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RESUMO 
 

O presente estudo pretende contribuir com as análises sobre abordagem policial no 

contexto brasileiro, buscando identificar os sentidos atribuídos a esta prática por 

policiais militares no estado de São Paulo. A partir de uma perspectiva interpretativa, 

que no campo das políticas públicas está voltada à análise dos sentidos, o trabalho 

busca identificar e comparar os sentidos implícitos na formulação da política e também 

os sentidos atribuídos por seus implementadores, ou seja, os policiais da ponta da 

linha. Também pretende inferir em que medida a relação entre a polícia e a 

comunidade interfere na forma como o policial realiza a abordagem. A pesquisa se 

ancora nos conceitos de legitimidade e autoridade policial para discutir de que maneira 

estes aspectos são influenciados pela atual política de abordagem policial, que 

contabiliza mais de 14 milhões de abordagens realizadas anualmente sem avaliação 

crítica de sua efetividade. Foram utilizados métodos qualitativos baseados em 

entrevistas e análise documental.  

 

Palavras-chave: polícia, abordagem policial, implementação de política pública, 

relação polícia – comunidade 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

This study aims to contribute to the analysis of police stop-and-frisk in the Brazilian 

context, seeking to identify the meanings attributed to this practice in the state of São 

Paulo. Using an interpretive approach, the work aims to identify and compare the 

meanings of the stop-and-frisk policy both in terms of its formulation and 

implementation. It also seeks to infer to what extent the relationship between the police 

and the community interferes with the way police officers implement stop-and-frisk 

policy. The research discusses how the current stop-and-frisk policy affects police 

officers’ authority and police legitimacy. Annually, the Military Police of the state of São 

Paulo conducts more than 14 million stop-and-frisks without critical evaluation of their 

effectiveness. Qualitative methods based on interviews and document analysis were 

used. 

 

 

Key words: police, stop-and-frisk, public policy implementation, police – community 

relation  
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Introdução 
 

No Brasil, a realização de pesquisas com policiais militares não é simples de 

ser realizada. A despeito do aumento dos estudos sobre Polícia e atividade policial 

nas últimas décadas, a relação entre o meio acadêmico e as polícias ainda é 

permeada por muita desconfiança. Uma possível explicação é o fato de a maioria da 

produção acadêmica sobre as políticas de segurança pública e as instituições policiais 

estar focada nas falhas de atuação e na relação conflituosa entre Polícia e a 

sociedade. O Brasil apresenta graves problemas de segurança pública. Dentre eles, 

os altos índices de criminalidade, ocorrências de violência policial, principalmente 

contra as classes populares e população negra, e baixos índices de confiança nas 

polícias. O estudo destes problemas e conflitos tem sido o foco prioritário das ciências 

sociais (COELHO et al, 2016). “A agenda parece estar impregnada pela defesa dos 

direitos humanos, o que faria, então, com que somente episódios de violação fossem 

dignos de interesse” (COELHO et al., 2016 p. 163). Em grande medida, são as falhas 

e problemas da segurança pública e das instituições policiais que têm atenção da 

academia. 

 Outro aspecto que pode contribuir para aprofundar esta relação de 

desconfiança é o fato de que os estudos sobre reforma das polícias têm como corrente 

dominante no meio acadêmico brasileiro aquela favorável à desmilitarização (PINC, 

2011). Esta discussão provoca posições apaixonadas, como se observou em 

diferentes momentos tais como a Conferência Nacional de Segurança Pública em 

20091, as discussões decorrentes da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n° 

51/20132 e até mesmo as recentes discussões sobre a reforma da previdência na 

Câmara dos Deputados3. 

                                            
1 A pauta das Polícias Militares era pela manutenção do artigo 144 da Constituição e parte da Sociedade Civil 
apostava na desmilitarização das mesmas. 
2 Ementa: Altera os arts. 21, 24 e 144 da Constituição; acrescenta os arts. 143-A, 144-A e 144-B, reestrutura o 
modelo de segurança pública a partir da desmilitarização do modelo policial. 
(http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/114516). A PEC n ° 51/2013 está entre as 35 
proposições mais votadas na consulta púbica do Senado considerando todas as proposições em tramitação no dia 
09/12/2017. 
3 As regras de aposentadoria dos Policiais Militares são equivalentes à dos Militares no Brasil. Em 2017, o Governo 
Federal enviou para o Congresso Nacional um projeto de lei para reformar a previdência social. Na primeira versão 
enviada para a Câmara dos Deputados, o projeto propunha que a previdência dos Policiais Militares fosse em 
grande medida equiparada a de outros servidores públicos. Imediatamente houve uma articulação dos deputados 
que representam os Policiais Militares e o Governo enviou uma nova proposta excluindo tal alteração. 
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 Esta pesquisa propõe um ponto de vista diferente – estudar a visão dos policiais 

da ponta da linha sobre a abordagem policial, aqui entendida como uma política 

pública. Tal escolha não significa que outros pontos de vista não são importantes. 

Pelo contrário, parte-se do entendimento de que a divergência entre as visões 

(implementadores, audiências e outros atores) colabora para explicar problemas de 

implementação, como ressalta a abordagem interpretativa (YANOW, 2000).  

 Em 2016, a Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou mais de 14 milhões 

de abordagens policiais. A abordagem é uma prática muito importante para a atividade 

policial e é amplamente usada pelas polícias em todo o mundo. Os policiais utilizam 

seu poder discricionário para parar, questionar e até revistar uma pessoa.  

 Nos Estados Democráticos de Direito, as pessoas têm direito à liberdade e à 

privacidade, porém em determinadas situações as polícias precisam ferir estes 

direitos para manterem a sociedade segura. A abordagem possui características que 

podem soar conflituosas – ela é fundamental para que a polícia possa cumprir a sua 

missão ao mesmo tempo em que fere o direito à liberdade e à privacidade das 

pessoas. Alcançar um equilíbrio entre estes dois aspectos é um desafio bastante 

debatido em alguns países – como usar a abordagem com responsabilidade e 

parcimônia de forma que ela contribua para uma maior segurança interferindo o 

mínimo possível nos direitos individuais das pessoas?  

 Por ser uma prática que depende apenas do julgamento e decisão do policial, 

a abordagem não está submetida aos mecanismos de pesos e contrapesos previstos 

no sistema de justiça, como o direito de defesa e do contraditório e um julgamento por 

uma terceira parte neutra. A abordagem é uma ação coercitiva e impositiva que é 

decidida e realizada pela mesma pessoa – o policial investido de poder para fazê-lo. 

O abordado não pode decidir não ser abordado e no momento em que é parado pela 

polícia, não pode resistir. Ele precisa obedecer sob o risco de ser preso e somente 

poderá prestar esclarecimentos ao policial depois de ter passado pelos procedimentos 

(questionamentos, verificação de documentos e até mesmo revista pessoal). Ou seja, 

está sujeito a sofrer danos causados pela invasão da privacidade mesmo que não 

tenha cometido nenhum dano à sociedade. 

 O julgamento do policial sobre quem deve ser parado é ponto central na 

discussão da política de abordagem. A amplitude da discricionariedade do policial 

para realizar uma abordagem difere entre os países e as polícias. Para algumas 

polícias, a prática só pode ser utilizada em situações muito restritas, quando há fortes 
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indícios de que a pessoa cometeu ou está prestes a cometer um crime. É o que a 

literatura reconhece como justificativa investigativa, em torno da qual há uma grande 

discussão sobre quais elementos podem dar ao policial indícios suficientes para ele 

decidir realizar uma abordagem. Estes indícios representam menos do que a causa 

provável e mais do que um mero palpite. Este ajuste fino é muito difícil considerando 

o contexto e o tempo que o policial tem para tomar a decisão. Em geral, erros ou 

acertos de julgamentos só são percebidos depois de ocorrido o ato. 

 Há países onde a abordagem policial sofre menos restrições. Ela é utilizada 

como uma ferramenta de prevenção do crime com a expectativa de que tenha um 

poder dissuasivo. Quando utilizada desta forma, a teoria por trás da política de 

abordagem empregada é que as pessoas são seres racionais que pesam o custo e 

benefício na hora de cometerem um crime. Haverá menos crimes quando maiores 

forem os custos. Portanto, aumentar o “risco” de ser “pego” pela polícia é a lógica por 

trás da utilização da abordagem. Quanto maior o número de abordagens maior o 

desincentivo gerado.  

 Estas duas concepções sobre a abordagem policial têm diferentes 

consequências quando se trata de sua formulação como uma política pública. Quais 

são os resultados esperados com a aplicação da abordagem? Como se mensura sua 

efetividade, pela taxa de acerto ou pela redução da criminalidade?  

 A abordagem é uma ferramenta bastante versátil e nem sempre utilizada com 

um único propósito. Para além de sua efetividade – e para isso é fundamental ter claro 

quais os objetivos pretendidos quando ela é empregada – diferentes estudos têm 

mostrado que a sua utilização causa danos colaterais significativos. Os mais graves 

são a desproporcionalidade na aplicação direcionada a grupos minoritários e a perda 

de legitimidade da polícia. Estudos em diferentes países apontam que grupos 

minoritários são mais abordados pela polícia em termos de sua representatividade na 

população sem que haja correspondência no maior cometimento de crimes por estes 

grupos. Esta constatação tem muitas implicações para as polícias. Em função destes 

resultados, as polícias têm sido acusadas de adotar práticas discriminatórias e deixar 

proliferar um ambiente marcado pelo racismo institucional.  

 Esta situação deteriora a relação entre a polícia e o público, leva à perda de 

confiança e à falta de cooperação. Como consequências, o público passa a ser mais 

reativo a qualquer ação da polícia fazendo com que esta tenha que aumentar o nível 
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de força empregado. Ao mesmo tempo, as pessoas deixam de passar informações 

relevantes para que a polícia possa realizar seu trabalho.  

 A desproporcionalidade das abordagens também acarreta prejuízos nos 

âmbitos individual e comunitário. Quando determinado grupo é mais abordado pela 

polícia, passa a ser estigmatizado e diferentes dimensões de sua vida podem ser 

afetadas (GOFFMAN, 1986). Como explica Goffman (1986) o estigma é um atributo 

que tira a credibilidade e, portanto, pode reduzir a autoconfiança e a autoestima. O 

mesmo pode acontecer com uma comunidade, fragilizando os controles sociais 

informais e aumentando a estigmatização de todos que ali vivem (MEARES; 1997). 

 No âmbito da legitimidade, os estudos mostram que a qualidade do encontro 

entre a polícia e a comunidade é o principal elemento que interfere na legitimidade da 

polícia. E por que a legitimidade da polícia é importante? A literatura dedicada a esta 

temática aponta que grande parte da motivação que leva as pessoas a obedecerem 

às leis é interna, relacionada a crenças pessoais. As pessoas obedecem às leis 

porque acham que isso é o certo a ser feito ou porque acreditam que existe uma 

autoridade legítima que tem que ser obedecida. Esta autoridade pode inclusive 

interferir e decidir sobre o comportamento do indivíduo.  

 Esta descoberta traz consequências importantes para o trabalho da polícia. 

Para além de políticas que podem interferir no comportamento das pessoas através 

dos estímulos externos – como por exemplo o patrulhamento e a abordagem, a polícia 

também deve enfocar em mecanismos que estimulem a motivação interna e a 

obediência às leis. Não se trata apenas de aumentar os custos para desestimular o 

cometimento de um crime; há um novo espaço de atuação baseado no fortalecimento 

da confiança e legitimidade da polícia. Afinal, mesmo que o sistema de justiça criminal 

se baseie em mecanismos de punição, a sua efetividade depende em grande medida 

da obediência voluntária das pessoas (FAGAN; DAVIES, 2000). 

 A literatura tem apontado que uma das formas de garantir a obediência às leis 

é por meio do tratamento justo das pessoas, isto é, as pessoas avaliam as autoridades 

baseadas em critérios de justeza de procedimentos e com isso passam a cooperar 

mais com autoridades, as reconhecem como legítimas e passam a obedecê-las 

(TYLER; 2006a). Os critérios de justeza dos procedimentos são a neutralidade da 

decisão, se a pessoa teve chance de se explicar, se foi tratada com respeito e 

dignidade e se autoridade está sendo sincera (MEARES, 2014; TYLER, 2006a).  
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 A justeza dos procedimentos é avaliada em cada encontro entre uma 

autoridade e um indivíduo. Neste aspecto a abordagem policial adquire mais 

relevância, por ser um dos principais eventos de encontro entre a polícia e o cidadão 

e pelo seu caráter coercitivo, que já poderia influenciar a avaliação do abordado 

quanto à justeza dos procedimentos. A qualidade deste encontro é chave na produção 

de legitimidade. Este é um dos motivos pelo qual ele tem sido tão debatido no cenário 

internacional. 

 Apesar de a abordagem ser amplamente utilizada pelas polícias no Brasil, o 

corpo de estudos dedicados a esta prática é significativamente menor em relação à 

literatura internacional relacionada a este tema. A presente pesquisa pretende 

contribuir para ampliar os estudos da abordagem policial no contexto brasileiro, 

adotando a perspectiva interpretativa, que nos estudos sobre políticas públicas está 

voltada à análise dos sentidos. Esta perspectiva parte do pressuposto de que uma 

política pública admite diferentes sentidos, comunica para além da linguagem 

expressa na formulação e que diferentes interpretações podem influenciar sua 

implementação e os resultados obtidos. 

 As perguntas que a presente pesquisa procurou responder foram: 1) Qual(is) 

o(s) sentido(s) da abordagem policial para o policial da ponta da linha no Brasil?; se 

2) O sentido da abordagem policial formulado está alinhado com o sentido da 

abordagem implementado?; e; se 3) A relação com a sociedade interfere na forma 

como o policial implementa a abordagem policial? 

 Para respondê-las, utilizou-se de métodos qualitativos baseados em 

entrevistas e análise documental. A pesquisa foi realizada junto à Polícia Militar do 

Estado de São Paulo em função do volume de abordagens realizadas pela mesma 

bem como da relevância que o tema tem para esta corporação. Como a relação com 

a comunidade é chave na produção de legitimidade da polícia e de autolegitimidade 

do policial, a pesquisa foi realizada com policiais que atuam a capital e no interior do 

Estado. A relação entre a polícia e a sociedade na capital paulista é marcada por 

grande conflitividade e falta de confiança (DATAFOLHA, 2015) podendo influenciar a 

implementação da abordagem. O desenho adotado permitiu identificar de que 

maneira a relação com a comunidade pode influenciar implementação da política de 

abordagem. 

Os resultados da pesquisa apontam que a abordagem policial tem múltiplos 

sentidos. Da prevenção à incriminação ela pode assumir diferentes significados 
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dependendo do ator que a interpreta. Tais sentidos acarretam diferentes implicações 

na implementação.  

 Este trabalho está dividido em oito capítulos. Nos dois primeiros encontram-se 

a revisão teórica sobre a abordagem policial e a implementação de políticas públicas. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia adotada nesta pesquisa. No capítulo 4 há 

uma análise da formulação da política de abordagem policial contextualizada no 

programa de Radiopatrulhamento, que foi o recorte adotado na pesquisa. Do ponto 

de vista da formulação é feita uma análise do Regulamento Disciplinar da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo, pois é nele que estão definidos os valores da profissão 

e estabelecidos os comportamentos esperados do policial. O quinto capítulo é 

dedicado a uma caracterização do policial e como ele enxerga a sua função. No 

capítulo 6, os múltiplos sentidos da abordagem são identificados e discutidos bem 

como as implicações da abordagem para a legitimidade da polícia. O capítulo 7 

apresenta uma análise confrontando os sentidos formulados e implementados e o 

oitavo capítulo discute as possíveis consequências da relação entre o policial e a 

comunidade para a implementação da política pública. Finalmente, são apresentadas 

as conclusões finais.  
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1. Capítulo 1 - Abordagem policial 
 

 A abordagem é uma ferramenta muito antiga utilizada pelas polícias em todo o 

mundo. Stern (1967) identifica que o poder que a polícia tem de parar e questionar 

uma pessoa é tão antigo como a common law inglesa e se tornou bastante comum na 

Inglaterra com o Vagrancy Act de 1824 (THE POLICE FOUDATION, 2012). Nos 

Estados Unidos, mesmo antes da aprovação de legislações específicas que 

regulassem a prática da abordagem nos diferentes estados, muitas cortes estaduais 

defendiam que a polícia tinha o poder de parar, questionar e revistar pessoas sob 

determinadas circunstâncias (STERN, 1967). 

 A abordagem é sempre uma ação iniciada pela polícia e se caracteriza por ser 

um poder coercitivo e não negociável, isto é, os indivíduos parados precisam obedecer 

o policial ou podem enfrentar uma acusação criminal (BOWLING; WEBER, 2011). A 

amplitude deste poder varia entre os países e também ao longo do tempo.  

Por ser uma ação que interfere diretamente na liberdade das pessoas, o 

primeiro corpo de literatura dedicado a este assunto encontra-se no direito. Nos 

Estados Unidos, há uma extensa discussão sobre a constitucionalidade das 

abordagens e o balanço requerido entre por um lado, o direito do cidadão de mover-

se sem restrição de agentes da lei, direito à liberdade e à privacidade e por outro a 

necessidade da sociedade em manter a ordem por meio da prevenção de crimes e de 

sua habilidade de levar criminosos à justiça de maneira rápida e eficaz (COLB, 1996; 

STERN, 1967). Na Inglaterra, a abordagem também é amplamente tratada sob a 

perspectiva legal com intensa discussão sobre em que medida as abordagens estão 

de acordo com as normas que regulam a sua utilização (BLAND; MILLER; QUINTON, 

2000; BOWLING; PHILLIPS, 2007; DELSOL; SHINER, 2006; THE POLICE 

FOUNDATION, 2012). 

 A partir da década de 90, o estudo sobre a abordagem policial avançou para 

além do direito e passou a ser uma matéria bastante debatida na criminologia. Esta 

mudança foi motivada principalmente pela identificação da perda de legitimidade das 

polícias. A perda de legitimidade foi atribuída à alegação de práticas discriminatórias 

com viés racial por parte das instituições policiais, em grande parte fruto das 

abordagens conduzidas pelas polícias. Dois países lideraram esta discussão, 

Inglaterra e Estados Unidos.  
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 Na Inglaterra, dois fatos impulsionaram o debate. Os protestos de Brixton4 em 

1981 e o assassinato de Stephen Lawrence, um jovem negro britânico por cinco 

jovens brancos em 1993. Ambos os casos tiveram um Inquérito Público conduzido. 

Inquérito Público é um procedimento liderado pelo governo inglês com objetivo de 

rever um caso de grande repercussão pública e produzir recomendações.  

 No caso dos protestos de Brixton, o relatório do Inquérito Público conduzido 

pelo Lord Scarman sugeriu que a política de abordagens conduzida pela Polícia 

Metropolitana de Londres foi um dos motivadores da revolta e identificou um conjunto 

de deficiências na maneira como esta política foi conduzida, impactando fortemente 

grupos minoritários. O Inquérito Público referente ao segundo caso gerou conclusões 

mais duras em relação à discriminação racial por parte da polícia e teve implicações 

diretas na política de abordagem implementada pela polícia inglesa (MACPHERSON, 

1999). 

 O Inquérito Público conduzido pelo Sir William Macpherson teve início em 1998 

após a acusação de haver racismo institucional na polícia e no Crown Prosecution 

Service5 em função de problemas que ocorreram no curso da investigação sobre o 

assassinato de Lawrence que impossibilitaram a condenação dos acusados. O 

relatório do Inquérito Público concluiu que “(...) a investigação foi marcada por uma 

combinação de incompetência profissional, racismo institucional6 e falha de liderança 

dos oficiais superiores (...)” (MACPHERSON; 1999, capítulo 46, tradução nossa). 

 O relatório indicou ainda que havia uma profunda falta de confiança entre a 

polícia e comunidades de minoria étnica decorrente do forte sentimento de 

discriminação da polícia. A abordagem policial foi alvo de reclamação unânime pelos 

ouvidos no Inquérito Público como uma prática executada de maneira discriminatória. 

Em seu relatório, Macpherson fez uma série de recomendações, dentre elas, que 

todas as abordagens realizadas pela polícia fossem registradas e incluíssem a 

motivação da abordagem e os dados de auto declaração étnico-racial da pessoa 

abordada; que as pessoas abordadas recebessem uma cópia do registro e que os 

                                            
4 O Inquérito Público foi conduzido por Lord Scarman em 1981 após os violentos protestos ocorridos em Brixton, 
na Inglaterra no qual 279 policiais e pelo menos 45 cidadãos ficaram feridos.  
5 Órgão responsável pela acusação criminal na Inglaterra. 
6 O relatório, no Capítulo 6, define racismo institucional “O ‘Racismo Institucional’ consiste no fracasso coletivo de 
uma organização em fornecer um serviço apropriado e profissional às pessoas em função de sua cor, cultura ou 
origem étnica. Pode ser visto ou detectado em processos, atitudes e comportamentos que equivalem a 
discriminação por meio de preconceitos involuntários, ignorância, irreflexão e estereótipos racistas que prejudicam 
as minorias étnicas.” (MACPHERSON, 1999 item 6.34, tradução nossa). 
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dados sobre abordagem fossem compilados, monitorados e analisados pela polícia. 

O relatório também recomendou que ampla publicidade deveria ser dada às 

informações e análises produzidas, e que as autoridades policiais deveriam promover 

campanhas sobre as disposições legais relacionadas às abordagens e o direito do 

cidadão de receber uma cópia do registro policial. O relatório, no entanto, manteve o 

poder legal da polícia em abordar as pessoas afirmando que este era necessário para 

prevenir e detectar crimes (MACPHERSON, 1999). 

 Nos Estados Unidos, o debate sobre a abordagem policial ganhou destaque a 

partir da investigação conduzida em 1999 pelo Procurador Geral do Estado de Nova 

York, Eliot Spitzer, sobre as abordagens policiais praticadas pela Polícia de Nova 

York. O principal objetivo da investigação era medir o impacto desta prática sobre as 

populações minoritárias. Logo ao assumir o cargo no início de 1999, o procurador 

recebeu e ouviu diferentes pessoas e concluiu que a relação entre a polícia e as 

comunidades minoritárias estava altamente deteriorada apesar do sucesso obtido 

pela polícia na redução dos crimes nestas comunidades. A prática de abordagem 

policial conduzida de maneira acentuada com foco na comunidade negra e latina 

estava no centro do problema. A investigação de Spitzer teve início após a morte de 

Amadou Diallo em decorrência de uma abordagem policial. Diallo era um jovem negro 

de 22 anos que estava desarmado e foi morto por quatro policiais brancos (SPITZER, 

1999). 

