola Superior de Guerra. Rio de Janeiro: Estabelecimentos
gráficos Borsoi S/A, 1976. Documento cedido pelo Cel. Íbis Pereira.
 “O comando geral” de 18 de agosto de 1981. Documento elaborado pelo major PM
Paulo Sérgio Ramos Barboza. In ICC.
 PMERJ – Estatuto dos Policiais Militares. Rio de Janeiro, 1985. Documento cedido
pelo Cel. Íbis Pereira.
 Os massacres da Candelária e de Vigário Geral. A necessidade urgente do Brasil
controlar sua polícia. Relatório elaborado pela Americas Watch, divisão do Human Rigths
Watch.
6. Arquivo pessoal (Sra. Juçara Faissal Cerqueira)
6.1. Curriculum Vitae de Carlos Magno Nazareth Cerqueira:
 Certificados de conclusão dos cursos: PMDF, PMEG, PMERJ, Centro de Estudos do
Pessoal do Exército, Gendamerie Francesa, CPDERJ, Instituto de Recursos Humanos da
FGV, Centro de Psicologia Aplicada, Instituto Superior de Estudos e Pesquisas
Psicossociais (ISOP) da FGV.
 Diplomas de graduação em Filosofia (UEG) e Psicologia (UGM)
 Certificados de participação em congressos e seminários (1987 a 1989)
 Medalhas e condecorações de Nazareth Cerqueira.
6.2. Primeira posse do Cel. Cerqueira (1983). Registro em vídeo.
6.3. Depoimento de Cerqueira no DVD aniversário de 55 anos (1992).
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7. Depoimentos transcritos
 Discurso de Nazareth Cerqueira no encerramento do Encontro de líderes e pessoas
com poder decisório organizado no Sumaré em dezembro de 1984. Documento cedido à
pesquisa pelo coronel Íbis Pereira.
 Discurso do Ten-Cel. PM Ile Marlen Lobo Pereira Nunes no Encontro de líderes e
pessoas com poder decisório organizado no Sumaré em dezembro de 1984.
 Manuscrito da entrevista com Carlos Magno Nazareth Cerqueira de 18 de julho de
1988. Projetos Especiais Cem anos de Abolição. In Museu da Imagem e do Som.
 Entrevista com Carlos Magno Nazareth Cerqueira de 18 de julho de 1988. Depoimento
oral transcrito. Projetos Especiais Cem anos de Abolição. In Museu da Imagem e do Som.
 Carlos Magno Nazareth Cerqueira. Revista do Clube de Oficiais da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros, nº 3. Rio de Janeiro, março/abril de 1992.
 DOMINGUES, Oswaldo Inácio. Osvaldo Inácio Domingues (depoimento, 1999). Rio
de Janeiro, CPDOC – Fundação Getulio Vargas, 2001.
 Nilo Batista, Vera Malagutti, coronéis Ubiratan de Oliveira Ângelo e Sérgio Antunes
de Barbosa in LEAL, Ana Beatriz Leal, PEREIRA, Íbis Silva e MUNTEAL FILHO,
Oswaldo (orgs.). Sonho de uma polícia cidadã: Coronel Carlos Magno Nazareth
Cerqueira. Rio de Janeiro: NIBRAHC, 2010.
 Entrevistas dos coronéis PM Ubiratan de Oliveira Ângelo, Jorge da Silva, Íbis Pereira,
Antonio Carlos Carballo Blanco e Roberto Vianna concedidas nos anos de 2010 e 2011
para o Projeto História do Policiamento Comunitário no Rio de Janeiro. Centro de
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC). Fundação
Getulio Vargas. Relatos cedido à pesquisa pela professora Ludmila Ribeiro.
 Entrevista Nilo Batista concedida em 2001 ao historiador Sérgio Lamarão (Projeto
História administrativa do RJ)
8. Entrevistas realizadas pelo autor
 Coronel reformado e ex-comandante da PMERJ Ubiratan de Oliveira Ângelo em julho
e agosto de 2013 na sede do Viva Rio.
 Coronel Íbis Pereira ao longo do ano de 2013 na Academia D. João VI.
 Nilo Batista em dezembro de 2013 na sede do Instituto Carioca de Criminologia.
 Coronel reformado Sérgio Antunes em abril de 2014 em sua residência.