 Durante a investigação foi a primeira vez que os dados sobre abordagens 

conduzidas pela Polícia de Nova York foram sistematizados e analisados. O resultado 

apontou que a prática afetava as minorias de maneira desproporcional e tinha uma 

baixa efetividade em termos de apreensão de armas (SPITZER, 1999), embora a 

Polícia de Nova York declarasse que o uso intensivo de abordagens era uma medida 

de sucesso para reduzir a ocorrência de crimes violentos (HARRIS, 2013; SPITZER, 

1999). 

 Os fatos relatados acima deram origem aos estudos sobre abordagem policial 

que serão discutidos a seguir. A literatura debate a abordagem policial sob dois 

grandes enfoques. O primeiro é quanto a efetividade da política de abordagem e o 

segundo é quanto aos resultados negativos que ela gera principalmente em termos 

de desproporcionalidade que afeta grupos étnicos minoritários. 
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1.1. Efetividade 
 

 A pergunta que a literatura tenta responder é se a política de abordagem policial 

é ou não efetiva? Porém para medir efetividade é importante entender qual o objetivo 

da política e o que ela busca em termos de resultados. 

 A abordagem policial costuma ter dois tipos de justificativas principais nos 

departamentos de polícia. A primeira delas é a investigativa e a segunda a de 

dissuasão/prevenção (BOWLING; WEBER, 2011). Cada uma delas tem implicações 

diferentes no processo de implementação.  

 A justificativa investigativa dá ao policial o poder de revistar uma pessoa que é 

suspeita de fazer algo errado sem que para isso ele tenha que prender a pessoa. A 

suspeita neste caso precisa ser sólida o suficiente para que o policial possa invadir a 

privacidade do cidadão. Em geral, quando a abordagem é articulada nestes termos, o 

policial tem menor discricionariedade para realizá-la. A implicação nesta justificativa é 

a definição do que é esta suspeita e como o policial a interpreta e aplica em seu 

cotidiano (BOWLING; WEBER, 2011). Os indicadores utilizados para se medir 

efetividade nesta justificativa são as taxas de prisão e de acerto7. Espera-se que haja 

eficácia na suspeita. A abordagem pode ser entendida como uma prática cirúrgica 

usada em situações bastante específicas. 

 Já a justificativa da dissuasão ou preventiva, isto é, quando uma abordagem é 

feita para evitar que algo de errado aconteça, permite que qualquer pessoa seja 

abordada sem a necessidade de suspeição concreta por parte do policial (BOWLING; 

WEBER, 2011). Geralmente, esta justificativa está baseada no conceito deterrence 

(dissuasão), amplamente disseminado na criminologia e nas polícias, no qual as 

pessoas são seres racionais e deixam de cometer um crime quando se aumentam os 

custos em relação ao benefício obtido com o crime. Nesta lógica, a abordagem 

assume um papel preventivo como uma estratégia de policiamento ativo. Quanto mais 

abordagens forem realizadas, maior o potencial preventivo que ela terá (BOWLING; 

WEBER, 2011; MILLER; BLAND; QUINTON, 2000). Por exemplo, para reduzir os 

altos índices de criminalidade de uma região a polícia pode decidir por aumentar o 

número de abordagens realizadas. As abordagens neste caso não estão focadas em 

uma suspeita concreta ou na busca de evidências de que a pessoa tenha cometido 

                                            
7 Quantas vezes o policial encontrou alguma coisa ilegal comparado ao número de abordagens realizadas. 
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um crime. Ela pretende ter um efeito dissuasivo, isto é, o fato da polícia ter 

intensificado a realização de abordagens em um determinado lugar desestimulará as 

pessoas a cometerem crimes. Os indicadores mais comumente utilizados para este 

tipo de justificativa são a quantidade de crimes em si e a capacidade da abordagem 

em reduzi-los.  

 O uso intensivo da abordagem policial como estratégia central no policiamento 

ganhou destaque na política de tolerância zero implementada na cidade de Nova York 

na década de 90. A política de tolerância zero é baseada na teoria das janelas 

quebradas proposta por Wilson e Kelling em 1982. Os autores argumentaram que o 

medo das pessoas em uma determinada comunidade está relacionado com dois 

fatores: (i) a quantidade de crimes e (ii) a desordem. Na construção da teoria, eles 

sugeriram que a manutenção da ordem é capaz de indiretamente reduzir a 

criminalidade. A lógica na argumentação dos autores é que a desordem gera medo 

nas pessoas fazendo com que estas abandonem o espaço público. Este abandono 

enfraquece os controles sociais informais da comunidade e ambientes com frágeis 

controles sociais são mais propensos a ocorrência de crimes. Portanto, eles sugerem 

que um policiamento voltado a manutenção da ordem é capaz de prevenir crimes 

porque reforça os controles sociais informais da comunidade (WILSON; KELLING, 

1982). Os adeptos da teoria das normas sociais reforçam este argumento. A 

abordagem das normas sociais enfatiza que a obediência ou quebra da lei não 

acontece de forma isolada, mas sim, de maneira interativa. Dito de outra maneira, a 

forma como as relações sociais são organizadas no território, a coesão do tecido 

social e a capacidade de reforçar os valores positivos interferem na ocorrência de 

crimes.  Sendo assim, é mais provável que crimes aconteçam em comunidades onde 

prevalecem a desordem e a ausência controles formais e informais do que naquelas 

comunidades ordenadas. Por isso, medidas que fortalecem a capacidade de 

manutenção da ordem nas comunidades mais afetadas pelo crime ajudariam a evitar 

que eles ocorressem (MEARES, 1997; WALDECK, 1999).  

 Ao assumir o comando da Polícia de Nova York no começo da década de 90, 

uma cidade com altos índices de violência, William Bratton implantou uma política 

baseada na teoria das janelas quebradas priorizando o policiamento em locais de 

desordem pública e a prisão de qualquer pessoa que infringisse a lei (FAGAN et. al., 

2009; FAGAN; DAVIES, 2000). Além da priorização dos locais, a política foi marcada 

pela aplicação de medidas voltadas às ofensas de qualidade de vida tais como 
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prostituição, mendicância, vendedores ambulantes ilegais, consumo de bebida em via 

pública, entre outros (FAGAN et. al., 2009). A abordagem policial foi uma tática 

amplamente utilizada para a operacionalização do policiamento voltado à manutenção 

da ordem. Segundo a Polícia de Nova York, a intensificação da abordagem de 

pessoas cometendo infrações ligadas a questões de desordem foi responsável por 

dissuadir pessoas a andarem armadas ou carregarem drogas. Na prática, houve um 

aumento considerável do número de abordagens realizadas pela polícia. Antes da 

política de tolerância zero, o policial precisava ter indícios claros de cometimento de 

crime ou intenção de cometer um crime para abordar uma pessoa. Com a nova 

política, qualquer infração vinculada à desordem pública era motivo suficiente para o 

policial abordar alguém. A ampliação do uso da prática e a adoção de uma justificativa 

preventiva ampliou a discricionariedade do policial para utilizar a abordagem e gerou 

uma série de impactos negativos que serão discutidos na próxima seção.  

 Independentemente dos dados, da comprovação ou não da eficácia da 

abordagem policial e do tamanho dos resultados obtidos, os policiais creem na 

eficácia da prática. É comum observar a afirmação categórica que a abordagem reduz 

criminalidade. Esta afirmação está mais baseada em um sentimento do policial do que 

na comprovação científica do fato (MARKS, 2011; MATTHEWS, 2013; ROBERTS, 

2015). A explicação sobre como a abordagem atua sobre o crime reforça esta crença. 

A abordagem pode auxiliar (i) na detecção de elementos ilegais como drogas, 

produtos de crimes ou ferramentas para o cometimento de crime como armas; (ii) na 

interrupção de crimes quando pessoas que planejam cometer crimes são 

interceptadas; (iii) na redução de crimes uma vez que criminosos contumazes podem 

ser presos em uma abordagem e a sua prisão reduz a quantidade de crimes futuros; 

(iv) na capacidade de dissuasão porque as pessoas deixarão de cometer crimes por 

temerem serem abordadas e consequentemente serem pegas pela polícia; (v) na 

manutenção da ordem e indiretamente na redução do crime quando a abordagem está 

focada em crimes de menor potencial ofensivo e (vi) na aquisição de inteligência e 

informação que pode ser coletada na abordagem (MILLER; BLAND; QUINTON, 

2000). Como se pode notar, a abordagem é uma ferramenta bastante versátil na 

atividade policial e por isso há sempre uma tentativa de ampliar o seu uso. 

 A literatura tende a reconhecer algum grau de efetividade nas políticas de 

abordagem, seja utilizando os indicadores ligados à justificativa investigativa que 



 

 

25 

mede a taxa de acerto8 (DELSOL; SHINER, 2006; FAGAN et. al., 2009; GELMAN; 

FAGAN; KISS, 2005; MILLER; BLAND; QUINTON, 2000; TÓTH; KÁDÁR, 2011) ou à 

justificativa preventiva por meio da capacidade da política em reduzir crimes (MILLER; 

BLAND; QUINTON, 2000; WEISBURD et.al., 2016). 

 Apesar do possível benefício que o aumento do número de abordagens pode 

proporcionar em termos de prevenção do crime e capacidade de dissuasão ou como 

mecanismo de detecção e interrupção do crime, diferentes estudos mostram que uma 

política de uso intenso de abordagens gera externalidade negativa e que no médio 

prazo a política pode ser contra producente (GOULD; MASTROFSKI, 2004; MILLER; 

MVA., 2000; WEISBURD et.al., 2016). O ressentimento das pessoas que são alvo das 

abordagens as levam a reduzir o seu nível de cooperação com a polícia e com o 

sistema de justiça criminal que por sua vez, afeta a efetividade da própria polícia no 

longo prazo (MEARES, 2014; STOUGHTON, 2016; WALDECK, 1999; WEISBURD et. 

al., 2016). 

 

1.2. Desproporcionalidade 
 

 Considerando o histórico apresentado no início deste capítulo, não é surpresa 

que uma parte importante da literatura sobre abordagem policial se debruce sobre a 

desproporcionalidade da abordagem em relação aos grupos minoritários. 

Diversos estudos, incluindo a investigação do Procurador Geral de Nova York, 

mostraram que os negros e os latinos são mais abordados e presos pela polícia 

(BELUR, 2011; COLE, 2001; FAGAN et.al., 2009; SOLLUND, 2006; SPITZER, 1999). 

Esta desproporcionalidade não se dá apenas nos Estados Unidos. Estudos feitos na 

Inglaterra (BOWLING; PHILLIPS, 2007; ELLIS, 2010; MILLER; MVA, 2000), Canadá 

(SATZEWICH; SHAFFIR, 2009), Hungria (TÓTH; KÁDÁR, 2011), Brasil (RAMOS; 

MUSUMECI, 2005), Holanda (VAN DER LEUN; VAN DER WOUDE, 2011) e África do 

Sul (MARKS, 2011) também sugerem que grupos étnicos/raciais minoritários são mais 

abordados quando se compara o número de abordagens com a representatividade 

destes grupos na população. 

                                            
8 Embora a taxa de acerto não seja sinônimo de taxa de prisão em muitos estudos eles são usados como 
sinônimos. 
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 No entanto, a forma como se mensura desproporcionalidade é alvo de intenso 

debate. Apenas a comparação entre o número de abordagens de um determinado 

grupo em relação à sua representação na população em geral ou à um bairro 

específico tem sido fortemente questionada, pois muitos outros fatores interferem na 

decisão do policial em abordar uma pessoa (AVDIJA, 2014; BOWLING; PHILLIPS, 

2007; ELLIS, 2010; MAC DONALD, 2001; MILLER; MVA, 2000; QUINTON; BLAND; 

MILLER, 2000).  

 Neste debate, há duas questões em jogo. A primeira é uma discussão sobre a 

atuação discriminatória por parte da polícia e a outra sobre a legalidade da prática em 

função dos resultados produzidos. O que justifica a desproporcionalidade de 

abordagens? Há discriminação na ação da polícia? Ela é intencional? Como reduzir a 

desproporcionalidade de abordagens de grupos minoritários? Estas são algumas das 

perguntas que a literatura tenta responder.  

 Mac Donald (2001) argumenta que a desproporcionalidade acontece porque os 

grupos minoritários cometem mais crimes. Portanto, seria natural que houvesse 

diferença entre a proporção de abordagens que a polícia realiza em relação aos 

diferentes grupos étnicos-raciais (BOWLING; PHILLIPS, 2007; ROSENTHAL, 2013). 

Outros estudos apontam que a desproporcionalidade acontece em função da 

localização geográfica, isto é, áreas com maior índice de criminalidade muitas vezes 

tem maior proporção de grupos minoritários. Como a ação da polícia está orientada 

pelos indicadores de criminalidade, grupos minoritários acabam sendo mais afetados 

(MAC DONALD, 2001; MILLER; MVA, 2000). Neste sentido, a desproporcionalidade 

se dá em função da localidade geográfica e não em função de uma ação 

deliberadamente discriminatória por parte da polícia. Há ainda estudos que 

argumentam que mesmo controlando os fatores como cometimento de crimes e 

localização geográfica, grupos minoritários são mais abordados pela polícia 

(GELMAN; FAGAN; KISS, 2005), o que revelaria um viés racial na atuação policial. 

Contudo, os autores são cautelosos e não estabelecem relação causal entre 

desproporcionalidade das abordagens e racismo institucional diferente do que fez o 

relatório Macpherson (MACPHERSON, 1999).  

 Há autores que sugerem que o viés discriminatório pode estar inserido no 

planejamento e orientação da política de abordagem (FAGAN; DAVIES, 2000). Ao ser 

direcionada para áreas mais pobres e com grande concentração de minorias, sem o 

correspondente de altos índices criminais, a política de abordagem em si gera 
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resultados desproporcionais em termos raciais mesmo que não haja discriminação 

por parte do policial na ponta da linha (FAGAN; DAVIES, 2000; MARKS, 2011; 

MILLER; MVA, 2000).  

 Independente da formulação da política, a sua implementação depende de uma 

ação discricionária do policial. É ele quem decide com base na orientação da política 

formulada, suas crenças, experiência e contexto, quem ele irá abordar. Esta decisão 

está longe de ser uma ciência exata. Ele é marcada por um conjunto de elementos 

complexos que envolvem estereótipos, características do local e informações pouco 

precisas sobre características de pessoas sobre as quais a polícia deve agir 

imediatamente (AVDIJA, 2014; SOLLUND, 2006). 

 Especialmente na atividade policial, a discricionariedade no nível individual 

envolve mecanismos de julgamento, decisão e seleção de alternativas. Também no 

caso da abordagem, estas ações são feitas em frações de segundos, envolvem um 

alto nível de estresse e podem envolver risco de morte. Wilson (1978) aponta que o 

policial julga as pessoas e situações, e aplica a justiça distributiva. De acordo com ele, 

os policiais constantemente avaliam o caráter moral tanto da vítima como do suspeito 

e estes julgamentos determinam sua ação. No mesmo sentido, Brooks (2010) afirma 

que para entender a atitude do policial é preciso compreender suas crenças sobre o 

trabalho, sobre a lei, e, sobre os eventos e pessoas com as quais lidam diariamente. 

Não se trata apenas de entender como o policial exerce sua discricionariedade e quais 

os resultados provenientes da aplicação da discricionariedade. É preciso 

compreender como o policial exerce o julgamento que determinará sua ação 

discricionária e, baseado em quais valores este julgamento é feito. Entre outros 

fatores, a característica da organização policial pode influenciar a internalização das 

crenças e influenciar o seu julgamento (BROOKS, 2010). Infelizmente, este tipo de 

estudo é menos presente na literatura. 

 A discussão sobre a discricionariedade na atividade policial é muito importante 

pois ela afeta dois valores essenciais do ser humano: a vida e a liberdade. Ao mesmo 

tempo, é fundamental reconhecer que é da natureza do trabalho policial o exercício 

da discricionariedade, tanto o de agir como o de não agir (LIPSKY, 2010). A 

discricionariedade não pode ser completamente eliminada principalmente quando se 

trabalha com serviços no qual o componente humano é um elemento central (LIPSKY, 

2010). 
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 Com o objetivo de reduzir a desproporcionalidade resultante da política de 

abordagem e muitas vezes a própria amplitude na qual ela é implementada, parte dos 

atores contrários à sua aplicação investiram na redução da discricionariedade policial 

pela via legal. Este, por exemplo, foi o caminho adotado para reverter a política 

massiva de abordagens implantada na cidade de Nova York. A política de abordagem 

intensiva produziu e produz diversos resultados negativos e prejuízos às pessoas 

abordadas, uma vez que a maioria dos indivíduos parados e abordados pela polícia 

não são autores de crimes (WALDECK, 1999). Além da própria violação da 

privacidade, Stuntz (1998), relata outros três prejuízos: (i) prejuízo de um inocente ser 

tratado como criminoso (“Targeting harm”9(COLB, 1996)), (ii) discriminação e (iii) o 

medo da violência policial. 

 Em 2013, a juíza federal Scheindlin sentenciou que a política de abordagem de 

Nova York era ilegal10 uma vez que violava os direitos civis de milhares de pessoas 

porque mirava homens jovens negros e latinos (GABBAT, 2013). A mudança de 

interpretação em relação aos casos anteriores ocorreu em função do objeto do litígio. 

A decisão anterior que legalizava a prática de abordagem policial11 se referia a uma 

ação individualizada no qual o policial tinha fundada suspeita acerca de uma pessoa 

em um contexto investigativo12. Colb (1996) explica que quando a intenção da revista 

pessoal cumpre os requisitos legais em busca de evidências de crime e está baseado 

em causas prováveis, não fere quarta emenda da Constituição norte-americana. Em 

2013, o caso foi construído em torno da política de abordagem, isto é, milhares de 

policiais abordando centenas de milhares de nova iorquinos como parte de um plano 

concertado para redução de crimes e não como tática de intervenção de crimes em 

andamento de maneira individualizada (MEARES, 2014). Neste caso, a política pode 

ser interpretada com uma política discriminatória, uma vez que focaliza determinadas 

“categorias” de pessoas – como negros e latinos, o que é ilegal (COLB, 1996).  Em 

sua decisão, a juíza escreveu que a eficácia da política não determina a sua legalidade 

                                            
9 Colb (1996) argumenta o que o prejuízo causado a uma pessoa inocente que foi abordada sem uma justificativa 
vinculada a uma causa provável é maior do que aquela que foi abordada por uma causa provável, pois além do 
prejuízo da liberdade restringida, a pessoa também tem o prejuízo de ter sido escolhida sem nenhum motivo 
justificável, que causa um sentimento de discriminação.  
10 Floyd v. City of New York (2013) 
11 Terry v. Ohio (1968) 
12 Há divergência de opiniões sobre se a decisão da Suprema Corte no caso Terry v. Ohio ampliou ou reduziu a 
discricionariedade do policial. Ver Rudovsky 2013. 
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e determinou a nomeação de um monitor externo para fiscalizar a polícia e o início de 

um programa piloto com uso de câmera corporal pelos policiais. 

 É importante deixar claro que o ato de abordar uma pessoa continua sendo 

legal nos Estados Unidos, porém, uma política com uso intensivo de abordagens como 

a que foi conduzida pela Polícia de Nova York se tornou ilegal pois viola a quarta e a 

décima quarta emendas da Constituição norte-americana.  

 A decisão foi bastante controversa e impactou profundamente a 

discricionariedade da polícia. A legalidade da abordagem passou a ter novos 

contornos reduzindo as situações em que o policial pode se utilizar desta tática. 

Segundo Rudovsky (2013), a decisão da Suprema Corte americana no caso de Terry 

vs. Ohio (68) já estabelecia parâmetros bastante específicos no qual uma abordagem 

podia ocorrer sem ferir a quarta emenda constitucional: 
 
“a pessoa podia ser apreendida pela polícia com base em uma suspeita 
razoável de que o suspeito estava envolvido em uma conduta criminal 
grave e, além disso, o policial só podia revistar a pessoa se houvesse 
suspeita razoável de que a pessoa estava armada e era perigosa, 
visando a proteção do policial” (RUDOVSKY, 2013, tradução nossa). 
 

 Certamente não era sob esta interpretação restrita que a abordagem estava 

sendo realizada em Nova York. Os policiais exerciam sua discricionariedade para 

abordar uma pessoa em um rol bem mais amplo de situações.  

 Mudanças que buscam alterar a legalidade da abordagem com o intuito de 

restringirem a possibilidade de um policial realizá-la não aconteceram apenas nos 

Estados Unidos. Na Inglaterra a própria introdução dos códigos de conduta para a 

polícia sob o PACE (Police and Criminal Evidence Act) em 1984 foi uma tentativa de 

regular as situações nas quais a polícia inglesa podia fazer abordagens. Apesar de 

conceder poderes para a polícia abordar pessoas em situações que não eram 

previstas anteriormente, os códigos de conduta estabeleceram que as abordagens 

somente podiam ocorrer em caso de fundada suspeita e para haver fundada suspeita, 

era necessária a existência de elementos objetivos. Não bastava a subjetividade do 

policial (MILLER; BLAND;QUINTON, 2000). 
 
“A suspeição razoável depende das circunstâncias de cada caso. É 
necessário que haja base objetiva para a suspeição baseada em fatos, 
informação e/ou inteligência relevantes para a probabilidade de 
encontrar artigos de determinada natureza. A fundada suspeita nunca 
pode ser apoiada isoladamente em fatores pessoais, sem apoio de 
inteligência ou informações. Por exemplo, a cor, a idade, o penteado 
ou o estilo de roupa de uma pessoa, ou o fato de que ele ser conhecido 
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por uma condenação anterior pela posse ilegal de um artigo, não 
podem ser usados sozinhos ou em combinação uns com os outros 
como única base para revistar uma pessoa. Uma revista pessoal 
também não pode ser baseada em imagens estereotipadas de certas 
pessoas ou grupos mais propensos a cometerem delitos”. (PACE Code 
A, item 2.2 tradução nossa) 
 

 Apesar da tentativa de criar salvaguardas que limitam a discricionariedade do 

policial por meio do estabelecimento de critérios objetivos para a tomada de decisão, 

diversos autores apontam que o PACE não foi suficiente para acabar com a 

desproporcionalidade das abordagens à grupos minoritários (BOWLING; PHILLIPS, 

2007; ELLIS, 2010; MILLER; BLAND; QUINTON, 2000). Este tipo de medida se baseia 

no pressuposto de que apenas a redução da discricionariedade ou alteração da 

legalidade da ação leva a uma ação menos discriminatória por parte da polícia. 

Mesmo no caso de Nova York onde houve uma drástica redução no número de 

abordagens conduzidas pela polícia, passando de 685.724 em 2011 para 12.404 em 

2016, a desproporcionalidade permaneceu praticamente inalterada. Em 2011, 53% 

dos abordados eram negros, 34% latinos e 9% brancos e em 2016, 52% eram negros, 

29% latinos e 10% brancos (STOP AND FRISK DATA, 2017). A redução no número 

total de abordagens pode ser explicada porque a discricionariedade é exercida em 

dois níveis: (i) no nível organizacional onde são definidas as principais estratégias, 

prioridades de ação, alocação de recursos, entre outras; e (ii) no nível individual, onde 

o policial decide sobre registro e classificação de ocorrência, abordagem, prisão, etc. 

(BROOKS, 2010). Portanto, a decisão da justiça norte-americana pode ter afetado a 

discricionariedade organizacional, mas não a discricionariedade individual do policial. 

Bowling e Phillips (2007) são mais incisivos e propõe que se os poderes concedidos 

à polícia para abordar pessoas não podem ser regulados de forma a reduzir a 

desproporcionalidade, então este poder deveria ser restringido ao máximo permitindo 

apenas a sua utilização em situações muito particulares.  

 Há dois problemas com esta perspectiva. O primeiro é que a abordagem é uma 

prática muito versátil e nem sempre está formulada em termos de uma única 

justificativa. As justificativas apresentadas na seção anterior podem coexistir em 

diversas polícias e são adotadas para diferentes situações. Na Inglaterra por exemplo, 

o poder de um policial abordar uma pessoa assume características investigativas, e 

portanto mais restrita, sob a seção número 1 do PACE (1984), sessão número 47 do 

Ato de Armas de Fogo e seções número 44-1 e 44-2 do Ato de Terrorismo (2000) e; 

características preventivas sob a seção número 60 do Ato Justiça e Ordem Pública 



 

 

31 

(1994) e seção número 163 do Ato de Tráfego em Estradas (1988) (BOWLING; 

PHILLIPS, 2007). Nas disputas jurídicas ocorridas nos Estados Unidos e na Inglaterra 

a abordagem policial nunca se tornou complemente ilegal. Ela é uma ferramenta 

importante para lidar com o crescente cenário de insegurança. 

 O segundo problema é que a norma por si só não é a capaz de regular o 

comportamento do policial (GOULD; MASTROFSKI, 2004). Alguns autores 

apresentam certo grau de ceticismo sobre a capacidade de uma norma determinar o 

comportamento de policiais (BALDWIN; RICHARD, 1984; GOULD; MASTROFSKI, 

2004). O estudo de Quinton, Bland e Miller (2000), por exemplo, sobre como o policial 

forma a suspeita e decide abordar uma pessoa mostrou que as questões 

legais/normativas não aparecem como os principais fatores na tomada de decisão. 

Muitas vezes, as regras definidas legalmente funcionam apenas como mecanismos 

formais para que o policial justifique sua ação a posteriori, mas não são capazes de 

alterar a sua forma de agir. A simples mudança de uma norma não é capaz de 

internalizar crenças. A crença do policial afeta tanto a forma como ele exerce sua 

discricionariedade como possui um forte impacto na maneira como o policial justifica 

e dá sentido para a sua ação. Portanto, compreender quais os sentidos da abordagem 

e como eles operam na atividade policial é essencial para entender os resultados que 

são produzidos. Principalmente na perspectiva de quem implementa. 

 Mas isto não é tudo. A perspectiva de quem implementa pode ser muito 

diferente da perspectiva de quem recebe a política (SOLLUND, 2006, PULZL; TREIB, 

2007; YANOW, 1993), especialmente no caso da abordagem policial em função de 

suas características. Da perspectiva de quem recebe a política, os estudos mostram 

que a desproporcionalidade produzida pela abordagem gera prejuízos individuais para 

os abordados (COLB, 1996; STUNTZ, 1998) mas também faz com que as pessoas 

reduzam a confiança e deixem de cooperar com a polícia (SOLLUND, 2006), levando 

a uma importante perda de legitimidade da própria instituição policial. Em função 

disso, a efetividade da polícia pode ficar comprometida. Para melhor compreender 

este fenômeno é preciso aprofundar-nos na literatura de legitimidade. 

 

1.3. Legitimidade 
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 Mas afinal, por que a legitimidade da polícia é importante e como a abordagem 

policial interfere na legitimidade da polícia? 

 Para responder a estas perguntas, o primeiro passo é entender o que é 

legitimidade. Legitimidade é um conceito central para a discussão de relações de 

poder. Sua característica central está no pressuposto de que existe algum grau de 

aceitação voluntária do poder exercido por uma determinada pessoa ou grupo, por 

aqueles sobre o qual o poder é exercido (BEETHAM, 2013), isto é, um grupo 

reconhece, aceita e obedece as decisões que são tomadas por aquele que detém o 

poder.  

 A legitimidade da autoridade é uma precondição para sua efetividade e a 

habilidade de exercer influência é a maior qualidade operacional que uma autoridade 

pode ter (TYLER, 2006a). Considerando os sistemas de organização das sociedades, 

a obediência da maior parte de seus membros na maior parte do tempo revela a 

legitimidade do regime e das autoridades políticas (TYLER, 2006a). Por exemplo, em 

Estados Democráticos de Direito é esperado que as normas legais afetem as ações 

daqueles a quem estas normas se dirigem. 

 Como a obediência derivada da legitimidade não é absoluta, nas sociedades 

modernas a polícia representa e implementa o direito do Estado de usar coerção e a 

força para garantir que os cidadãos cumpram as normas estabelecidas (DUNHAM; 

ALPERT, 2010). Ainda assim, um Estado inteligente deveria usar a força o mínimo 

possível (WEBER, 1978) e só deve utilizá-la como último recurso. Quando a força 

precisa ser usada para se manter a autoridade, significa que a autoridade em si falhou. 

 Fagan e Davies (2000) relembram que o sistema legal (no qual as polícias 

operam), embora baseado em mecanismos de sanção (e possibilidade de uso da 

força), depende em grande medida da obediência voluntária da maioria dos cidadãos 

no cumprimento das normas vigentes e no engajamento das pessoas em contribuir 

para o controle social. Sem a cooperação da sociedade, o significado de ordem perde 

o peso moral de influência na sociedade e coloca em risco as normas sociais vigentes.  

 As polícias modernas são instituições criadas para aplicar a lei e a elas foi 

concedido o direito do uso legítimo da força (BITTNER, 2003; REINER, 2000). 

Importante ressaltar que para que o poder de usar a força seja considerado legítimo 

ele precisa estar subordinado à regras e limites acordados pela sociedade (DUNHAM; 

ALPERT, 2010) e espera-se que a polícia utilize este poder o mínimo possível. 
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 Considerando o exposto acima, a legitimidade da polícia é importante sob dois 

aspectos. O primeiro é que a polícia é uma instituição que representa o Estado de 

Direito podendo exercer a coerção quando as leis são descumpridas. Portanto, se a 

sua autoridade não for considerada legítima pela sociedade, o próprio Estado de 

Direito entra em risco (BOTTOMS; TANKEBE, 2012; BRADFORD et al.; 2014). O 

segundo é que uma das grandes funções da polícia moderna é a manutenção da paz 

e da ordem (BITTNER, 2003; DUNHAM; ALPERT, 2010; KLEINIG, 1996). Para isso, 

ela atua permanentemente resolvendo os diversos conflitos presentes na sociedade 

e na maior parte do tempo não precisa usar a força ou meios coercitivos. Neste 

sentido, se a sua autoridade e legitimidade não forem reconhecidas pela maior parte 

da sociedade, a própria atividade de policiamento entra em xeque. 

 O estudo da legitimidade na criminologia ganhou destaque a partir do trabalho 

de Tyler em 1990. Em seu livro “Por que as pessoas obedecem a lei?”, Tyler defende 

que a principal motivação das pessoas para obedecerem a lei advém de uma 

perspectiva normativa ao invés de uma perspectiva instrumental, isto é, as pessoas 

obedecem às leis por motivações internas às próprias pessoas e não em função de 

fatores externos. 

 A perspectiva instrumental pressupõe que as pessoas adequam seus 

comportamentos em função dos incentivos e penalidades associadas ao cumprimento 

da lei, isto é, elas julgam as perdas e ganhos e mudam seu comportamento em função 

desta análise racional (TYLER, 2006a).  

 A perspectiva normativa defende que as pessoas obedecem a lei em função de 

uma motivação interna na qual acreditam que obedecer a lei é o certo a fazer. Neste 

sentido, assumem uma obrigação voluntária em relação ao cumprimento da lei. Esta 

motivação por sua vez, pode ser derivada de uma questão moral ou em função da 

legitimidade das autoridades. A diferença entre elas é que a primeira é originada de 

uma crença moral individual de que a lei é justa e, portanto, deve ser obedecida e a 

segunda se baseia na crença de que a autoridade que define e aplica a lei tem o direito 

de determinar seu comportamento mesmo que ela não acredite que a lei seja correta 

e justa (TYLER, 2006a).  

 Estas duas formas de compreender o comportamento das pessoas têm 

implicações práticas no desenho de políticas públicas de segurança. A perspectiva 

instrumental favorecerá as políticas cujo foco esteja na capacidade das autoridades 

em modelar o comportamento das pessoas que em geral está baseada no aumento 
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da quantidade e extensão de recursos (SUNSHINE; TYLER, 2003a; TYLER, 2006a). 

O aumento da presença policial nas ruas e aumento da pena são exemplos de 

políticas baseadas nesta perspectiva. A perspectiva normativa por sua vez privilegiará 

políticas que tenham como foco a exploração dos valores internalizados de justiça e 

obrigação (TYLER, 2006a). 

 O trabalho de Tyler (2006a) foi um marco importante na criminologia pois 

procurou compreender quais fatores influenciavam a legitimidade das autoridades 

legais tanto as policiais com as de justiça. O modelo desenvolvido por ele propôs um 

mecanismo em dois estágios: a forma como as pessoas julgam a sua experiência com 

as autoridades afeta a forma como avaliam a legitimidade das mesmas e estes dois 

elementos interferem no grau em que as pessoas obedecem a lei. Em seu modelo, 

ele testou diferentes elementos que as pessoas consideram para julgar a sua 

experiência – o tipo de resultado que ela obteve (se favorável ou não), os meios que 

foram utilizados para a produção do resultado (procedural justice ou justeza de 

procedimentos) e em que medida ela os consideravam justos13. O resultado 

encontrado foi que a taxa de legitimidade em grande medida independe dos 

resultados favoráveis obtidos e que o efeito da experiência sobre a legitimidade é dado 

pela justeza dos procedimentos e não pelo resultado favorável da ação das 

autoridades legais. (TYLER, 2006a). 

 Dito de outra forma, a justeza de procedimentos traduzida como a qualidade do 

tratamento que a pessoa recebe quando em contato com a polícia e a qualidade do 

processo da decisão que foi tomada, aumenta a confiança que as pessoas têm na 

polícia, que por sua vez aumenta sua legitimidade. A legitimidade induz as pessoas a 

obedecerem às autoridades (BRADFORD, et al., 2014). Nesse sentido, a legitimidade 

da polícia é construída por uma perspectiva normativa do julgamento que as pessoas 

fazem sobre o comportamento policial e esta legitimidade motiva a obediência da lei 

e a cooperação com as autoridades (SUNSHINE; TYLER, 2003b). Significa dizer que 

a qualidade dos encontros que ocorrem entre a polícia e os cidadãos deve ser objeto 

de grande preocupação das instituições policiais.  

                                            
13 Os dois últimos elementos estão baseados na perspectiva normativa da teoria de justiça psicológica. Esta teoria 
afirma que as pessoas se preocupam com que os resultados sejam justos mesmo que não as favoreçam 
pessoalmente (justiça distributiva) e com os meios (procedimentos) pelos quais estes resultados foram alcançados 
(procedural justice) (TYLER, 2006a).  
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 Diversas outras pesquisas foram realizadas corroborando os resultados 

obtidos. A justeza dos procedimentos, isto é, a forma como os indivíduos são tratados 

pelas autoridades legais, incluindo as polícias, interferem na legitimidade das mesmas 

de maneira mais intensa do que elementos instrumentais (JACKSON et al., 2012; 

SUNSHINE; TYLER, 2003a, b). É verdade que as pesquisas que confirmam os 

resultados obtidos por Tyler foram feitas em sociedades coesas como Estados Unidos 

e Inglaterra.  

 Pesquisas similares também foram feitas em países com contextos diferentes 

como Gana (TANKEBE, 2009) e África do Sul (BRADFORD, et. al, 2014). Nestes 

países, porém os resultados apresentados anteriormente foram desafiados. Em Gana, 

os elementos instrumentais como o desempenho e efetividade da polícia são 

importantes para a construção de legitimidade. Tankebe (2009) problematiza a origem 

da motivação para obediência, se voluntária ou compulsória, em países onde a prática 

de abusos e tortura são consequências reais para a desobediência da lei. Nestes 

contextos, o sentido de consentimento, parte fundante do conceito de legitimidade 

proposto por Beetham (2013) precisa ser melhor explorado.  

 Na África do Sul, a justeza dos procedimentos é um elemento importante na 

produção de legitimidade da polícia, porém, a efetividade da mesma exerce um peso 

maior. Uma possível explicação é que o alto volume de crimes no país e a ineficiência 

da polícia em reverter este quadro faça com que a sociedade tenha menor confiança 

na polícia e consequentemente reduz a sua legitimidade (BRADFORD, et al., 2014). 

 No Brasil, uma primeira incursão no tema feita por Zanetic (2017), mostra que 

a justeza dos procedimentos e com menor força a eficácia policial influenciam na 

confiança que as pessoas têm na polícia. Diferentemente dos estudos do contexto 

internacional, no entanto, a eficácia da polícia não apresentou nenhuma relação com 

a legitimidade das leis. Certamente o tema precisa ser aprofundado no Brasil, mas os 

resultados sugerem que uma melhor relação entre policial e o cidadão nos encontros 

cotidianos pode gerar uma maior confiança nas polícias. 

 A operacionalização do conceito de legitimidade na criminologia vem sofrendo 

críticas. Bottoms e Tankebe (2012) apontaram que o caráter interativo entre a 

autoridade e a audiência, elemento constitutivo da legitimidade, foi amplamente 

negligenciado na criminologia. Além disso, as diferentes dimensões da legitimidade 

discutidas na ciência política também não foram devidamente exploradas nos estudos 

empíricos que tratam do tema (BOTTOMS; TANKEBE, 2012; JACKSON et al., 2012; 
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TANKEBE, 2013). As principais críticas recuperam a multidimensionalidade da 

legitimidade proposta por Beetham (2013) nas ciências sociais e apontam as falhas 

de como têm sido tratadas na criminologia. As três dimensões da legitimidade são: 

consentimento, legalidade e valores compartilhados. 

 Consentimento é talvez o principal elemento constitutivo da legitimidade. Para 

Beetham (2013) o mais importante do consentimento são as evidências demonstradas 

por meio de ações relacionadas às convenções de uma determinada sociedade. Tais 

ações, como o voto ou a colaboração com a polícia por exemplo, revelam que a 

legitimidade do poder ou da autoridade em questão é reconhecida por um 

determinado grupo. Estas ações agem em duas dimensões. Por um lado, possuem 

um poder simbólico no qual há uma demonstração de aceitação e por outro revelam 

uma força normativa geradora de uma obrigação (BEETHAM, 2013).  

 As ações são uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que demonstram a 

legitimidade da autoridade podem revelar a sua fragilidade. Resistência passiva e 

desobediência explícita são exemplos de ações que demonstram o não 

consentimento e revelam uma erosão de legitimidade (BEETHAM, 2013). Beetham 

(2013) coloca a demonstração do consentimento por meio de ações como eixo central 

de sua discordância do conceito de legitimidade de Weber (1978). Segundo ele, o 

conceito de legitimidade proposto por Weber (1978) está baseado na crença e este 

embasamento pode englobar o que Raz (2009) chama de autoridade de facto, isto é, 

autoridades que reivindicam a legitimidade, mas não asseguram o reconhecimento da 

legitimidade por parte da audiência. Para Beetham (2013), o consentimento precisa 

ser manifestado no âmbito público e coletivo e não no privado e individual como a 

legitimidade com base na crença pode sugerir. 

 Outra dimensão da legitimidade é a legalidade que se refere tanto a forma de 

ascensão ao poder bem como ao seu exercício (BEETHAM, 2013). No caso da polícia, 

a legalidade se refere ao seguimento e aplicação da lei, especialmente quanto ao uso 

da força (TANKEBE; REISIG; WA, 2016). Quando o exercício do poder excede ou 

viola as normas ele é considerado ilegítimo. Ao mesmo tempo, no caso da polícia, as 

evidências empíricas mostram que a aplicação de todas as leis também pode reduzir 

a legitimidade da polícia (BOTTOMS; TANKEBE, 2012). 

 Beetham (2013) faz ainda outra consideração. Para ele, a legalidade por si só 

não indica legitimidade. É preciso que a legalidade cumpra outros requisitos: (i) que 

as justificativas que deram origem as normas estejam de acordo com o conjunto de 
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valores compartilhados em uma determinada sociedade, (ii) que a estrutura do poder 

atenda ao interesse geral da sociedade e (iii) que as normas sejam aderentes ao 

devido processo e à igualdade, princípios do Estado de Direito. 

 A última dimensão da legitimidade são as crenças e valores compartilhados em 

uma sociedade. Para Beetham (2013) as crenças devem ser analisadas sob os 

aspectos de (i) validade da fonte que dá a autoridade, isto é, quais são as fontes 

reconhecidas por uma determinada sociedade para atribuição de autoridade; (ii) a 

forma como a pessoa adquire as qualidades para o exercício da autoridade, isto é, 

quais os meios que levam uma pessoa a conquistar a autoridade; e (iii) os fins aos 

quais o poder serve. Aplicando esta dimensão à criminologia, ela tem sido traduzida 

como equidade distributiva de meios concretos ou simbólicos e justeza de 

procedimentos (SUNSHINE; TYLER, 2003b; TANKEBE, 2009; TYLER, 2006a).  

 Bottoms e Tankebe (2012) propõe que a efetividade da polícia seja incorporada 

a esta dimensão. Importante lembrar que alguns estudos consideram a efetividade 

como sendo de caráter instrumental e não normativo. A mudança de enquadramento 

se fundamenta na argumentação de que há uma diferença entre o uso de incentivos 

por parte da polícia para aumentar a cooperação e obediência, como o uso de 

recompensas por exemplo, daquele em que é parte constitutiva da manutenção do 

poder legítimo das autoridades legais que é satisfazer os fins que justificam o seu 

poder (TANKEBE, 2013). No caso da polícia, a manutenção da segurança dos 

cidadãos é o que justifica o seu poder e neste sentido poderia ser considerado como 

uma característica normativa. 

 É o conjunto destas três dimensões que dão à audiência a base moral para a 

obediência ou para a cooperação com a autoridade e estabelecem qual o grau de 

legitimidade de uma determinada autoridade frente a sua audiência (BEETHAM, 

2013). Beetham (2013), no entanto, não defende que a legitimidade seja o único 

mecanismo para a obediência. Ele reconhece que as relações de poder envolvem 

uma complexa rede também composta por incentivos e sanções que buscam alinhar 

o comportamento dos subordinados. A obediência é explicada por um conjunto de 

fatores que envolve motivações morais, prudência, elementos normativos e auto 

interesse.  

 A discussão de legitimidade tem um enorme impacto na forma como se 

desenvolvem as políticas públicas de segurança. Ela aponta para duas questões 

centrais. A primeira é que a obediência das leis, fundamental para o bom convívio 
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social, não se dá prioritariamente por fatores instrumentais, mas sim por fatores 

normativos. Dito de outra forma, a ameaça da punição tem um papel na segurança 

pública, porém é muito mais importante que as políticas sejam desenvolvidas no 

sentido de reforçar a obediência voluntária das pessoas.  

A segunda é que boa relação entre a polícia e a sociedade é fundamental para 

a produção de legitimidade. Neste sentido, não basta que a polícia seja eficiente em 

termos de redução criminal e que o faça seguindo as leis. Além de cumprir estes 

requisitos, a polícia precisa tratar as pessoas de forma justa (MEARES; NEYROUD, 

2015).  

 Bottoms e Tankebe (2012) apontam outros dois aspectos da legitimidade que 

não são muito examinados na criminologia. O primeiro deles é o desafio da 

legitimidade da autoridade frente a diferentes audiências que possuem prioridades 

distintas. Esse é um tipo de dilema que o policial da ponta da linha está sujeito em seu 

trabalho cotidiano especialmente em sociedades desiguais como a brasileira. O outro 

é a autolegitimidade, isto é, a legitimidade por quem detém o poder. Os autores 

argumentam que as autoridades precisam compartilhar valores não apenas com a sua 

audiência, mas também entre si. Neste contexto o espírito de corpo nas instituições 

policiais pode assumir um caráter positivo. 

 Apesar do objetivo central da literatura de legitimidade seja compreender e 

explicar a obediência da sociedade (BEETHAM, 2013; BOTTOMS; TANKEBE, 2012; 

JACKSON et al., 2012; SUNSHINE; TYLER, 2003b; TANKEBE, 2009, 2013; TYLER, 

2006a), ela nos ajuda a aclarar porque uma política de abordagem policial usada de 

forma intensiva pode ferir a legitimidade das polícias e consequentemente afetar a 

efetividade das mesmas.  