451

 Coronéis reformados Moacyr dos Santos Pereira Jr., Mário Ferreira do Nascimento,
Euclydes Carvalho Brito e Edson Gomes Moreira em agosto de 2014 na sede da
Irmandade da PMERJ.
 Deputado estadual Paulo Ramos em janeiro de 2015 no seu gabinete na Alerj.
9. Análises interpretativas
 MORETZSOHN, Sylvia. “O sonho do capitão”. In CERQUEIRA, Carlos Magno
Nazareth. O futuro de uma ilusão: o sonho de uma nova polícia. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 2001.
 BATISTA, Nilo. “Recordações”. In idem.
 NOBRE, Carlos. Coronel Nazareth Cerqueira: um exemplo de ascensão negra na
Polícia Militar do Rio de Janeiro. Universidade Candido Mendes – UCAM. In X
Congresso da Associação Latino-Americana de Estudos Afro-Asiáticos, 2002, Rio de
Janeiro. In bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/aladaa/nobre.rtf.
 NOBRE, Carlos. O negro na Polícia Militar: cor, crime e carreira no Rio de Janeiro.
Dissertação de Mestrado (Direito). Universidade Candido Mendes, 2008.
 LEAL, Ana Beatriz, PEREIRA, Íbis Silva e MUNTEAL FILHO, Oswaldo (orgs.).
Sonho de uma polícia cidadã: Coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira. Rio de
Janeiro: NIBRAHC, 2010.
10. Sites pesquisados:
 http://www.policiamilitar.rj.gov.br.
 “Um tiro contra a paz: o assassinato do Coronel Cerqueira, no Rio, revela alguns
descontroles da PM”. In http://epoca.globo.com/edic/19990920/brasil2.htm.
 FILHO, Francisco Alves. “Estranha eficiência: versão do assassinato de coronel da
PM deixa perguntas sem respostas”. In Revista Isto é, edição 1564 de 22 de setembro de
1999. In http://www.istoe.com.br/reportagens/33872_ESTRANHA+EFICIENCIA.
 TAVARES, Ana Helena. “Cel. Cerqueira: um homem que tinha um sonho”. In Correio
do Brasil, 19/01/2011. In http://www2.cultura.gov.br/site/2011/01/20/cel-cerqueira-umhomem-que-tinha-um-sonho/.
 LEMLE,

Marina.

“Coronel

Nazareth

Cerqueira,

presente!”.

http://www.comunidadesegura.org/pt-br/MATERIA-coronel-nazareth-cerqueirapresente. 19/01/2011.

In
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 http://www.proerd-pmerj.com/.
 www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm.
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1316.htm.
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0667.htm.
 http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128699/lei-santiago-dantas-lei-375260.
 http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12134562/artigo-46-da-lei-n-4242-de-17-dejulho-de-1963.
 http://www.jusbrasil.com.br/diarios/4953013/pg-1-do-noticias-diario-oficial-doestado-do-rio-de-janeiro-doerj-de-10-08-2009.
 Decreto nº 6.627/1983. In http://www.pdt.org.br/negro/?page_id=50.
 Carta de Lisboa. http://www.pdt-rj.org.br/paginaindividual.asp?id=9.
 Discurso do deputado estadual Paulo Ramos proferido no dia 16 de fevereiro de 2012.
http://www.deputadopauloramos.com.br/?p=3376.
 Artigos do coronel Jorge da Silva: “Controle da criminalidade e segurança pública: na
nova ordem constitucional” (1990); “Militarização da segurança pública e a reforma da
polícia” (1996); “Polícia Comunitária. Um tributo” (1996); “Segurança pública e polícia:
criminologia crítica aplicada” (2003); “Criminologia crítica: segurança e polícia” (2008).
In http://www.jorgedasilva.com.br.
 http://www.alerj.rj.gov.br/memoria/cd/bios/nbatista.html.
 http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/01/29/fim-do-auto-de-resistenciae-defendido-por-ong-de-direitos-humanos.
 http://www.postgradofcjp.net.ve/docs/profesores/cv/cv_lolitaaniyar.pdf.
 http://www.iabnacional.org.br/article.php3?id_article=2527.
 http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/breves-apuntes-sobre-lacriminolog%C3%ADacr%C3%ADtica-de-alessandro-baratta.
 http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornalnacional/favela-naval.htm.
 http://veja.abril.com.br/idade/em_dia/favela_capa.html.
 Decreto 1.904/96. In www.mj. gov.br.
 http://www.ucm.es/directorio?id=1921.
 http://karlalbrecht.com/wordpress/about-karl/.
 http://www.leliagonzalez.org.br/.
 http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=745&sid=330.
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 http://www.memoriaviva.com.br/ocruzeiro/10041964/100464_1.htm.
 http://elpais.com/diario/1987/12/19/agenda/566866801_850215.html.
 http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/02/ministerio-publico-denunciatres-generais-por-atentado-do-riocentro-1981-1246.html.
 http://www.conjur.com.br/2009-jul-05/entrevista-eugenio-raul-zaffaroni-ministroargentino.
 http://www.nytimes.com/1994/02/24/obituaries/robert-trojanowicz-police-academic52.html.
11. Periódicos
 Jornal O Globo. In http://acervo.oglobo.globo.com/.
 Jornal do Brasil. In http://www.jb.com.br/paginas/news-archive/.
 Jornal O Dia. In ICC.
 Revista Veja. In http://veja.abril.com.br/acervodigital/.
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