 Um dos elementos chave na produção de legitimidade é a qualidade do 

encontro entre a polícia e o cidadão e, a abordagem policial é talvez uma das 

principais fontes de encontro. Como já mencionado anteriormente, o encontro 

resultante de uma abordagem é sempre originado pela polícia e contra a vontade do 

cidadão (BOWLING; WEBER, 2011; PINC, 2006). Além disso, uma grande ênfase no 

combate ao crime pode resultar em encontros negativos entre a polícia e os cidadãos, 

gerando perda de legitimidade por parte da polícia (BRADFORD, et al., 2014; 

JACKSON et al., 2012). Além do mais, se as pessoas são alvos injustos como a 

desproporcionalidade e a baixa taxa de acerto podem sugerir, a legitimidade da polícia 

também é afetada negativamente (BRADFORD, et al., 2014). 
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 A despeito da literatura de legitimidade ajudar a explicar porque uma política 

de abordagem policial pode produzir resultados negativos em termos de segurança 

pública, a exploração do que o policial entende por legitimidade e como ela interfere 

em seu trabalho pode ser um arcabouço poderoso para compreender as crenças que 

orientam a sua tomada de decisão nas ações discricionárias, especialmente na 

abordagem policial. Nesta perspectiva, os estudos sobre autolegitimidade são 

fundamentais.  

 A autolegitimidade pode ser entendida como a confiança que os policiais têm 

em sua autoridade (BOTTOMS; TANKEBE, 2012). Para isso, devem ter uma 

percepção de que o papel e atividade que desenvolvem são justificáveis e que 

ocupam um lugar especial na sociedade (BRADFORD; QUINTON, 2014). 

 Em artigo recente, Bradford e Quinton (2014) afirmam que a autolegitimidade 

pode ter impactos relevantes na maneira como o policial se comporta. Apesar deste 

tema ter se tornado objeto de estudo há pouco tempo, a literatura sugere que diversas 

podem ser as fontes potenciais geradoras de autolegitimidade: (i) relação que os 

policiais estabelecem entre si, a relação entre os policiais na ponta da linha e os 

gerentes e, a relação entre os policiais e o público; (ii) questões ligadas à identidade 

social da polícia; (iii) posições que a polícia ocupa em comparação à outras agências 

de justiça; (iv) status legal da polícia como agente responsável pela aplicação da lei e 

(v) um sentimento generalizado de que a polícia é a responsável por separar a ordem 

do caos (BOTTOMS; TANKEBE, 2012).  

 O estudo empírico feito por Bradford e Quinton (2014) sugere que o senso de 

autolegitimidade dos policiais está relacionado à maneira como ele se identifica com 

a organização da qual ele faz parte. Policiais com maior senso de autolegitimidade 

tendem a ter atitudes mais positivas em relação à sociedade (justeza de 

procedimentos e direitos dos suspeitos) e os mais cínicos e com atitudes autoritárias 

apresentam menor confiança em sua autolegitimidade. O interessante deste estudo é 

que ele inicia uma articulação entre autolegitimidade e atitudes do fazer policial. Os 

autores também apontam que a autolegitimidade é fortemente influenciada por outros 

fatores que vão além da identificação do policial com a organização da qual ele faz 

parte. A relação com o público é uma variável muito relevante. Policiais que sentem 

que têm apoio da sociedade, em geral expressam maior confiança em sua autoridade. 

Este sentimento tem um grande potencial na criação de um círculo virtuoso: policiais 

com maior confiança em sua autoridade tendem a produzir um tipo de policiamento 
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mais condizente com a justeza de procedimentos que por sua vez influenciam 

positivamente o comportamento das pessoas na cooperação com a polícia. O oposto 

também pode acontecer, uma cooperação frágil da sociedade com a polícia pode 

prejudicar a autolegitimidade policial possibilitando uma espiral descendente: os 

policiais se desprendem do contato informal positivo com a população adotando 

estilos mais combativos que, por sua vez, desencadeia uma maior resistência da 

população e a retirada do consentimento em relação ao policiamento (BRADFORD; 

QUINTON, 2014). 

 Portanto, o conceito de legitimidade pode tanto ser usado para compreender a 

cooperação da população para com as autoridades legais (polícia e agentes do 

sistema de justiça) como ser explorado para compreender o comportamento do 

policial. Neste segundo caminho, a legitimidade permite explorar o sentido de poder e 

autoridade que policial acredita ter na sociedade e como a sua relação com a 

comunidade impacta a sua ação. Afinal, como propõem Bottoms e Tankebe (2012) 

legitimidade é um conceito dialógico que precisa ser verificado empiricamente na 

relação entre polícia e cidadão. 

 Atualmente, há poucos estudos qualitativos sobre abordagem policial e 

legitimidade, principalmente àqueles voltados à compreensão das crenças que 

orientam a tomada de decisão do policial (BONNER, 2015; STROSHINE; ALPERT; 

DUNHAM, 2008). Recentemente alguns autores tem chamado atenção para a 

necessidade de mudar a “cultura do guerreiro” para a “cultura do guardião” no 

imaginário policial, do ideal de “força policial” para “serviço policial” (STOUGHTON, 

2016; TYLER; GOFF; MACCOUN, 2015) discussões conexas com a literatura de 

abordagem e legitimidade.  

 Por isso, além dos trabalhos com foco na instituição policial é preciso adensar 

o volume de estudos voltados ao policial na ponta da linha, pois é ele quem de fato 

entrega o serviço policial (LIPSKY, 2010), se encontra com o cidadão e exerce (ou 

negocia) a autoridade cotidianamente. 

 Métodos quantitativos são os principais métodos usados na maior parte da 

produção acadêmica sobre abordagem policial e legitimidade. Perguntas que somente 

podem ser respondidas a partir da adoção de métodos qualitativos ainda estão para 

ser respondidas. Exemplos deste tipo de abordagem são o estudo de Harkin (2015) 
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que mostra as nuances da atribuição de legitimidade14, Quinton, Bland e Miller (2000) 

que revela a grande variação no que o policial entende como fundada suspeita 

sugerindo a limitação da influência de leis e normas no comportamento do policial e 

Sollund (2006) que mostra as diferentes perspectivas interpretativas entre o policial e 

o cidadão abordado. 

 Esta pesquisa adotará métodos qualitativos para identificar quais são os 

sentidos atribuídos pelo policial da ponta da linha sobre a política de abordagem 

policial, em que medida os sentidos estão alinhados com a formulação da política e 

se a relação com a sociedade interfere na forma como o policial implementa a 

abordagem policial. 
 

1.4. A discussão sobre abordagem policial no Brasil 
 

 Antes de iniciar esta seção é importante fazer um esclarecimento sobre os 

termos utilizados. No Brasil, o que chamamos de abordagem policial corresponde a 

diferentes práticas policiais nos Estados Unidos e na Inglaterra (stops, ID checks, stop 

and search, stop and frisk, road blocks, etc). Estas práticas são reguladas por 

diferentes normas que autorizam distintos graus de discricionariedade ao policial para 

realizá-las. O ato de parar, de questionar ou de revistar uma pessoa e se há um 

veículo envolvido em cada uma destas situações são consideradas ferramentas 

diversas, com normas distintas e são contabilizadas separadamente.  

 No Brasil, todas estas ações realizadas pelos policiais são agrupadas sob uma 

única denominação: abordagem policial. Cada abordagem policial pode envolver uma 

ou mais ações. Especificamente em São Paulo, a Polícia Militar estabeleceu 

procedimentos operacionais padrão (POP) como forma de regular as ações que 

devem ser realizadas durante uma abordagem. Segundo Pinc (2006), os POPs 

buscam reduzir a discricionariedade do policial no que tange as ações que devem ser 

realizadas por ele durante uma abordagem. O policial deve ainda registrar alguns 

dados da pessoa abordada e o local onde ocorreu a abordagem, mas não as ações 

que foram realizadas durante a abordagem. Este é um dos motivos pelo qual não é 

                                            
14 A pesquisa de Harkin (2015) mostra que legitimidade não é dada à polícia como um todo, mas é dada para 
indivíduos e grupos de policiais dentro da polícia. A legitimidade pode ainda ser "emprestada” ou “importada” de 
outras experiências e não está necessariamente relacionada com a polícia local. 
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possível reproduzir alguns dos estudos realizados em outros países uma vez que não 

se trabalha sobre o mesmo objeto. 

 No Brasil, o debate sobre abordagem policial é muito pequeno, ainda incipiente. 

Alguns estudos no direito se debruçam sobre a legalidade da abordagem policial e 

seus limites. No ordenamento jurídico brasileiro, a abordagem policial está ancorada 

em duas normas legais: a que define o Poder de Polícia e a que estabelece quando 

se pode realizar a revista pessoal. 

 O Poder de Polícia está materializado no Código Tributário Nacional. Ele pode 

ser traduzido como a prerrogativa do Estado-Administração em fiscalizar, regular e 

cercear o exercício dos direitos dos indivíduos tendo em vista o interesse público 

(TAVARES; FERNANDES; TAVARES, 2017). O Estado por sua vez, confere aos seus 

agentes tal prerrogativa de forma que estes tenham o poder legal para exercer o Poder 

de Polícia.  

É importante ressaltar que o Poder de Polícia não é o poder da polícia. O Poder 

de Polícia é o poder que o Estado tem para restringir direitos de forma absoluta ou de 

forma condicionada, estabelecer as condicionalidades quando um direito é restringido 

parcialmente, fiscalizar se tais condições estão sendo cumpridas e aplicar sanções 

em caso de descumprimento, seja dos direitos restringidos ou das condicionalidades 

estabelecidas. Neste sentido, o Poder de Polícia é amplo e exercido por diferentes 

Poderes e agentes estatais, incluindo o Poder Legislativo (TAVARES; FERNANDES; 

TAVARES, 2017). O Poder de Polícia exercido pelo Estado vincula todos os cidadãos 

e está orientado pelo interesse público, isto é, permite que o Estado limite os direitos 

individuais em prol do interesse coletivo. 

 Uma das interpretações jurídicas sobre a abordagem policial é que o policial 

utiliza seu poder discricionário para limitar direitos individuais das pessoas em 

benefício do interesse público uma vez que é uma prática fundamental utilizada na 

“identificação de pessoas e objetos, prevenção de possíveis delitos e apreensão de 

armas, drogas e produtos de crimes, dentre outros” (COSTA, 2016, p.6). Neste caso, 

qualquer pessoa pode ser parada e revistada com o objetivo de prevenir a 

criminalidade (TAVARES; FERNANDES; TAVARES, 2017). Uma interpretação um 

pouco mais restrita entende que a polícia pode parar e questionar uma pessoa 

baseada no Poder de Polícia, porém não pode realizar a revista pessoal (MEDEIROS, 

2012). 
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Dialogando com a literatura internacional, esta interpretação da prática da 

abordagem policial é condizente com a justificativa preventiva, isto é, a abordagem 

pode acontecer em qualquer situação não apenas aquela decorrente de fundada 

suspeita (BOWLING; WEBER, 2011). 

 Há também outra interpretação sobre a amplitude do poder discricionário 

aplicado na abordagem policial, uma vez que o poder discricionário do Estado e dos 

agentes de segurança tem limites. Toda vez que o Estado ultrapassa os limites, a 

ação torna-se arbitrária. Esta visão é mais alinhada com a justificativa investigativa. 

Figueiredo Moreira Neto (1990 apud LAZZARINI, 1994)15 aponta que a 

discricionariedade, principalmente quando aplicada pelos agentes de segurança 

pública precisa ser pautada na legalidade, na realidade e na razoabilidade. Além dos 

parâmetros legais é preciso que a discricionariedade do policial esteja baseada na 

realidade e não na suposição, e, que haja coerência entre a política pública e os fins 

desejados (LAZZARINI, 1994). Neste sentido, a abordagem policial precisa estar 

pautada em critérios objetivos para que possa ser configurada a fundada suspeita. 

 Em se tratando da prática de revista pessoal, a legislação brasileira estabelece 

os parâmetros e limites no Código de Processo Penal no capítulo XI que trata da 

busca e da apreensão, mais especificamente nos artigos 240 e 244: 
 
“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a 
autorizarem, para: 
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos 
falsificados ou contrafeitos; 
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de 
crime ou destinados a fim delituoso;  
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do 
réu; 
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu 
poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo 
possa ser útil à elucidação do fato; 
g) apreender pessoas vítimas de crimes; 
h) colher qualquer elemento de convicção. 
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada 
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos 
mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 
[...] 
Art. 244.  A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão 
ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na 

                                            
15 FIGUEIREDO MOREIRA NETO, Diogo de. Considerações sobre os limites da discricionariedade do exercício 
do Poder de Polícia de segurança pública. “Intervenção em Painel sobre o Tema”, no 1̊ Congresso Brasileiro de 
Segurança Pública, Fortaleza, Ceará, maio de 1990. 
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posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam 
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de 
busca domiciliar”. 
(Decreto-Lei n.3.689 de 3 de outubro de 1941 – grifos nossos) 
 

 A discussão em relação a legalidade da revista pessoal está em torno da 

definição do que constitui “fundada suspeita” uma vez que este conceito é vago e 

carregado de subjetividade. Essa discussão é muito similar àquela presente na 

literatura internacional. 

 Medeiros (2012) entende que a busca pessoal só deve ser realizada quando o 

policial constatar “algum comportamento adverso, incomum, não corriqueiro, não 

usual e que o motive a suspeitar que algo esteja acontecendo e que possa ser um 

crime nos seus atos preparatórios”. O doutrinador Guilherme de Souza Nucci define 

fundada suspeita como: 
 
 “Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por 
natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais 
concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, 
não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou 
pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a 
denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado 
para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar 
uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se 
tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar 
todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua 
sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação 
ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de 
armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do crime, 
objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, 
entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”. (NUCCI, 
2012, p. 558-559) 
 

 Sanchez (2016) defende que a fundada suspeita precisa estar baseada em 

critérios objetivos. Para ele, a fundamentação da fundada suspeita é que determina a 

legalidade da abordagem e não o resultado da mesma. Por exemplo, se os critérios 

de fundada suspeita não forem objetivos e baseados em elementos concretos, mesmo 

que o policial encontre um ilícito, a abordagem é ilegal. Ele destaca a decisão do 

Superior Tribunal Federal no mesmo sentido:  
 
Recurso em Sentido Estrito n. 81.305-4 (BRASIL, 2001), “EMENTA: 
HABEAS CORPUS. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA 
LAVRADO CONTRA O PACIENTE. RECUSA A SER SUBMETIDO A 
BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL 
RECONHECIDA POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. 
Competência do STF para o feito já reconhecida por esta Turma no HC 
n.º 78.317. Termo que, sob pena de excesso de formalismo, não se 
pode ter por nulo por não registrar as declarações do paciente, nem 
conter sua assinatura, requisitos não exigidos em lei. A "fundada 
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suspeita", prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em 
parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que 
indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que 
causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se 
pode ter por configurados na alegação de que trajava, o paciente, um 
"blusão" suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a 
condutas arbitrárias ofensivas a direitos e garantias individuais e 
caracterizadoras de abuso de poder. Habeas corpus deferido para 
determinar-se o arquivamento do Termo.” 
 

 Apesar da discussão acadêmica sobre o que é e o que caracteriza a fundada 

suspeita e quais os limites da legalidade da abordagem policial, Galduróz, (n.d.) 

mostra que judiciário não tem se atentado para a legalidade da abordagem policial. 

Em uma crítica contundente, ele afirma que: 
  
“[a] resistência jurisprudencial deve-se, em grande parte, a uma 
percepção do processo penal não como instrumento destinado a 
garantir direitos fundamentais e prevenir abusos do Estado (...), mas 
antes de meio legítimo e idôneo a tutelar preservação da segurança 
pública.” (GALDURÓZ, (n.d) p.9) 
 

 A literatura nacional reconhece que a abordagem policial está prevista no 

ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, é um procedimento legal. Porém, ainda é 

fruto de debate quais condições e características devem ser atendidas para que cada 

ação seja considerada legal. Não há discussões acerca da abordagem policial como 

uma política pública e sim sobre a previsão legal para a realização da prática de 

maneira isolada. 

 

1.4.1. Para além do direito – a abordagem nas ciências sociais  
 

 Além de alguns estudos no direito que discutem a legalidade da abordagem, 

há dois estudos que se debruçam especificamente sobre a abordagem policial. Ambos 

foram feitos na primeira década de 2000. O Centro de Estudos de Segurança e 

Cidadania (CESeC) da Universidade Cândido Mendes conduziu o primeiro deles em 

200316 e o segundo é resultado da pesquisa feita pela Tania Pinc sobre abordagem 

policial para discussão em sua dissertação de mestrado e tese de doutorado 

finalizados em 2006 e 2011 respectivamente. Embora o tema central dos trabalhos 

dela não tenha sido a abordagem policial, ela publicou alguns artigos apresentando e 

discutindo os resultados das abordagens analisadas. 

                                            
16 Este estudo deu origem ao livro: Elemento Suspeito: abordagem policial e discriminação na cidade do Rio de 
Janeiro (RAMOS e MUSUMECI, 2005). 
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 O primeiro foi um estudo de fôlego feito na cidade do Rio de Janeiro que tinha 

como objetivos (i) conhecer as experiências da população carioca com a polícia em 

contexto de abordagem, (ii) compreender como estas experiências afetavam as 

percepções sobre o trabalho policial e (iii) conhecer os mecanismos de construção de 

suspeita por parte dos policiais militares.  

 Diferentemente dos estudos internacionais, o estudo feito pelo CESeC analisou 

a distribuição da abordagem a partir de um survey feito com uma amostra 

representativa da população da cidade do Rio de Janeiro e não de uma análise dos 

dados de abordagens realizadas pela polícia. O registro com informações detalhadas 

das abordagens não costuma ser feito nas polícias brasileiras. Esta foi inclusive uma 

constatação da pesquisa – havia um planejamento cuidadoso das operações de 

fiscalização de veículos e produção de uma grande quantidade de documentos, porém 

não com objetivo de avaliação, nem em termos de efetividade nem de custo-benefício 

das ações. As pesquisadoras notaram ainda uma certa ambiguidade em relação ao 

objetivo das operações de revista de veículos – visibilidade para produção de uma 

sensação de segurança ou eficácia repressiva (RAMOS; MUSUMECI, 2005).  

 A parte quantitativa da pesquisa revelou que em torno de 37,8% da população 

carioca já havia sido parada pela polícia do Rio de Janeiro, porém sem diferenças 

significativas em termos de raça, renda ou escolaridade. A diferença se dava em 

termos de idade (mais jovens eram mais parados) e gênero (homens eram mais 

parados que mulheres). O survey procurou analisar a que tipo de abordagem as 

pessoas tinham sido submetidas. 48,1% das pessoas tinham sido abordadas em uma 

operação de blitz (operações para revista de veículos) e 19,5% delas tinham sido 

abordadas enquanto caminhavam a pé na rua. Ao se analisar os perfis de pessoas 

por tipo de abordagem e por procedimentos a que foram submetidas, as 

pesquisadoras notaram uma sobrerrepresentação da população negra nas 

abordagens a pé (a população negra representa 10,1% da população e 20,9% das 

pessoas abordadas a pé) e também em relação àqueles submetidos a revista pessoal 

(RAMOS; MUSUMECI, 2005). Nenhum dos tratamentos sobre proporcionalidade 

propostos na literatura internacional, sobre local e tipo de crime por exemplo, foi 

adotada na pesquisa realizada no Rio de Janeiro. 

 Do ponto de vista da avaliação e da percepção do cidadão sobre a abordagem, 

é curioso notar que 77% dos abordados avaliaram que o tratamento recebido foi 

educado/ profissional, 43,4% acreditam que foram parados em função de uma 
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atividade de rotina policial e 77% da população carioca (incluindo os que tinham sido 

e os que não tinham sido abordados) apoiavam a continuidade das blitzes. Apesar de 

não haver dados e nem ter sido o objeto da pesquisa, o resultado pode sugerir que a 

política de abordagem no Rio de Janeiro não é alvo de grande resistência por parte 

da população e não fere a legitimidade da polícia. Isso pode estar relacionado com o 

fato de que objetivo das ações era prioritariamente o de visibilidade policial (RAMOS; 

MUSUMECI, 2005). 

 A pesquisa da Tania Pinc17 foi realizada junto à Polícia Militar do Estado de São 

Paulo (PMESP) e foi ancorada na discussão teórica sobre o uso da força não letal, o 

papel do treinamento policial para reduzir o nível de força utilizado e na vantagem das 

micro-reformas em relação à alteração da estrutura militar das polícias responsáveis 

pelo policiamento ostensivo no Brasil com o intuito de produzir mudanças no 

comportamento policial.  

 O objeto de estudo foi a capacidade do treinamento em fazer com que os 

policiais adotassem os procedimentos operacionais padrão estabelecidos pela 

corporação na realização de abordagens. As abordagens policiais foram filmadas e 

posteriormente codificadas. A pesquisa se deteve nas abordagens de veículos. Em 

termos de perfil18 dos abordados, 91,3% eram homens, 47,5% eram adultos e 60% 

eram brancos. A autora identificou haver sobrerrepresentação de homens e jovens 

comparado à população da região onde as abordagens foram realizadas, mas não de 

negros (PINC, 2007). 

 Apesar dos resultados destes dois estudos não revelarem 

desproporcionalidade do público abordado em termos de raça/etnia, nenhum deles 

permite afirmar com segurança que isso não acontece no Brasil. Estudos sobre 

desproporcionalidade ou mesmo sobre efetividade da abordagem, no entanto, não 

são possíveis de serem realizados pois as polícias não registram informações sobre 

o perfil das pessoas abordadas tampouco os resultados decorrentes das abordagens 

que permitam este tipo de análise. Além disso, para se fazer uma discussão sobre 

efetividade é preciso antes compreender qual o objetivo pretendido com a abordagem. 

                                            
17 Importante destacar que a pesquisadora é oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo o que permitiu acesso 
aos dados e a realização da pesquisa utilizando o método da Observação Social Sistemática. Outro pesquisador 
não teria tal acesso. 
18 A amostra é de 115 pessoas em 90 veículos abordados. 
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 O que se encontra no Brasil, por outro lado, é uma literatura conexa à de 

abordagem policial cujo objeto é a fundada suspeita. Além dos estudos do direito 

discutidos anteriormente, existe um interesse pela formação da fundada suspeita por 

parte do policial. Reis (2002) analisou como os policiais produziam a fundada suspeita 

em Salvador no estado da Bahia. Segundo a autora, os policiais formam a suspeita a 

partir (i) do lugar, isto é, se consideram que o lugar é suspeito, (ii) da situação suspeita 

e (iii) das características suspeitas. A partir da seleção de imagens pelos policiais 

entrevistados, a autora identificou que a questão racial estava presente na 

caracterização do “suspeito”. Trajes, características pessoais e comportamento eram 

fatores que despertavam a “suspeita” do policial o que a levou a concluir que “a 

suspeição policial está baseada em dois fatores fundamentais: marca biológica 

(aparência física e cor da pele) e marca social (as condições de vida da população, 

lugares de trânsito e moradia, etc.)” (REIS, 2002, p.195). 

 Conclusão similar é feita por Schilitter (2016) em estudo mais recente. Ela 

identifica que homens, jovens e negros são a “clientela” da polícia por se enquadrarem 

no “estereótipo do bandido”. Apesar de não haver uma orientação institucional sobre 

um critério racial para a abordagem, o fato dos policiais adotarem o tirocínio como 

mecanismo principal para orientar a suspeição e o tirocínio “responde[r] a um 

processo de normalização sócio-histórico sobre quem são os bandidos e como deve 

ser a punição sobre eles” (SCHLITTLER, 2016, p.304), o resultado da atividade 

policial é marcado por uma seletividade racial.  

 Schlittler (2016), atribui uma responsabilidade à instituição Polícia Militar do 

Estado de São Paulo (PMESP) na medida em que esta não dá elementos para o que 

o policial construa um novo repertório sobre a fundada suspeita e com isso possa 

produzir resultados diferentes. De certa forma, esta visão é contraposta por Pinc 

(2011) que apresenta algumas micro-reformas feitas na PMESP, com objetivo de 

melhorar a atuação do policial. Em trabalho anterior, Pinc (2006) apresenta a definição 

de atitude suspeita e descrição de condutas que buscam auxiliar o policial na tomada 

de decisão fornecidas pela PMESP19 (apud PINC, 2006): 
 
 “Atitude(s) Suspeita(s): Todo comportamento anormal ou incompatível 
para o horário e o ambiente considerados, praticado por pessoa(s), 
com a finalidade de encobrir ação ou intenção de prática delituosa. 
Alguns exemplos:  

                                            
19 Polícia Militar do Estado de São Paulo, disponível www.intranet.polmil.sp.gov.br, em julho 2004 
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a. pessoa que desvia o olhar ou o seu itinerário, bruscamente, quando 
reconhece ou avista um policial;  
b. condutor ou ocupantes de um veículo que olha(m) firmemente para 
frente na condição de rigidez, evitando olhar para os lados, para o 
policial ou para a viatura, que naturalmente chamam a atenção do 
público em geral;  
c. pessoa(s) que, ao ver(em) ou reconhecer(em) um policial ou uma 
viatura, iniciam um processo de fuga, como correr, desviar caminho 
abruptamente etc  
d. pessoa(s) parada(s) defronte a estabelecimentos comerciais, 
bancários, escolas, filas etc, por tempo demasiado e sem motivo 
aparente;  
e. condutor que mantém seu veículo parado e em funcionamento 
defronte a estabelecimentos bancários, demonstrando agitação, 
nervosismo, ansiedade etc;  
f. veículo excessivamente lotado, cujos ocupantes demonstram 
temeridade em seus comportamentos;  
g. táxi ocupado por passageiros, contudo, apresentando luminoso 
aceso;  
h. uso de vestes incompatíveis com o clima, possibilitando ocultar porte 
ilegal de armas ou objetos ilegais”. (PINC, 2006, p.33-34) 
 

 Como concluído por Schlittler (2016) de fato não há uma orientação institucional 

que oriente uma ação com um viés racializado por parte dos policiais. No entanto, 

apenas o estabelecimento de procedimentos e normas não é suficiente para alterar o 

comportamento do policial. Como o próprio trabalho de Pinc (2011) mostrou, nem 

mesmo o treinamento realizado com os policiais foi capaz de mudar a conduta dos 

mesmos na aplicação dos procedimentos de abordagem. Tal fato foi atribuído à 

metodologia de treinamento adotada.  

 O comportamento discricionário do policial é influenciado por diversos outros 

fatores tais como variáveis ligadas ao encontro em si, variáveis organizacionais, 

condições da vizinhança em que o policial trabalha e variáveis individuais (BROOKS, 

2010). 

 O que não se encontra na literatura nacional é uma discussão sobre a 

efetividade da abordagem. Apesar de alguns estudos citarem o número de prisões em 

flagrante e armas apreendidas para atribuírem ineficácia à prática, o fato é que não 

se conhece com clareza qual o objetivo da política e nem existem dados 

sistematizados no Brasil para que este tipo de pesquisa seja realizado. 

 O baixo interesse acadêmico sobre o tema não expressa a ampla utilização da 

prática no país. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-

SP) divulga a quantidade de revistas pessoais como um indicador de atividade policial. 

Segundo seu website20, toda vez que os números crescem o resultado é entendido 

                                            
20 http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Default.aspx 
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como positivo pois significa que a polícia “atuou mais”. Desde 2005 quando o número 

total de revistas pessoais começou a ser divulgado, o volume total cresce a cada ano, 

exceção feita ao ano de 201621. Em 2017, ano com o maior número de abordagens 

da série disponível foram conduzidas quase 17 milhões de abordagens no estado de 

São Paulo. Se elas fossem distribuídas de maneira uniforme entre a população, 

significaria que 1 em cada 2,522 paulistas teriam sido abordados em 2017. Mesmo que 

outros estados não divulguem a quantidade de abordagens realizadas pelas polícias, 

ela é o principal meio pelo qual outros indicadores são alcançados, como apreensão 

de armas e drogas quando realizados pelas Polícias Militares. 

 

Gráfico 1 – Número de revistas pessoais/Identificações realizadas pela PMESP 

 
Fonte: Secretaria de Segurança Pública São Paulo 

*Os dados do quarto trimestre de 2017 não estão computados na data da finalização deste trabalho. 
 

 Esta pesquisa terá como foco o estudo da abordagem policial realizada pela 

Polícia Militar no Estado de São Paulo e a implementação das abordagens será 

tratada como uma política pública buscando compreender a quais objetivos ela 

responde e consequentemente quais os resultados são esperados de sua aplicação.  

                                            
21 A quantidade de revistas pessoais divulgadas no 2º trimestre de 2016 apresenta tendência diferente na série 
levantada.  
22 Cálculo feito com base na informação populacional divulgada pelo SEADE. 
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2. Capítulo 2 – Abordagem policial como política pública 
 

 O escopo desta pesquisa adota a abordagem policial como uma política 

pública. Os estudos sobre políticas públicas são marcados pela grande diversidade 

de assuntos. Dentre os objetos de interesse estão o que o governo pretende fazer e 

o que ele realmente faz; os atores formais e informais envolvidos no processo; a 

tomada de decisão; a formação das regras; a intencionalidade do curso de ação e 

resultados alcançados; como as ações governamentais são feitas, entre outros 

(THEODOLOU,1995). O foco desta pesquisa está na implementação. O estudo da 

implementação tem por objeto entender como uma política pública é executada na 

prática, como ela chega no cidadão.  

 Na literatura sobre políticas públicas, os estudos sobre implementação tiveram 

uma atenção mais tardia. O volume de proposições teóricas nesta área é menor 

quando comparado aos de formulação que são aqueles que se debruçam sobre a 

concepção das políticas públicas. 

Há um grande consenso entre os autores que o primeiro trabalho que dá 

visibilidade à importância de se estudar a implementação é o estudo realizado por 

Pressman e Wildavsky no começo da década de 70, embora a implementação tenha 

sido objeto de preocupação na literatura antes disso (HILL; HUPE, 2002; PÜLZL; 

TRIEB, 2007; SAETREN, 2014). Este trabalho inaugural filia-se a uma primeira 

geração dos estudos de implementação de políticas públicas (GOGGIN23, 1990 apud 

PÜLZL e TRIEB, 2007). Ele estuda como se deu a implementação de um programa 

desenvolvido pela Agência de Administração de Desenvolvimento Econômico ligada 

ao governo federal norte-americano na cidade de Oakland. Tal programa foi apontado 

um como modelo a ser seguido por formadores de opinião que afirmavam que o 

programa tinha sido capaz de evitar protestos porque investiu em empregos para as 

minorias. 

 O que os autores verificaram é que após três anos de seu lançamento o 

programa tinha executado muito pouco da verba anunciada e ainda assim, em 

empreendimentos questionáveis do ponto de vista de seu objetivo inicial – a geração 

de emprego para as minorias. O estudo enfoca principalmente nas dificuldades de 

                                            
23 GOGGIN, Malcolm L. Implementation theory and practice: Toward a third generation. Scott Foresman & Co, 
1990. 
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implementação da política uma vez que as condições iniciais para sua implementação 

estavam, em teoria, resolvidas: recursos aprovados pelo Congresso, aprovação da 

política pelos atores locais e lançamento do programa de maneira otimista. O que os 

autores revelaram foi que existe uma dificuldade intrínseca da implementação e que 

elas não desaparecem mesmo quando as condições iniciais são favoráveis 

(PRESSMAN; WILDAVSKY,1984). 

 Uma das grandes contribuições que os autores fizeram para os estudos de 

implementação e para os profissionais implementadores foi compreender os 

elementos que levam ao que eles chamaram de “déficit de implementação”. Os 

elementos identificados por eles são: (i) tamanho da cadeia de causalidade para 

implementação e quantidade de atores envolvidos; (ii) qualidade do desenho da 

política; e (iii) a teoria na qual a política é baseada (PRESSMAN; WILDAVSKY,1984). 

O que os autores notaram é que quanto maior a cadeia de implementação, isto é, 

quanto maior o número de atores envolvidos no processo, mais complexa se torna a 

implementação. Cada elo desta cadeia torna-se um possível ponto de veto. Outra 

questão levantada é que nem sempre os meios previstos para implementar uma 

política são compatíveis com os fins pretendidos e além disso, uma política pode ser 

baseada em uma teoria equivocada ou que não seja a mais adequada para enfrentar 

o problema que se pretende resolver. Quando isto acontece, há impactos 

consideráveis nos resultados obtidos pela política pública.  

 Usando o objeto desta pesquisa como exemplo, uma política intensiva de 

abordagem policial se baseia na teoria da dissuasão. Como explicado anteriormente, 

a teoria da dissuasão pressupõe que a redução da criminalidade se dá por meio do 

aumento do risco de punição. No entanto, quando um grupo de pessoas passa a ser 

abordado com maior frequência e se sente injustiçado, ele deixa de confiar e colaborar 

com a polícia o que por sua vez impacta no resultado pretendido. A polícia precisa da 

colaboração das pessoas para reduzir a criminalidade. Portanto, ao não considerar a 

teoria de legitimidade na concepção, uma política massiva de abordagem pode não 

alcançar os resultados inicialmente pretendidos de redução da criminalidade. 

 A primeira geração dos estudos de implementação é caracterizada pelo 

pessimismo. Diferentes estudos de caso mostravam a dificuldade e as falhas na 

implementação das políticas públicas (PÜLZL; TREIB, 2007). A segunda geração 

começa a elaborar teorias explicativas para a implementação. O início dela é marcado 

por duas correntes teóricas, a corrente top-down e a corrente bottom-up. Uma das 
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grandes questões presente nestas duas correntes teóricas é como separar a 

formulação da implementação (HILL; HUPE, 2002).  

 Este talvez seja o primeiro grande desafio dos estudos de implementação, isto 

é, definir a partir de qual momento ela se inicia: o que se deve implementar? Quando 

o que se deve implementar foi definido? Quando termina? 

 Para os autores da corrente top-down, a formulação é feita de cima para baixo, 

isto é, os formuladores tomam a decisão sobre a política pública e a implementação 

é um processo administrativo. Em grande medida, os autores desta corrente 

entendem as políticas públicas como um processo sequencial pautado por estágios. 

Depois que a política pública é definida pelos formuladores, inicia-se o estágio de 

implementação. 

 Para Pressman e Wildavsky (1984), além do ponto de partida claramente 

estabelecido, a política pública precisa ter definidos os objetivos pretendidos por meio 

dos quais será medido o sucesso ou fracasso da implementação. Na mesma linha, 

Sabatier e Mazmanian (1980) propõem um modelo conceitual de implementação de 

políticas públicas no qual eles identificam três variáveis independentes que afetam o 

processo de implementação: (i) a acessibilidade do problema que a política pública 

pretende solucionar; (ii) a coerência da estruturação da implementação e (iii) os 

elementos naturalmente externos à norma das quais os atores que formulam e 

implementam têm uma baixa governabilidade. Neste sentido, a formulação precisa 

prever uma série de elementos para que haja sucesso na implementação. 

 O que eles chamam de acessibilidade do problema coincide em alguma medida 

com que identificaram Pressmam e Wildavsky (1984) sobre a validade da teoria de 

mudança. Mas eles vão além, para eles é preciso considerar o tamanho e a 

diversidade dos comportamentos que se pretende mudar. Eles chamam atenção para 

outros pontos. Um deles diz respeito aos mecanismos de decisão das agências 

implementadoras, considerando inclusive se há a possibilidade de escolher um gestor 

alinhado com a política. Além disso, a forma de participação de atores externos 

interfere no processo de implementação e resultados alcançados. 

 Os estudos desta corrente teórica estão centrados em um modelo racional de 

decisão, isto é, a etapa de implementação parte de um documento no qual estão 

definidos a teoria de mudança e os objetivos de maneira clara a partir do qual são 

desenvolvidas uma série de atividades sequenciais para se chegar ao resultado 

esperado (HILL; HUPE, 2002). A falta de integração e coordenação entre os agentes 
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implementadores, quantidade e qualidade do apoio político e comportamento da 

burocracia são apontados como elementos que contribuem para que os resultados 

pretendidos não sejam alcançados (SABATIER, 1991). Os autores buscam identificar 

quais processos e variáveis “atrapalham” a política pública, ou seja, porque os 

resultados pretendidos na formulação não são alcançados. 

 A abordagem bottom-up, propõe que a implementação tem outro ponto de 

partida, isto é, a política pública é definida de baixo para cima. De acordo com Lipsky 

(2010), a política pública em si é o que é experimentada pelo cidadão e esta 

experiência é definida pelo o que ele chama de “burocrata de nível de rua”. Este 

profissional possui uma grande discricionariedade e é quem formula a política pública 

no final das contas, afinal é ele quem aplica as regras. Dependendo de como a 

aplicação das regras for feita, o caráter da política pública e a intenção do formulador 

podem mudar por completo (LIPSKY, 2010). Para Lipsky (2010) não há mecanismos 

de controle capazes de eliminar a discricionariedade do burocrata do nível de rua uma 

vez que grande parte dos serviços públicos requer a interação humana entre burocrata 

e o cidadão. 

 Esta também é a ordem defendida por Elmore (1979) para a formulação de 

uma política pública.  Para ele, primeiro deve-se identificar os comportamentos que 

se pretende alterar e quais são os atores mais próximos e capazes de fazer a 

mudança pretendida. Elmore (1979) propõe que se aumente a discricionariedade 

destes atores, ao contrário do que a lógica top-down propõe, que é aumentar os 

mecanismos de controle para reduzir a discricionariedade. Do ponto de vista 

normativo, ele sugere que para melhorar a implementação, deve haver investimento 

nos fatores em que os formuladores têm influência indireta: (i) aumentar o 

conhecimento e habilidade de solucionar problemas dos administradores do baixo 

escalão e burocratas do nível de rua, (ii) incentivar as estruturas que operam nos 

sujeitos das políticas; (iii) aumentar as condições de barganha dos agentes políticos 

das estruturas mais baixas de implementação e (iv) usar recursos de maneira 

estratégica para afetar as decisões discricionárias (ELMORE, 1979).  

 A implementação nesta abordagem é essencialmente um processo de 

interação. A formulação de políticas públicas jamais conseguirá prever todas as 

possibilidades e condições que impactarão a implementação. Além disso, como o 

ambiente está em constante transformação, tanto as condições como o próprio 

desenho da política são alterados continuadamente.  
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 Esta corrente entende a formulação como um processo sucessivo de 

redesenho de política que acontece ao longo da implementação (LIPSKY, 2010; 

ELMORE, 1979 e MAJONE; WILDASVSKY, 1984). O modelo de estágios defendido 

pela corrente top-down não é aderente à esta corrente. 

 Uma das principais críticas que a corrente bottom-up faz à top-down é o 

pressuposto que esta última assume de que os processos organizacionais, políticos 

e tecnológicos podem ser controlados. Para os defensores da corrente bottom-up, os 

formuladores não possuem influência determinante sobre o que acontece no processo 

de implementação. As políticas públicas não são em si atividades difíceis de 

implementar, mas são um processo contínuo de recriação das próprias políticas (HILL, 

2006). Os defensores de cada uma das correntes diferem entre outras coisas, na 

compreensão sobre o papel do controle e sua perspectiva normativa: deve haver 

investimento em mecanismos de controle e sanção ou na delegação de 

discricionariedade para dispersar a autoridade?  

 Afastando-se desta dualidade, outras teorias e explicações foram 

desenvolvidas nos estudos de implementação. Os próprios autores antes adeptos de 

uma das duas correntes predominantes passaram a abordar outros aspectos da 

implementação ou buscaram mesclar estas duas correntes. As teorias híbridas 

adotam a preocupação da efetividade da execução das teorias top-down e misturam 

a elementos de outras teorias entre elas a bottom-up (PÜLZL; TREIB, 2007). 

 Seguindo a perspectiva híbrida, Majone e Wildasky (1984) argumentam que há 

elementos constitutivos de uma política pública: objetivos e recursos. Porém eles não 

são muito claros e definidos. São múltiplos, vagos e conflitivos apesar de ser 

necessário um mínimo consenso como ponto de partida. Como as ideias são infinitas, 

o que fazer delas dependerá das pessoas, habilidades, ambiente, contexto, etc.. 

Elmore (1985) combina os mapeamentos retrospectivo e o prospectivo no qual os 

formuladores deveriam considerar os instrumentos e recursos disponíveis para que a 

mudança seja efetivada bem como os mecanismos de incentivo dos implementadores 

e público-alvo da política pública. Bardach (1977) desenvolveu uma teoria de 

implementação centrada na perspectiva dos jogos ressaltando a importância do 

controle exercido por meio da barganha, persuasão e manobras nas situações de 

incerteza. O burocrata de nível de rua ganha importância no processo de 

implementação uma vez que a essência do trabalho que realiza é artesanal, o que 
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significa que este deveria ser envolvido na solução de problemas das políticas 

públicas (HILL; HUPE, 2002). 

 A terceira geração dos estudos de implementação autoproclamada por Goggin 

no final dos anos 80 (SAERTEN, 2014) advogou por um maior rigor no desenho dos 

estudos. O enfoque estava mais na perspectiva metodológica que no aspecto teórico. 

Neste sentido, eles deveriam: ter clareza nas variáveis-chave do estudo em questão; 

a análise empírica precisava basear-se em hipóteses derivadas dos constructos 

teóricos; as análises quantitativas e estatísticas deveriam dar suporte às análises 

qualitativas e os estudos deveriam usar métodos comparativos. 

 Os autores que fizeram revisões da literatura sobre implementação 

reconhecem que o deslocamento da dualidade entre as teorias bottom-up e top-down 

que marcaram a década de 80, levou a um aumento das teorias explicativas sobre 

implementação e não a sua redução (O‘TOOLE, 2000; HILL; HUPE,2002). Foram 

identificadas mais de trezentas variáveis que afetam a implementação de políticas 

públicas (O’TOOLE, 1986). Não há consenso, no entanto, se a multiplicidade de 

teorias explicativas é positiva ou se os estudos de implementação deveriam buscar 

por uma teoria geral. O fato que está claro é que a implementação é sempre complexa 

e contingente. Independentemente deste debate, o que as teorias derivadas dos 

estudos de implementação apresentadas têm em comum é que se baseiam em uma 

visão de mundo positivista em termos ontológicos e epistemológicos (PÜLZL; TREIB, 

2007). 

 

2.1. Abordagem interpretativa 
 

 A abordagem interpretativa nos estudos de implementação das políticas 

públicas parte de uma posição ontológica diferente. Sua preocupação central é quanto 

ao sentido da política pública e não aos fatos observáveis como na abordagem 

positivista. A análise positivista procura explicar as diferenças entre a intenção da 

política pública e o resultado obtido enquanto a análise interpretativa busca o sentido 

da política pública, entendendo que o sentido atribuído à política impacta a sua 

execução (PÜLZL; TREIB, 2007).  

 O analista de política pública em uma abordagem interpretativa examina como 

os diferentes atores envolvidos interpretam uma determinada política e quais os 
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efeitos destas diferentes interpretações no processo de implementação (PÜLZL; 

TREIB, 2007). Esta forma de analisar as políticas públicas está enquadrada no que 

nas ciências sociais se convencionou de pós-positivismo. Apesar das diferenças entre 

as distintas linhas do pós-positivismo, todas consideram que o sentido não é algo 

dado, isto é, o sentido é socialmente construído. Por isso, a criação, comunicação e 

entendimento do sentido também requerem atenção (YANOW, 1995). 

 Segundo Yanow (1995), o sentido da política pública se dá duas dimensões – 

“o que” a política significa e “como” ela significa. A análise de implementação nesta 

abordagem propõe a compreensão dos sentidos criados, convencionados e 

interpretados em situações específicas. Como o sentido da política é atribuído pelos 

atores, ele não pode ser tratado de forma independente dos atores que a interpretam. 

Portanto, uma mesma política permite múltiplas possibilidades (YANOW, 1995). 

 O que alguns estudos de implementação de políticas públicas que seguem esta 

abordagem mostram é a discrepância entre a política pública escrita e a realidade 

vivida. Em grande medida, os objetivos declarados não coincidem com as ações 

realizadas (HOFMANN, 1995; HILL, 2001; YANOW, 1993). Para dar luz à estas 

discrepâncias, é preciso ver o que não está escrito e escutar o que não é dito 

(YANOW, 1995). 

 Um exemplo interessante de como os sentidos atribuídos às políticas públicas 

e a falta de alinhamento dos sentidos entre os diferentes atores podem impactar o 

resultado obtido com a política é o estudo feito por Hill publicado em 2001. Ela 

observou as discussões de um comitê local que precisava aplicar as diretrizes 

estaduais de reforma do ensino de matemática em um currículo que seria adotado 

pelos professores de um determinado distrito. O que ela observou foi que embora a 

linguagem adotada no currículo muitas vezes fosse igual a sugerida pelas diretrizes 

estaduais, a compreensão de seu significado era muito diferente24. Ela ressalta que a 

análise do processo é muito importante para a real compreensão do resultado25, uma 

vez que apenas a análise documental não é capaz de revelar tais divergências. Dentre 

as interpretações dos dados oferecidas por ela está o fato de que há um prejuízo 

natural na implementação de qualquer política uma vez que diferentes sentidos e 

                                            
24 Como os membros do comitê interpretavam as palavras de acordo com o outro documento, a grande mudança 
em termos dos resultados esperados não foi compreendida. O que se pretendia na reforma era que o enfoque do 
ensino fosse baseado mais nos conceitos de matemática do que nos processos de resolução dos problemas. 
25 No caso em questão, o resultado é o documento final produzido pelo comitê distrital. 
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intenções estão presentes entre os diversos atores. As diferenças podem se dar em 

função da diversidade de interpretações o que não significa necessariamente uma 

desobediência intencional da política. Desta forma, apenas a aplicação de mais 

mecanismos de controle pode ser ineficaz para se corrigir os resultados. 

 Outro estudo interessante que discute a avaliação dos resultados alcançados 

por uma política pública sob a ótica interpretativa é o estudo que Yanow (1993) fez 

sobre a “Corporação Israelense de Centros Comunitários” (CICC). O que ela mostra 

é que a avaliação dos resultados de uma política apenas pelos objetivos formalmente 

declarados pode ser insuficiente para compreender os resultados de uma política 

pública. Após 12 anos de sua constituição e mais de 100 centros comunitários 

implantados, os objetivos pretendidos e declarados na criação do CICC não tinham 

sido alcançados. Ainda assim, o prestígio da Corporação, uma agência 

governamental era grande bem como a demanda pela implantação de novos centros 

em diferentes projetos residenciais. Yanow (1993) explica a avaliação positiva da 

CICC e a demanda por centros comunitários em função do significado construído, o 

de status, e não pela oferta de serviços ou capacidade de reduzir a distância entre 

diferentes grupos populacionais conforme declarado nos objetivos. A própria 

utilização dos serviços oferecidos pelos centros era muito baixa. Ainda assim, havia 

demanda por novas construções. 

 O que ela mostra com o seu estudo é que ao se adotar apenas o sentido 

declarado da política pública como sendo único, claro e inequívoco, a avaliação dos 

resultados pode ser distorcida uma vez que é natural que a política pública seja 

multivocal e tenha diferentes sentidos. Se esta perspectiva fosse adotada na avaliação 

da Corporação, ela seria incapaz de analisar e explicar o sucesso popular da política 

pública. 

 A multiplicidade de sentidos pode ser o motivo e a explicação tanto das 

dificuldades de implementação como dos sucessos da política (YANOW, 1993). 

A análise dos sentidos é em si uma tarefa bastante complexa que envolve 

múltiplas dimensões na comunicação. Não se trata apenas de uma análise de signos 

e significados, mas de diferentes elementos que atuam de maneira conjunta para que 

um indivíduo atribua um determinado sentido à um determinado fato, ação ou política 

pública. Desta forma, é importante que se entenda quem é o indivíduo que interpreta 

a política, uma vez que se busca capturar qual é a interpretação a partir do seu lugar. 
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 Nesta abordagem, a política pública tem diferentes sentidos e pode produzir 

diferentes resultados. Este será o enfoque a adotado nesta pesquisa, conhecer quais 

sentidos da abordagem policial estão sendo implementados. 

 

2.2. Uma forma diferente de estudar abordagem policial 
 

 A abordagem interpretativa é pouco aplicada nos estudos de polícia. Como 

visto na seção anterior, este tipo de abordagem tem interesse nos sentidos26 da 

política pública e não nos fatos observáveis em si, embora os sentidos possam ajudar 

a explicar os fatos. A abordagem interpretativa aplicada à implementação de políticas 

públicas examina como os diferentes atores envolvidos interpretam uma determinada 

política e quais os efeitos destas diferentes interpretações no processo de 

implementação (PÜLZL; TREIB, 2007).  

 Como uma mesma política permite múltiplas possibilidades, o sentido atribuído 

na sua formulação pode ser interpretado de maneira distinta na implementação e 

ainda, implementadores e beneficiários podem atribuir sentidos diferentes à mesma 

ação.  

 Os defensores desta abordagem afirmam que “alguns atributos da 

implementação não podem ser apreendidos somente pela observação ou análise dos 

fatos; eles somente são conhecidos por meio da interpretação” (YANOW, 1993, p.42 

tradução nossa). Esta é uma abordagem analítica que não tem sido utilizada nos 

estudos que tratam das abordagens policiais. Em sua maioria, eles estão direcionados 

a observação e análise dos fatos observáveis seja em termos dos procedimentos 

adotados ou dos resultados obtidos. 

 Ao adotar esta perspectiva, a primeira pergunta que esta pesquisa buscará 

responder é: Qual(is) o(s) sentido(s) da abordagem policial para o policial da 
ponta da linha no Brasil? Para isso, serão explorados os sentidos que os policiais 

                                            
26 Está-se usando “sentido” como tradução de “meaning”. “Meaning” pode assumir diferentes traduções dentre 
elas significado e entendimento. Adotou-se “sentido” em função das diferentes definições da palavra. As definições 
que mais se encaixam no conceito adotado nesta pesquisa segundo o dicionário Michaelis são: 
(i) Faculdade de sentir, de compreender, de apreciar; senso. 
(ii) Faculdade de julgar; bom senso, entendimento, juízo. 
(iii) Ponto de vista; maneira de ver e considerar; aspecto, face, lado. 
(iv) Razão de ser; cabimento, lógica. 
(v) A consciência da realidade e das coisas; a própria razão. 
(vi) FILOS Faculdade de estabelecer um contato imediato e intuitivo com a realidade através da captação de uma 
classe de sensações, estabelecendo assim os princípios empíricos do processo cognitivo.    
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atribuem em termos de objetivos e resultados da política de abordagem além de 

explorar quais as consequências em termos de legitimidade que os sentidos da 

abordagem podem provocar.  

 A literatura mostra como a abordagem tem sido articulada em termos de 

justificativas em diferentes polícias e discutido as suas consequências. Este estudo 

buscará compreender o que o policial brasileiro pensa sobre a abordagem, isto é, para 

que ela serve e como ele entende o resultado produzido por ela. Esta pergunta ainda 

não foi respondida apesar da prática ser amplamente utilizada pelas polícias. 

 Como a abordagem policial é entendida neste trabalho como uma política 

pública, a segunda pergunta que pesquisa responderá é se: O sentido da 
abordagem policial formulado está alinhado com o sentido da abordagem 
implementado? 
 Uma política pública admite diferentes sentidos inclusive entre o que se formula 

e o que se implementa. Se os sentidos da formulação estiverem alinhados com os 

sentidos da implementação, é de se esperar que os resultados alcançados sejam 

próximos aos pretendidos pela política pública.  

 Por último, a terceira pergunta que a pesquisa procurará responder é se: A 
relação com a sociedade interfere na forma como o policial implementa a 
abordagem policial? 
 Como visto no Capítulo 1, a relação com a sociedade é um dos fatores que 

afeta a autolegitimidade do policial e consequentemente pode interferir em seu 

comportamento. Neste sentido, buscar-se-á compreender se a relação com a 

sociedade tal como percebida pelo policial pode impactar na maneira que ele 

implementa a política de abordagem. 

 Diversos autores apontam que é preciso conhecer as crenças do policial sobre 

a sua função, as leis e sobre o público com o qual ele lida diariamente para entender 

o seu comportamento (WILSON, 1978; BROOKS, 2010). Desta forma, haverá um 

capítulo que caracterizará o policial e sua profissão para melhor contextualizar e 

interpretar os sentidos que ele atribui à política de abordagem. 
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3. Capítulo 3 – Metodologia  
 

 Conforme apresentado no capítulo anterior, as perguntas que esta pesquisa 

buscará responder são as seguintes:  

1) Qual(is) o(s) sentido(s) da abordagem policial para o policial da ponta da 
linha no Brasil? 

2) O sentido da abordagem policial formulado está alinhado com o sentido 
da abordagem implementado?  

3) A relação com a sociedade interfere na forma como o policial implementa 
a abordagem policial? 

 Para responder as perguntas desta pesquisa, desenhou-se uma metodologia 

de pesquisa baseada na escuta de policiais militares do Estado de São Paulo. Além 

da alta quantidade de abordagens realizadas anualmente, a Polícia Militar do Estado 

de São Paulo tem desenvolvido projetos relacionados à abordagem policial desde de 

201027.  

 O primeiro desafio para realização de uma pesquisa desta natureza é a 

obtenção de autorização formal da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP). 

A pesquisa envolve a realização de entrevistas com policiais militares e acesso a 

documentos que são classificados com grau de sigilo secreto28. 

 Foram tentadas duas estratégias. A primeira, utilizando os caminhos formais e 

institucionais, resultou em nenhuma garantia de abertura para a pesquisa e um prazo 

longo de espera. A segunda por meio de rede própria da pesquisadora, construída 

durante sua atividade profissional anterior, militando em ONGs no campo da 

segurança pública, foi bem-sucedida, pois conseguiu, mais rapidamente, alcançar o 

topo da hierarquia da Segurança Pública no Estado. A realização da pesquisa foi 

autorizada pelo Comando da Polícia Militar no Estado de São Paulo e pelo Secretário 

de Segurança Pública no final de 201629.  

                                            
27 Esta pesquisadora participou de diferentes projetos sobre a abordagem policial junto à PMESP entre 2010 e 
2014 que envolveram pesquisas, treinamento, desenvolvimento de materiais de comunicação e diferentes 
estratégias de sensibilização dos policiais militares. 
28 Os POPs de abordagem foram classificados com grau de sigilo secreto que de acordo com a Lei n° 12.527 de 
18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) ficam com restrição de acesso por até 15 anos da sua 
publicação. 
(https://www.imprensaoficial.com.br/DO/GatewayPDF.aspx?link=/2013/executivo%20secao%20i/junho/11/pag_0
007_1HUVRH7PLOUENeE36TSM2G6OBIJ.pdf)  
29 Autorização concedida: PROT.GS  n°14872/2016. 
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 Neste capítulo serão descritos o desenho da pesquisa, os dados utilizados, 

mecanismos de coleta e os procedimentos de análise dos dados. 

 

3.1. Desenho de pesquisa 
 

 O desenho deste estudo iniciou-se com a definição dos implementadores que 

seriam o alvo da pesquisa. O policial militar do Estado de São Paulo atua em 

diferentes programas de policiamento. O programa escolhido para esta pesquisa foi o 

Programa de Radiopatrulha – Atendimento 190. Segundo o site da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, “o programa de Radiopatrulha é prioritário entre os programas 

de policiamento” (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2018). Este 

programa é o responsável pelo atendimento das ocorrências e chamadas do 190, 

portanto, está presente em todas as unidades territoriais e aloca a maior parte do 

efetivo. 

 O programa cumpre as “funções de presença, observação e intervenção 

(atendimento) nos casos (ocorrências) habituais”. (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, 2018).  

 Outro fator que contribuiu para a escolha deste programa foi o resultado de 

uma pesquisa conduzida pelo Instituto Sou da Paz30 com policiais alocados na 

Radiopatrulha e na Força Tática31. Ele apontou que existem diferenças significativas 

de percepção sobre a atividade de polícia entre os policiais dos dois programas. O 

foco da atividade, o tipo de treinamento, os equipamentos utilizados e a composição 

das unidades de trabalho são muito diferentes.  

 Como o volume de ligações e atendimento de ocorrência diária é muito grande, 

a maior parte do efetivo policial está alocada no Programa de Radiopatrulha. O 

treinamento continuado e preparo do policial que atua neste programa de policiamento 

é um grande desafio para a instituição devido a própria natureza do trabalho envolvido. 

                                            
30 A pesquisa foi conduzida no ano de 2010 e tinha como foco a abordagem policial. Ela se deu no âmbito de uma 
parceria entre o Instituto Sou da Paz e a PMESP com o objetivo de elaborar uma campanha sobre abordagem 
policial. Os resultados não foram publicados. 
31 A Força Tática é treinada para ações táticas de polícia ostensiva, utilizam viaturas com maior porte, possuem 
reforço de armamento e equipamento e estão em superioridade numérica quando comparadas às unidades de 
Radiopatrulha. Sua atribuição pode ser enquadrada como “combate ao crime”. A Força Tática não atende 
chamados 190 e atua em toda a área do Batalhão, quanto a Rádiopatrulha atua na área da Companhia. 
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Em termos de treinamento formal, o policial passa por uma capacitação durante uma 

semana a cada ano no Estágio de Aperfeiçoamento Profissional (EAP).  

 O policial da Radiopatrulha desempenha o papel que Kleinig (1996) chama de 

“peacekeeper”, isto é, de manutenção da paz. Segundo Kleinig (1996), esta definição 

parte do reconhecimento de que muitas coisas podem perturbar a tranquilidade de 

uma comunidade, desde a ocorrência de crimes passando por conflitos sociais sem 

vinculação criminal ou aglomeração de pessoas no espaço público. O papel do policial 

neste contexto é garantir e restabelecer tal tranquilidade (KLEINIG, 1996). Este papel 

é complexo porque exige diferentes habilidades do policial. 

 Portanto, apreender as interpretações que os policiais da Radiopatrulha têm 

sobre abordagem, o trabalho policial e sua relação com a sociedade é fundamental 

para melhor compreender como os vínculos entre o policial e os cidadãos se 

estabelecem.  

 A segunda definição importante para o desenho da pesquisa foi a delimitação 

dos locais em que ela seria realizada. Estudos que buscam capturar os fatores que o 

policial considera para realizar uma abordagem sugerem que o local e a incidência de 

crimes têm papel relevante na tomada de decisão (AVDIJA, 2014). Além disso, a 

relação entre a comunidade e a polícia pode ter uma profunda interferência na 

percepção e interpretação de ambos os lados (SOLLUND, 2006). 

 Pesquisa realizada pelo Datafolha em 201532 revelou que 60% da população 

residente na capital paulista declarava ter mais medo do que confiança na Polícia 

Militar, aumento de dez pontos percentuais comparado ao estudo anterior.  

 Considerando o desgaste da imagem da Polícia na cidade de São Paulo, ficou 

evidente que limitar a pesquisa a este local poderia enviesar o resultado e encobrir 

possíveis diferenças. A relação entre a Polícia e a sociedade tem grande relevância 

na produção de autolegitimidade do policial e pode influenciar o seu comportamento 

(BRADFORD; QUINTON, 2014), por isso optou-se por um desenho que pudesse 

verificar se há diferenças entre as interpretações dos policiais em função do local onde 

atuam: se na capital ou no interior. Vale notar que os estudos sobre abordagem policial 

em geral estão concentrados em grandes cidades e capitais o que pode ter 

interferência nos resultados encontrados.  

                                            
32 Disponível em: http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2015/11/06/imagem-da-policia.pdf 



 

 

64 

 Os policias costumam notar que há diferença no trabalho e na relação com a 

população entre a capital e o interior. 
 
“A gente vê pela televisão, como é um lugar muito grande, é 
praticamente impossível você interagir com todo mundo. Você podia 
ter uma polícia local, como aqui, você pode dizer que é uma polícia 
local”. (Praça 4, homem, interior) 
 
“Olha, o interior, eu trabalhei em São Paulo, o interior por si só, ele é 
mais tranquilo. Por si só o interior é mais tranquilo. Existe algumas 
áreas, principalmente as áreas de periferia, que existe parece que uma 
barreira entre a questão policial e a questão social das pessoas. Por 
que? Porque a pessoa, ela está inserida num mundo social ali, que ela 
vê a polícia como inimigo”. (Praça 10, homem, interior) 
 
“Assim, o tipo de trabalho é diferente, a criminalidade em São Paulo, 
Osasco, é bem maior que aqui. Aqui é uma cidade mais pacata. Não é 
uma cidade tão pacata mais, mas em comparação a São Paulo, 
Osasco, existe uma boa diferença”. (Praça 1, homem, interior) 
  

 Para a realização das entrevistas foram selecionadas uma Companhia de 

Polícia (CIA)33 na capital e uma cidade do interior paulista. Como o interesse da 

pesquisa estava no policial que atua em ambientes considerados “normais”34 para a 

atividade de policiamento e não em territórios atípicos, não interessava localidades 

com grandes problemas de criminalidade ou desempenho policial que são muito 

acima ou muito abaixo da média. Buscou-se aqueles próximos da média, do comum. 

Somado a isso, um fator decisivo para a escolha das unidades onde as entrevistas 

seriam realizadas foi a disposição do comandante da CIA em viabilizar a realização 

da pesquisa. 

 Na capital, para a seleção da CIA foram analisadas 3 variáveis de produtividade 

das diferentes CIAS para o ano de 2016 (de janeiro a dezembro). As variáveis de 

produtividade foram selecionadas porque estão fortemente relacionadas com a 

política de abordagens e diretamente relacionadas ao trabalho da Polícia Militar. As 

informações foram obtidas no site da Secretaria de Segurança Pública. São elas: (i) 

número de armas apreendidas, (ii) ocorrências de tráfico de entorpecentes e (iii) 

número de flagrantes lavrados. As estatísticas descritivas destas três variáveis, 

referentes ao ano de 2016 e considerando as unidades territoriais da capital estão na 

tabela abaixo: 

                                            
33 As CIAs policiais são as menores unidades territoriais da PMESP onde estão alocados os policiais do Programa 
de Radiopatrulha. Cada CIA está vinculada a um Batalhão que por sua vez se vincula à um Comando de 
Policiamento. 
34 O termo normal aqui está sendo empregado no sentido de que é comum e habitual. 
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Tabela 1: Descrição estatística de 3 indicadores operacionais de polícia nas CIAs da 

cidade de São Paulo  

Número de armas apreendidas 
  

Número de flagrantes lavrados 
  

Ocorrência de tráfico de 
entorpecentes  
  

      
Média 32,97849462 Média 340,6451613 Média 94,83870968 
Erro-padrão 4,154113259 Erro-padrão 31,24435674 Erro-padrão 6,378550177 
Mediana 13 Mediana 161 Mediana 88 
Moda 6 Moda 118 Moda 65 
Desvio-padrão 40,06081749 Desvio-padrão 301,3096647 Desvio-padrão 61,51251027 
Variância da 
amostra 1604,869098 

Variância da 
amostra 90787,51403 

Variância da 
amostra 3783,78892 

Curtose 4,670815674 Curtose 
-
0,295758183 Curtose 3,291301504 

Assimetria 2,111782685 Assimetria 1,077887938 Assimetria 1,346313652 
Intervalo 204 Intervalo 1137 Intervalo 360 
Mínimo 1 Mínimo 44 Mínimo 2 
Máximo 205 Máximo 1181 Máximo 362 
Soma 3067 Soma 31680 Soma 8820 

Contagem 93 Contagem 93 Contagem 93 
Fonte: Secretaria de Segurança Pública 

 

 A CIA selecionada para a realização das entrevistas deveria possuir 

desempenho próximo à mediana nas três variáveis, uma variação de até 30%. A 

mediana foi escolhida em função do grande intervalo de dados observado. Do total de 

CIAs da cidade de São Paulo, restaram 9 que poderiam participar da pesquisa. 

 Para a escolha do município onde seriam feitas as entrevistas, adotaram-se 

outros critérios: (i) o porte da cidade, (ii) a localização – que não fosse na região 

metropolitana de São Paulo e a (iii) taxa de homicídios. 

 A cidade escolhida foi uma de porte médio com população entre 100.000 e 

200.000 habitantes. Este critério garantiria que a relação estabelecida entre a polícia 

e população pudesse revelar diferenças daquela estabelecida na capital, ao mesmo 

tempo que o tamanho da cidade exigiria que houvesse uma estrutura de polícia com 

pelo menos uma CIA estabelecida no local. Além disso, como a taxa de homicídios é 

calculada por 100.000 habitantes, municípios com este porte não distorceriam a taxa. 

Segundo dados da Fundação Seade, o Estado de São Paulo possuía em 2015, 35 

cidades com este porte, aproximadamente 5% do total de cidades do estado. Delas, 
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9 não cumpriam o segundo critério pois localizam-se na região metropolitana de São 

Paulo. A dinâmica criminal da grande São Paulo e a sensação de segurança na região 

metropolitana são influenciadas pela capital, motivo pelo qual este critério foi 

considerado.  

 O terceiro critério adotado para delimitar quais municípios poderiam ser 

escolhidos para a realização da pesquisa foi a taxa de homicídios por 100/mil 

habitantes para o ano de 2015. Buscou-se uma cidade com uma taxa de homicídios 

próxima a taxa do estado de São Paulo, que tivesse uma variação de no máximo 20%. 

A taxa de homicídios do Estado de São Paulo em 2015 foi de 12,235. Portanto, a cidade 

escolhida deveria estar em um intervalo de 9,76 e 14,64. Este intervalo garantiria que 

a cidade escolhida fosse comparável à cidade de São Paulo em termos de violência, 

que teve taxa de homicídios de 13,24 em 201536. Com os três critérios aplicados, 

restaram 9 cidades nas quais a pesquisa poderia ser realizada.  

 Finalmente, a decisão sobre os locais para realização das entrevistas, tanto na 

capital como no interior, foi baseada na disposição do comandante da CIA em 

viabilizar a realização da pesquisa37, uma vez que a realização das entrevistas 

impactaria na operação do policiamento na CIA. 

 Selecionadas as unidades onde ocorreriam as entrevistas, a Diretoria de 

Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCDH) da PMESP agendou uma reunião 

com os majores dos Batalhões aos quais as CIAs estavam vinculadas para apresentar 

o objetivo da pesquisa e o método de coleta de dados. A partir desta reunião, foi feito 

contato com os responsáveis pela operacionalização da pesquisa e agendamento das 

entrevistas em cada local. 

 

3.2. Dados utilizados e mecanismos de coleta  
 

 Para responder as perguntas desta pesquisa, duas fontes de dados foram 

utilizadas -  entrevistas e análise documental.  

                                            
35 Fonte IPEA: http://www.ipea.gov.br/portal/images/170609_atlas_da_violencia_2017.pdf 
36 Fonte IPEA: http://www.ipea.gov.br/portal/images/170609_atlas_da_violencia_2017.pdf 
37 Com o objetivo de garantir a preservação da identidade dos policiais entrevistados, as CIAs onde as entrevistas 
foram realizadas não serão divulgadas. As citações usadas nesta pesquisa indicarão a patente, sexo, tempo de 
polícia e se o policial atua na capital ou no interior. Também foram alterados os nomes de bairros e ruas 
mencionados nas entrevistas que pudessem identificar a cidade ou localidade na capital paulista. 
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 Dezoito entrevistas semiestruturadas foram conduzidas com policiais da ponta 

da linha incluindo soldados, cabos e sargentos, todos integrantes do programa 

Radiopatrulha das três CIAs da PMESP selecionadas para a realização desta 

pesquisa, uma na capital e duas no interior. Outras três entrevistas foram realizadas 

com 3 oficiais responsáveis por comandar as CIAs.  

 Os roteiros das entrevistas estão apresentados no anexo1. A tabela a seguir 

apresenta a patente, local de trabalho, sexo e tempo de polícia dos entrevistados. 

 

Tabela 2 - Caracterização dos policias entrevistados, por patente, local, sexo e tempo 

de polícia 

Patente Local Sexo 
Tempo de 

polícia ID pesquisa 
Capitão capital H 25 anos Oficial 1 
Capitão interior H 20 anos Oficial 2 
Capitão interior H 18 anos Oficial 3 
Sargento interior H 23 anos Praça 1 
Sargento interior H 19 anos Praça 2 
Sargento interior H 11 anos Praça 3 
Cabo interior H 29 anos Praça 4 
Cabo interior H 28 anos Praça 5 
Cabo capital M 19 anos Praça 6 
Cabo capital M 19 anos Praça 7 
Cabo interior M 16 anos Praça 8 
Cabo capital H 15 anos Praça 9 
Cabo interior H 8 anos Praça 10 
Soldado capital H 13 anos Praça 11 
Soldado capital H 10 anos Praça 12 
Soldado interior H 10 anos Praça 13 
Soldado interior H 8 anos Praça 14 
Soldado capital H 7 anos Praça 15 
Soldado capital M 3 anos Praça 16 
Soldado capital H 2 anos Praça 17 

Soldado capital H 
1 ano e 8 

meses Praça 18 
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 Do ponto de vista do tempo de corporação, o grupo é bastante heterogêneo 

incluindo policiais recém-saídos da academia e policiais que estão prestes a entrar na 

reserva38. 

 Na capital, as entrevistas foram realizadas na sede da CIA, na sala do 

comandante que gentilmente cedeu a sua sala para a realização das entrevistas. No 

interior, as entrevistas foram realizadas na sede do Batalhão na sala de treinamento. 

A participação na pesquisa foi voluntária. Antes do início das entrevistas, todos os 

entrevistados tiveram acesso a um termo de consentimento onde constava o objetivo 

da pesquisa, método de coleta de dados e garantia da preservação da identidade do 

entrevistado. Somente os que assinaram o termo de consentimento foram 

entrevistados. Apenas dois policiais não concordaram em participar da pesquisa após 

tomarem conhecimento de seu objetivo. 

 Os participantes foram selecionados aleatoriamente dentre os policiais que 

estavam de serviço nos turnos em que a pesquisadora realizou as entrevistas. Em 

cada CIA, os turnos foram selecionados de forma a garantir que policiais de todas as 

equipes pudessem ser selecionados. Na CIA da capital o turno de serviço é de 12x36 

e no interior 12x48/12x24. Isso significa que os policiais na capital sempre trabalham 

no mesmo horário (dia ou noite) e no interior todos os policiais trabalham de dia e de 

noite. Desta forma, na capital foram escolhidos turnos de dia e de noite para a 

realização das entrevistas. No interior, todas as entrevistas foram realizadas durante 

o dia embora os policiais também trabalhem no período noturno. Cada entrevista 

durou entre 1h e 1h30, foram gravadas e posteriormente transcritas para análise. As 

entrevistas foram realizadas no mês de fevereiro de 2017, entre os dias 13 e 2439.  
 Este estudo parte da concepção de que as abordagens policiais são uma 

política pública implementada pela polícia. Para responder à segunda pergunta da 

pesquisa foi feita uma análise da formulação da abordagem policial, expressa nos 

documentos oficiais. 

 O principal documento sobre abordagem analisado foi o Procedimento 

Operacional Padrão nº 1.01.00 – Abordagem de Pessoa a Pé. Trata-se de documento 

interno da PMESP, classificado como sigiloso, cujo acesso foi obtido mediante 

                                            
38 O policial militar passa para a reserva remunerada após 30 anos de serviço salvo exceções previstas no Decreto-
Lei nº 260, de 29/05/1970 e Lei Completar nº 1.305, de 20 de setembro de 2017. 
39 A logística necessária para a realização das entrevistas não possibilitou que o método de Grounded Theory 
fosse empregado. 
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assinatura de um termo de confidencialidade que não permite que o documento seja 

divulgado na íntegra nesta pesquisa, motivo pelo qual ele não está disponível nos 

anexos. A análise documental envolveu outros documentos.  

 O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar instituído pela Lei Complementar 

nº 893, de 09 de março de 2001 e modificado pela Lei Complementar nº 915, de 22 

de março de 2002 foi utilizado como principal referência de formulação para interpretar 

o que a PMESP espera de seus policiais. É ele que regulamenta o funcionamento da 

hierarquia e da disciplina, bases de organização da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo. A Diretriz nºPM3-011/02/05 que disciplina o Programa de Radiopatrulha – 

Atendimento 190 no Estado de São Paulo também fez parte dos documentos 

analisados para completar a interpretação sobre a formulação da política de 

policiamento.  

 Como o acesso aos documentos internos da PMESP é restrito, trechos de 

documentos reproduzidos na dissertação de mestrado e tese de doutorado de Pinc 

(2006, 2011)40 que tinham interesse direto para o objeto desta pesquisa também foram 

utilizados.  

 Outros documentos e referências sem relação direta como objeto da pesquisa, 

mas que contribuíram para a contextualização e melhor entendimento do espírito da 

formulação pretendida pela PMESP foram o Sistema de Gestão da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo (GESPOL) e o plano de comando 2017-2019 apresentado no 

site da PMESP41. O GESPOL é o documento onde a PMESP descreve “os principais 

processos que estão envolvidos em suas ações gerenciais, demonstrados na 

representação gráfica do modelo adotado, e (...) o suporte doutrinário, que está 

internalizado em todas as partes componentes do sistema.” (POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 1010, p.09). O plano de comando é a forma pela qual o 

Comando da PMESP “comunica os objetivos estratégicos, metas, indicadores, 

iniciativas e seus respectivos planos de ação, alinhando os esforços institucionais às 

necessidades da sociedade, dos cidadãos e do governo” (POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2017). 

 

                                            
40 Como Pinc é oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, obteve acesso a documentos que não foram 
disponibilizados a esta pesquisadora.  
41 http://www.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/ccomsoc/planejamento/index.html 
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3.3. Procedimentos de análise dos dados 
 

 A análise das entrevistas apresentada nesta pesquisa foi realizada com o 

suporte do software Atlas.ti. Todas as entrevistas e suas transcrições foram 

carregadas no software e passaram por duas fases de codificação que buscou 

identificar diferentes aspectos de cada trecho. A codificação foi realizada com base 

em um sistema híbrido e considerou: tema ao qual o trecho da entrevista se referia; 

literatura utilizada nesta pesquisa; as perguntas da pesquisa às quais o trecho oferecia 

possível interpretação e outros assuntos que não estavam diretamente ligados às 

perguntas de pesquisa, mas que ofereciam referências pertinentes para interpretação. 

 Primeiramente, cada entrevista foi analisada em sua totalidade para que os 

sentidos pudessem ser apreendidos de forma integral considerando cada indivíduo. 

No segundo momento, os trechos das entrevistas foram analisados procurando 

responder cada uma das perguntas de pesquisa. Nesta etapa analítica, as respostas 

dos policiais da capital e do interior foram analisadas separadamente com o objetivo 

de verificar se havia diferenças significativas eles. Quando há diferenças elas estão 

relatadas e devidamente apresentadas no resultado desta pesquisa. Quando não há 

diferenças, o resultado foi apresentado como sendo referente ao policial militar. 

 Os trechos das entrevistas que dão suporte à análise apresentada nesta 

pesquisa estão transcritos na apresentação dos resultados. Optou-se por apresentar 

os trechos transcritos com ajustes gramaticais para a língua escrita. Tal alteração não 

interfere no conteúdo da pesquisa e pode evitar a possibilidade de estigmatização dos 

entrevistados (MANZINI, n.d). Outra alteração feita nas transcrições foi a exclusão de 

citação do nome da cidade, região ou bairros, que permitisse identificar o local onde 

o policial trabalha. Ao final de cada trecho colocou-se a referência da pessoa 

entrevistada. A numeração dos entrevistados segue a hierarquia da Polícia Militar e o 

tempo de profissão conforme pode ser observado na tabela 1. 

 Quanto aos trechos dos documentos que geraram a análise da formulação, 

eles são apresentados apenas em formato de palavras e frases que exemplificam a 

interpretação realizada. Isso se deve em função do caráter confidencial dos 

documentos analisados. 
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4. Capítulo 4 – Formulação: a visão da PMESP 
 

 O objetivo deste capítulo é analisar a formulação da política pública feita pela 

PMESP. Como a perspectiva de análise de política pública adotada nesta pesquisa é 

a interpretativa, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

(RD) também será analisado. A análise deste documento é fundamental para a 

perspectiva interpretativa pois é nele que estão estabelecidos os valores Policiais-

Militares e é com base neste regulamento que o comportamento do policial militar é 

avaliado pela corporação. Segundo (CANO et al., 2013), o tipo de normatização 

imposta nos RDs das Polícias Militares no Brasil apresenta diversas consequências, 

seja na vida do policial, seja na sua relação com a sociedade. 

 A política de abordagem policial será analisada por meio do Procedimento 

Operacional Padrão nº 1.01.00 – Abordagem de pessoa a pé, documento onde está 

estabelecido o passo-a-passo de como deve ser realizada uma abordagem policial. 

Além disso, para melhor compreender como a abordagem é articulada na atividade 

de policiamento, a análise será estendida à Diretriz nº PM3-011/02/05 que disciplina 

o Programa de Radiopatrulha – Atendimento 190 no Estado de São Paulo. 

 Como destacado na metodologia, os documentos internos da PMESP foram 

disponibilizados para a realização da pesquisa mediante assinatura de um termo de 

confidencialidade. Por este motivo, apenas alguns trechos fundamentais para a 

compreensão da interpretação apresentada na análise serão reproduzidos garantindo 

que não se fira o compromisso assumido. 

 

4.1. O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo 

 

 O Regulamento Disciplinar (RD) é a lei que regulamenta o funcionamento da 

hierarquia e da disciplina, bases de organização da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo. Estão sujeitos a ele todos os militares do Estado de São Paulo do serviço ativo, 

da reserva remunerada e os reformados, conforme art. 2º da Lei Complementar nº 

893, de 09 de março de 2001. 

 O RD está dividido em 14 capítulos que dispõem sobre os valores, deveres e 

disciplina Policiais-Militares, violações e sanções disciplinares que vão de advertência 
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à expulsão bem como os procedimentos de julgamento e aplicação das sanções. Além 

disso, o RD disciplina sobre o comportamento e recompensas Policiais-Militares. Em 

resumo, o RD estabelece quem tem a autoridade disciplinar, isto, é quem pode usar 

da força coatora; quando a autoridade disciplinar deve usar tal dispositivo; como ela 

deve ser aplicada e por fim, quais os limites, em termos de quantidade de força que 

pode ser usada (COSTA et al., 2007). 

 Uma vez que a hierarquia e disciplina são as bases da organização da Polícia 

Militar é fundamental entender a definição das palavras e seu significado na estrutura 

militar.  

 Na versão comentada do Regimento Disciplinar escrita por Costa et al. (2007), 

a definição de hierarquia feita por Themístocles Brandão Cavalcanti é utilizada como 

suporte interpretativo e diz que: 
 
“a hierarquia é, no dizer de Hauriou, a superposição de graus em uma 
organização autoritária de agentes, por tal forma que agentes inferiores 
não executam as suas funções pelo cumprimento único e diretamente 
da lei, mas devem também obedecer a seus chefes que expedem 
instruções sobre a maneira de cumprir a norma legal.” (CAVALCANTI, 
1966, p.25) 
 

 Portanto, entende-se que não apenas o policial militar deve seguir as leis, mas 

sobretudo seguir a orientação de seus superiores sobre a forma de fazê-lo. Duarte 

(1998) vai além ao se referir sobre a relevância da hierarquia e da disciplina nos 

órgãos militares: 
 
“(...) a ordenação da convivência entre os diferentes níveis hierárquicos 
exige o rigor da disciplina e a obediência irrestrita às ordens superiores. 
Não se pode conceber (...) qualquer tipo de indisciplina, insubordinação 
ou desrespeito aos segmentos hierárquicos. O soldado deve 
obediência ao sargento, tanto quanto este ao tenente que o comanda. 
A relação de subordinação hierárquica não reduz o subordinado à 
condição meramente servil, mas conduz à ordem e disciplina” 
(DUARTE, 1998, p. 45).  
 

 Neste sentido, obediência é um conceito chave para o policial. Nota-se, no 

entanto, que na doutrina militar, a obediência não é o resultado da legitimidade como 

discutido no primeiro capítulo desta pesquisa, mas um pré-requisito para a base 

fundante das organizações militares: hierarquia e disciplina. Discutiremos mais a 

frente as implicações do sentido de obediência da doutrina militar na relação do 

policial com o público durante a abordagem policial. 

 A disciplina conforme definida por Costa et al. (2007) é: 
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“a imposição de autoridade, de método, de regras ou preceitos, ou seja, 
é o respeito da autoridade, a observância de métodos, regras e 
preceitos. Trata-se de um conjunto de prescrições ou regras 
destinadas a manter a boa ordem e regularidade em qualquer entidade, 
seja pública ou privada.” (COSTA et al., 2007, p.27) 
 

 O capítulo II do RD trata da deontologia policial-militar, isto é, define os valores 

da profissão e o faz na forma de prescrição. Caso a conduta do policial não reflita tais 

valores ele pode sofrer sanção de caráter preventivo-repressivo ou reeducativo. No 

parágrafo 1º do artigo 6º, está explicitado que “a deontologia policial-militar reúne 

valores úteis e lógicos a valores espirituais superiores, destinados a elevar a profissão 

policial-militar à condição de missão” (SÃO PAULO, 2001). Neste sentido, ser policial 

militar não é apenas uma profissão, mas uma missão de vida. O sentido de sacerdócio 

da profissão permeia toda a doutrina da PMESP.  

 Os valores Policiais-Militares definidos na Lei Complementar nº 893, de 09 de 

março de 2001 são: 
 
“Artigo 7º - Os valores fundamentais, determinantes da moral policial-
militar, são os seguintes: 
I - o patriotismo; 
II - o civismo; 
III - a hierarquia; 
IV - a disciplina; 
V - o profissionalismo; 
VI - a lealdade; 
VII - a constância; 
VIII - a verdade real; 
IX - a honra; 
X - a dignidade humana; 
XI - a honestidade; 
XII - a coragem.” (SÃO PAULO, 2001). 
 

 Grande parte dos valores Policial-Militar estão relacionados ao ethos do 

guerreiro, referência muito presente no imaginário do policial. O ethos do guerreiro 

está fundado na honra, no dever, na determinação e na disposição de se engajar em 

situações de perigo e está presente em diferentes polícias no mundo (CANO et al., 

2013; STOUGHTON, 2016). Segundo alguns autores, os valores policiais influenciam 

a maneira como o policial enxerga o seu papel na sociedade e lidam com ela 

(STOUGHTON, 2016). O patriotismo, a honra, a coragem, a lealdade, a constância e, 

obviamente, a hierarquia e a disciplina estão relacionadas ao ethos do guerreiro. Ao 

mesmo tempo, alguns destes valores reforçam a ideia de defesa do Estado, que no 

contexto brasileiro da segurança pública, remetem ao período da ditadura no qual o 
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inimigo a ser combatido era todo aquele que se opunha ao Estado (CANO et.al., 

2013).  

 Outra parte dos valores Policiais-Militares reforça um aspecto fundamental para 

a polícia em um Estado Democrático – a legalidade e o respeito aos limites da lei. O 

civismo, o profissionalismo, a verdade real e a honestidade são valores que reforçam 

este aspecto. O policial não pode tudo e o que deve guiar a sua ação é a lei e os 

limites impostos por ela.  

 Recentemente a literatura tem apontado que apenas o respeito às leis não é 

suficiente para que a polícia alcance por completo sua missão. É preciso ir além e 

conquistar a confiança da sociedade e aumentar a legitimidade das instituições 

policiais (MEARES; NEYROUD, 2015). Para isso, os policiais precisam incorporar os 

princípios do “guardião”, isto é, proteger as pessoas da indignidade e de danos 

desnecessários. Este princípio será incorporado42 na medida em que outros valores 

forem cultivados pelos policiais: respeito pela dignidade humana, empatia, paciência, 

inclusão e introspecção (STOUGHTON, 2016). O único valor que representa o ethos 

do guardião no conjunto dos valores Policiais-Militares é o item X do artigo 7º: a 

dignidade humana. 

 A inclusão deste valor na alteração do RD feita em 2001 foi um importante 

avanço na adequação do RD à Constituição Federal de 1988 e foi traduzido de 

maneira contundente no artigo 13 da Lei Complementar nº 893, de 09 de março de 

2001, que define as transgressões disciplinares, conforme exemplos abaixo: 
 
“Artigo 13 - As transgressões disciplinares são classificadas de acordo 
com sua gravidade em graves (G), médias (M) e leves (L). 
Parágrafo único - As transgressões disciplinares são: 
1 - desconsiderar os direitos constitucionais da pessoa no ato da prisão 
(G); 
2 - usar de força desnecessária no atendimento de ocorrência ou no 
ato de efetuar prisão (G); 
3 - deixar de providenciar para que seja garantida a integridade física 
das pessoas que prender ou detiver (G); 
4 - agredir física, moral ou psicologicamente preso sob sua guarda ou 
permitir que outros o façam (G); 
5 - permitir que o preso, sob sua guarda, conserve em seu poder 
instrumentos ou outros objetos proibidos, com que possa ferir a si 
próprio ou a outrem (G); 
6 - reter o preso, a vítima, as testemunhas ou partes não definidas por 
mais tempo que o necessário para a solução do procedimento policial, 
administrativo ou penal (M);” (SÃO PAULO, 2001) 
 

                                            
42 Não se trata de optar por um ou outro conjunto de valores (guerreiro ou guardião) mas sim de agregar e trabalhá-
los de forma integrada.  
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 Apesar dos valores do ethos do guardião estarem menos refletidos no conjunto 

formal de valores Policiais-Militares, parte dos policiais na ponta da linha reconhecem 

a necessidade de incorporá-los para o bom exercício da profissão. Alguns dos valores 

do guardião são incorporados pela prática do trabalho de polícia, na lida cotidiana com 

a sociedade. Formalmente, contudo, não são perseguidos pela PMESP e nem foram 

traduzidos de maneira explícita no RD ficando a cargo de cada indivíduo. 

 Importante ressaltar que o RD estabelece deveres para o policial militar não 

apenas no exercício da profissão, mas em alguns aspectos de sua vida privada como 

descrito abaixo: 
 
“Artigo 8º - Os deveres éticos, emanados dos valores policiais-militares 
e que conduzem a atividade profissional sob o signo da retidão moral, 
são os seguintes: 
(...) 
II - cumprir os deveres de cidadão; 
III - preservar a natureza e o meio ambiente; 
(...) 
XVIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e particular; 
(...) 
XXII - prestar assistência moral e material ao lar, conduzindo-o como 
bom chefe de família; 
(...) 
XXVII - observar as normas de boa educação e ser discreto nas 
atitudes, maneiras e na linguagem escrita ou falada; 
(...) 
XXXV - atuar onde estiver, mesmo não estando em serviço, para 
preservar a ordem pública ou prestar socorro, desde que não exista, 
naquele momento, força de serviço suficiente.” (SÃO PAULO, 2001) 
 

 Alguns dos deveres que afetam a vida privada do policial militar estão 

concretizados no que se pode considerar “tipificações” de transgressão disciplinar 

com diferentes níveis de gravidade - grave, média ou leve como por exemplo as 

definições feitas no art. 13 da Lei Complementar nº 893, de 09 de março de 2001: 
 
“Artigo 13  
(...) 
24 - contrair dívida ou assumir compromisso superior às suas 
possibilidades, desde que venha a expor o nome da Polícia Militar (M); 
(...) 
70 - deixar de comunicar a alteração de dados de qualificação pessoal 
ou mudança de endereço residencial (L); 
 (...) 
92 - fumar em local não permitido (L);  
(...) 
128 - discutir ou provocar discussão, por qualquer veículo de 
comunicação, sobre assuntos políticos, militares ou policiais, 
excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, quando 
devidamente autorizado (L); 
129 - frequentar lugares incompatíveis com o decoro social ou policial-
militar, salvo por motivo de serviço (M);” (SÃO PAULO, 2001) 
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 Portanto, não é de se estranhar a descrição das mudanças que acontecem na 

vida da pessoa ao se tornar um policial militar. Para além do impacto relativo a própria 

formação que o prepara para o tipo de atividade que será exercido, diferentes 

aspectos da vida pessoal do policial são afetados. As transgressões disciplinares têm 

implicações direta na carreira do policial militar repercutindo, por exemplo, nas 

oportunidades de promoção. 

 As transgressões disciplinares estão sujeitas à diferentes tipos de sanções que 

produzem resultados de reprimenda, restrição de liberdade, restrição de direito, 

exclusão e pecuniário (COSTA, et al., 2007). 

 As sanções disciplinares de repreensão, permanência disciplinar e detenção 

geram uma classificação para determinar o comportamento militar das praças43. O 

comportamento militar é a forma como o RD mensura a conduta do policial militar em 

sua vida social e profissional (COSTA, et al., 2007). O comportamento militar tem 

consequências não apenas para fins disciplinares, mas também outros efeitos na 

carreira do policial, conforme artigo 54 da Lei Complementar nº 893, de 09 de março 

de 2001. 
 
“Artigo 54 - Para fins disciplinares e para outros efeitos, o 
comportamento policial-militar classifica-se em: 
I - excelente - quando, no período de 10 (dez) anos, não lhe tenha sido 
aplicada qualquer sanção disciplinar; 
II - ótimo - quando, no período de 5 (cinco) anos, lhe tenham sido 
aplicadas até 2 repreensões; 
III - bom - quando, no período de 2 (dois) anos, lhe tenham sido 
aplicadas até 2 (duas) permanências disciplinares; 
IV - regular - quando, no período de 1 (um) ano, lhe tenham sido 
aplicadas até 2 (duas) permanências disciplinares ou 1 (uma) 
detenção; 
V - mau - quando, no período de 1 (um) ano, lhe tenham sido aplicadas 
mais de 2 (duas) permanências disciplinares ou mais de 1 (uma) 
detenção.” (SÃO PAULO, 2001) 
 

 Por fim, vale destacar as recompensas policiais-militares previstas no RD. Elas 

são de duas naturezas: (i) elogio e (ii) cancelamento de sanções – conforme Artigo 

68. As recompensas são concedidas apenas àqueles que demonstraram uma conduta 

diferenciada na vida profissional. O elogio se refere a uma conduta específica que 

merece reconhecimento pontual, enquanto o cancelamento de sanção tem implicação 

na carreira do policial militar (COSTA, et al., 2007). O cancelamento de sanção só 

                                            
43 Somente as praças, tipo de nível hierárquico na carreira militar, têm classificação de comportamento. 
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pode ser concedido pelo Comandante Geral e desde que o policial militar não tenha 

tido nenhuma sanção de repreensão, permanência disciplinar ou detenção nos 10 

anos anteriores ao pedido de cancelamento. 

 O Regulamento Disciplinar é a primeira norma que o policial aprende quando 

entra na PMESP e ele acompanhará a sua vida para sempre. Desta forma, é 

importante que ele esteja presente na análise de todos os elementos deste trabalho 

uma vez o objetivo é apreender os sentidos atribuídos pelo policial militar às suas 

ações e relações com a sociedade. Desconsiderar este fato pode produzir um 

descompasso de interpretação. Ao longo das entrevistas os policiais sempre 

lembravam que havia diferença entre esta pesquisadora (civil) e eles (policiais) – que 

eles estavam sujeitos a regras que a pesquisadora não estava. Devidamente alertada, 

houve um esforço para interpretar as entrevistas à luz dos valores e regras a que os 

policiais estão submetidos. A distinção entre o que é ser civil e ser militar, muitas vezes 

é confundida com o que é ser policial e não ser policial. Os policiais usam estas duas 

condições muitas vezes como sinônimo. Na medida do possível tentaremos apontar 

quando estas duas condições se aproximam com base na literatura de cultura policial. 

 

4.2. POP nº 1.01.00 – Abordagem de pessoa a pé 
 

 Os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) têm como objetivo padronizar 

a prestação de serviço ofertada pelos policiais militares de forma a obter a máxima 

segurança (dos policiais e dos cidadãos) e a qualidade do serviço. Eles buscam 

orientar a ação do policial de forma detalhada e podem ser atualizados com maior 

flexibilidade e rapidez quando comparados às normas (PINC, 2011). 

 O POP de abordagem a pé está dividido em 6 seções envolvendo o 

detalhamento das ações que devem ser realizadas durante uma abordagem, 

resultados esperados da ação e uma seção de esclarecimentos. O documento contém 

ilustrações para ajudar na compreensão do texto escrito, principalmente quando o 

texto dá orientações sobre posicionamento físico do policial. 

 No documento constam cinco tipos de sequência de ações que podem ser 

adotadas pelo policial dependendo do grau de força a ser utilizado na abordagem ou 

de acordo com a limitação de comunicação entre o policial e o abordado. São eles: (i) 

abordagem de pessoa sob fiscalização de polícia, (ii) abordagem de pessoa em 
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atitude sob fundada suspeita, (iii) abordagem de pessoa infratora da lei, (iv) 

abordagem de pessoa com deficiência e (v) abordagem de pessoa que se comunica 

em idioma diverso à língua portuguesa. As duas últimas apenas dão orientações sobre 

diferenças de comunicação que o policial deve adotar em cada situação e indica que 

a sequência de ação a ser seguida corresponde a uma das três opções anteriores. 

 Há basicamente quatro diferenças entre os tipos de abordagens previstas no 

POP: (i) procedimentos realizados durante a abordagem, (ii) diferença no tom de 

verbalização empregado, (iii) variação na posição da arma e (iv) embasamento legal. 

No primeiro tipo de abordagem, está prevista apenas a “fiscalização de polícia”. No 

entanto, não há detalhes do que seja esta fiscalização. O policial precisa estar calmo 

e agir de “forma respeitosa” com o abordado. Neste tipo de abordagem, o policial 

solicita que o abordado se identifique e a arma deve estar no coldre. 

 No segundo tipo, o policial precisa ser claro no processo de verbalização, 

porém enérgico de forma a reduzir “o potencial de reação ofensiva do abordado”. 

Neste tipo de abordagem o policial realiza a busca pessoal, que deve seguir as 

indicações do POP específico (POP nº 1.01.06) e ao finalizar o procedimento, deve 

conferir a documentação junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM). 

A arma neste segundo tipo de abordagem está na posição sul, isto é, apontada para 

baixo. 

 Já no terceiro tipo, a abordagem inicia com a arma do policial na posição “3º 

olho”, isto é, apontada para a pessoa abordada. Da mesma forma que a abordagem 

de fundada suspeita, a verbalização precisa ser clara e enérgica. Nesta abordagem, 

pode haver necessidade algemar a pessoa abordada antes de realizar a busca 

pessoal. O algemamento deve seguir procedimento específico (POP nº 5.01.02). 

 Na descrição da sequência de ações que devem ser seguidas, há uma clara 

preocupação com a segurança do policial. Desde a posição da arma em função do 

risco da situação ao posicionamento que o policial deve estar em caso de ter que fazer 

a busca pessoal, o objetivo é manter o policial seguro. Trechos do texto que traduzem 

este fato são: “[atentar] para o princípio de superioridade numérica e/ou superioridade 

de meios”; “o policial militar responsável pela segurança [deve se posicionar] a 90º em 

relação ao encarregado da busca pessoal”; dependendo do grau de força utilizado 

“colocar seu armamento, travado, no coldre e abotoá-lo” ou ainda “em nenhuma 

hipótese, os policiais poderão se separar [caso um abordado fuja do local]” (SÃO 

PAULO, 2014). 



 

 

79 

 Nos tipos de abordagem onde há um déficit de comunicação entre o policial e 

a pessoa abordada, o POP procura fornecer ao policial informações sobre como 

proceder e ao mesmo tempo como o policial deve interpretar o que acontece no 

encontro. Exemplos disso são: “falar direta e frontalmente à pessoa, de modo a 

facilitar a leitura labial”; “sendo necessário, utilizar a comunicação por sinais” e “ao 

desviar o olhar, a pessoa com deficiência auditiva entenderá que a conversa encerrou” 

(SÃO PAULO, 2014). No POP, há algumas figuras ilustrativas de como utilizar a 

linguagem de sinais com intuito de facilitar a comunicação nos casos em que isso se 

faça necessário. Interpreta-se que a preocupação do POP nestes casos é com o 

fornecimento de um serviço de qualidade. 

 Na descrição da sequência de ações, o POP também prevê como deve ser feita 

a busca pessoal em mulheres. De preferência, deve ser realizada por um policial 

feminino, mas caso não seja possível, um policial masculino poderá realizar o 

procedimento, solicitando a uma pessoa do público presente (preferencialmente do 

sexo feminino) para ser testemunha da ação. Neste caso, parece haver uma 

preocupação com a legalidade do ato. 

 A preocupação com a qualidade da relação que se estabelece com o cidadão 

é mais clara na abordagem do tipo pessoa sob fiscalização de polícia. Há previsão 

explícita de “solicitar de forma respeitosa que o abordado se identifique” (SÃO 

PAULO, 2014, grifo nosso). Tanto neste tipo de abordagem como na abordagem de 

pessoa em atitude sob fundada suspeita na qual a suspeita não se confirme após 

realizados os procedimentos, o policial deve informar que “a abordagem é um 

procedimento policial preventivo visando a segurança do cidadão”. O policial deve 

ainda agradecer a colaboração, se identificar e colocar a Polícia Militar sempre à 

disposição das pessoas. 

 Os resultados esperados pela PMESP para uma abordagem, isto é, aqueles 

expressamente declarados no POP, referem-se em primeiro lugar à realização correta 

dos procedimentos: “que a(s) técnica(s) sejam empregadas de forma correta”; “que 

haja proporcionalidade no uso da força em relação ao risco apresentado”; “que o 

policial militar verifique sempre a segurança [de todos – público, policial e abordado]” 

e “que tão logo se verifique [ser uma pessoa idônea], o policial reoriente sua ação” 

(SÃO PAULO, 2014). 

 Outros dois resultados esperados, porém, secundários em relação ao primeiro, 

dizem respeito à percepção e sentimento do abordado e à imagem da polícia militar. 
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Estes resultados estão traduzidos da seguinte forma: “que o abordado, ao término da 

ação policial, não se sinta humilhado e/ou discriminado” e “que ao final, a pessoa 

abordada, não fique com imagem negativa da Instituição” (SÃO PAULO, 2014).  

 No entanto, há pouca orientação sobre como fazer isso. Infere-se que seguir 

os procedimentos previstos seja suficiente. A orientação mais próxima sobre como 

lidar com a insatisfação do abordado é a previsão feita na seção de “ações corretivas” 

sobre como acalmar uma pessoa submetida à abordagem policial que esteja nervosa 

ou inconformada com o procedimento: 
 
“3.1 reduzir a tonalidade de voz para minimizar os ânimos;  
3.2 solicitar calma ao(s) abordado(s);  
3.3 manter equilíbrio independente da alteração da(s) pessoa(s) 
abordada(s) e  
3.4 informar quais foram as atitudes que levaram à abordagem e que 
todas as dúvidas serão esclarecidas ao final do procedimento”  
(SÃO PAULO, 2014) 
 

 Nota-se que a decisão de abordar uma pessoa que não carregue nada de ilícito, 

por si só não é considerado um erro pela PMESP. Isso porque, a justificativa legal 

estabelecida no POP de abordagem, pelo menos para o primeiro tipo – a abordagem 

de pessoa sob fiscalização de polícia, permite uma ampla discricionariedade por parte 

do policial. O poder para realizar este tipo de abordagem está ancorado no Poder de 

Polícia estabelecido no artigo 78 do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 

de outubro de 1966: 
 
“Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração 
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, 
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse 
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder 
Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 
direitos individuais ou coletivos. 
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia 
quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei 
aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de 
atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de 
poder.” (BRASIL, 1966) 
 

 Como apresentado antes, o Poder de Polícia pode ser traduzido como a 

prerrogativa do Estado-Administração em fiscalizar, regular e cercear o exercício dos 

direitos dos indivíduos tendo em vista o interesse público (TAVARES; FERNANDES; 

TAVARES, 2017). Os atributos do Poder de Polícia que são a discricionariedade, a 
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auto-executoriedade e a coercibilidade estão expressos no POP, com a seguinte 

redação: 
 
“Discricionariedade: traduz-se na livre escolha, pela Administração, da 
oportunidade e conveniência de exercer o poder de polícia, bem como 
de aplicar as sanções e empregar os meios conducentes a atingir o fim 
colimado, que é a proteção de algum interesse público; 
Auto-executoriedade: é a faculdade de a Administração decidir e 
executar diretamente a sua decisão, por seus próprios meios, sem 
intervenção do Poder Judiciário; 
Coercibilidade: é a imposição coativa das medidas adotadas pela 
Administração.” (SÃO PAULO, 2014) 
 

 Depreende-se da forma exposta no POP que o Poder de Polícia é quase 

ilimitado. Aplicado à abordagem de pessoas sob fiscalização de polícia, o policial 

poder parar qualquer pessoa com objetivo de proteger o interesse público. Utilizando 

a literatura internacional de abordagem como referência, a PMESP utiliza a 

justificativa preventiva para a realização da abordagem, isto é, qualquer pessoa pode 

ser parada pela polícia a qualquer tempo (BOWLING e WEBER, 2011). 

 A extensão do Poder de Polícia tal como interpretado no POP não é 

compartilhada por todos. De acordo com doutrinador José Cretella Júnior: 
 
“Do mesmo modo que os direitos individuais são relativos, assim 
também acontece com o poder de polícia que, longe de ser onipotente, 
incontrolável, é circunscrito, jamais podendo pôr em perigo a liberdade 
e a propriedade. Importando, regra geral, o poder de polícia, restrições 
a direitos individuais, a sua utilização não deve ser excessiva ou 
desnecessária, para que não se configure o abuso de poder. Não basta 
que a lei possibilite a ação coercitiva da autoridade para justificação do 
ato de polícia. É necessário, ainda, que se objetivem condições 
materiais que solicitem ou recomendem a sua inovação. A coexistência 
da liberdade individual e o poder público repousam na conciliação entre 
a necessidade de respeitar essa liberdade e a de assegurar a ordem 
social. O requisito da conveniência ou do interesse público é, assim, 
pressuposto necessário à limitação dos direitos do indivíduo”. 
(CRETELLA JUNIOR, 1985, p.31-32) 
 

 Se a interpretação de José Cretella Junior fosse a adotada pela PMESP, o 

policial deveria sempre pesar o interesse público e o direito de liberdade das pessoas 

antes de realizar uma abordagem de forma que a liberdade da pessoa também fosse 

um importante fator a ser considerado no momento de decidir realizá-la.  

 A interpretação que entende a legalidade da abordagem policial de uma forma 

mais restrita está em consonância com o embasamento dado às abordagens em que 

há a realização de busca pessoal, ou seja, “abordagem de pessoa em atitude sob 

fundada suspeita” e “abordagem da pessoa infratora da lei”. Para estes casos, o 
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embasamento legal é o art. 240, §2º do Código de Processo Penal, Decreto-Lei nº 

3.689 de 3 de outubro de 1941: 
 
“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a 
autorizarem, para: 
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos 
falsificados ou contrafeitos; 
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de 
crime ou destinados a fim delituoso;  
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do 
réu; 
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu 
poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo 
possa ser útil à elucidação do fato; 
g) apreender pessoas vítimas de crimes; 
h) colher qualquer elemento de convicção. 
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada 
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos 
mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.” 
(BRASIL, 1941, grifos nossos) 
 

 Importante se deter um momento na nomenclatura que é utilizada para a 

abordagem do segundo tipo, denominado “abordagem de pessoa em atitude sob 

fundada suspeita” e o que determina o Código de Processo Penal acerca da 

legalidade da busca pessoal. No § 2o do artigo 240, define-se que a busca pessoal 

dever ser realizada “quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo 

arma proibida ou objetos [obtidos por meio criminosos, cartas cujo conteúdo pode ser 

útil para elucidação de um fato ou colher elementos de convicção]” (BRASIL, 1941). 

Em uma interpretação estreita do Código de Processo Penal, a fundada suspeita que 

permite a busca pessoal é a suspeita de que a pessoa esteja carregando objetos 

específicos fruto de ilícito ou ligados a um fato ilícito. 

 De fato, analisando apenas o POP, há uma ausência de definição clara de 

quais situações o policial pode realizar a busca pessoal. Na falta de uma definição 

legal para “atitude suspeita”, Pinc (2006) aponta que a PMESP apresenta uma 

definição e descreve algumas condutas para a orientar a tomada de decisão do 

policial. De acordo com a referência apresentada por ela, tal informação está 

disponível44 na intranet da PMESP (apud PINC, 2006): 
 

                                            
44 Não foi possível confirmar se esta definição e orientações continuam válidas na PMESP. Utilizou-se as 
referências de documentos internos reproduzidas por Pinc (2006), uma vez que esta é oficial da PMESP.  
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 “Atitude(s) Suspeita(s): Todo comportamento anormal ou incompatível 
para o horário e o ambiente considerados, praticado por pessoa(s), 
com a finalidade de encobrir ação ou intenção de prática delituosa. 
Alguns exemplos:  
a. pessoa que desvia o olhar ou o seu itinerário, bruscamente, quando 
reconhece ou avista um policial;  
b. condutor ou ocupantes de um veículo que olha(m) firmemente para 
frente na condição de rigidez, evitando olhar para os lados, para o 
policial ou para a viatura, que naturalmente chamam a atenção do 
público em geral;  
c. pessoa(s) que, ao ver(em) ou reconhecer(em) um policial ou uma 
viatura, iniciam um processo de fuga, como correr, desviar caminho 
abruptamente etc.;  
d. pessoa(s) parada(s) defronte a estabelecimentos comerciais, 
bancários, escolas, filas etc., por tempo demasiado e sem motivo 
aparente;  
e. condutor que mantém seu veículo parado e em funcionamento 
defronte a estabelecimentos bancários, demonstrando agitação, 
nervosismo, ansiedade etc;  
f. veículo excessivamente lotado, cujos ocupantes demonstram 
temeridade em seus comportamentos;  
g. táxi ocupado por passageiros, contudo, apresentando luminoso 
aceso;  
h. uso de vestes incompatíveis com o clima, possibilitando ocultar porte 
ilegal de armas ou objetos ilegais”. 
 

 A definição de atitude suspeita apresentada pela PMESP é um meio termo 

entre o Poder de Polícia conforme apresentada no POP e o de “fundada suspeita” do 

Código de Processo Penal (CPP) interpretada de maneira restrita. Por um lado, ela 

restringe a discricionariedade do policial quando comparado com o Poder de Polícia 

e por outro amplia as situações definidas no CPP.  

 A atitude suspeita conforme descrição acima se refere sempre a situações onde 

há indícios de “prática delituosa”. Portanto, a atitude que deve levantar suspeita para 

o policial ao ponto de que ele decida abordar a pessoa deve estar relacionada a 

suspeição de que algum delito foi cometido ou possa vir a ser cometido. Um delito é 

um “fato ofensivo às leis ou aos preceitos do direito e da moral” (MICHAELIS ONLINE), 

ele não se refere necessariamente a um crime, isto é, um ato que viola o Código 

Penal. 

 Este tipo de orientação é compatível com o que a literatura aponta como 

justificativa investigativa (BOWLING; WEBER, 2011). No entanto, a descrição das 

situações que tem como objetivo orientar a tomada de decisão do policial carregam 

em si elementos bastante subjetivos. Por exemplo, a suspeição não está baseada na 

observação de volume na cintura da pessoa que pode indicar que ele esteja 

carregando uma arma naquele momento. O simples fato da pessoa estar usando uma 

roupa que permita que uma arma seja escondida, em tese, já dá elementos de 
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suspeição suficientes para que uma pessoa seja abordada pela polícia. É justamente 

neste vácuo de elementos concretos e objetivos que Schlittler (2016) aponta que o 

tirocínio policial reproduz uma seletividade racial baseada em estereótipos sobre 

quem é o “bandido”.  

 Independente da problemática racial que isso possa resultar, a formulação do 

POP sugere ao policial que ao ponderar a situação específica, pese mais o interesse 

público – entendido aqui como o risco de a pessoa estar armada e prejudicar a 

segurança pública, do que a liberdade do indivíduo. A liberdade das pessoas, direito 

fundamental do ser humano, não aparece como um ponto de atenção no POP, o que 

torna a abordagem policial no Brasil diferente daquela realizada nos Estados Unidos 

e Inglaterra. Nestes países, as normas que regulam a abordagem têm uma 

preocupação central com a limitação do poder do Estado em interferir na liberdade 

das pessoas (COLB, 1996; STUNTZ, 1998). 

 O POP parece não atentar para a questão da legitimidade em todas as 

dimensões tratadas neste trabalho – legalidade, consentimento e compartilhamento 

de valores (BEETHAM, 2013). A legitimidade é considerada apenas sob a perspectiva 

da legalidade da ação: “Se o policial militar for indagado quanto à legitimidade de sua 

ação, informar que a abordagem policial tem fundamentação legal com base no Poder 

de Polícia” (SÃO PAULO, 2014). 

 O POP n º1.01.06 não sugere que a abordagem seja feita apenas em casos 

onde haja elementos objetivos para a tomada de decisão. Aliás, o POP não trata de 

elementos para a tomada de decisão do policial em abordar ou não uma pessoa. 

Talvez este seja o objeto de outro POP45, apesar de não haver menção a isso no 

documento. 

 O POP orienta o policial a alterar a sua ação quando constata que o abordado 

é uma pessoa idônea: o “policial militar [deve reorientar] sua ação policial, adequando-

se com a situação apresentada” (SÃO PAULO, 2014). A adequação da ação está 

relacionada com a forma com a qual o policial se dirige à pessoa abordada que inclui 

entre outras coisas, reduzir o nível de força utilizado (posição da arma e tom de voz). 

Esta orientação sugere o caminho a ser percorrido para se alcançar um dos resultados 

esperados da abordagem, que as pessoas abordadas fiquem com uma imagem 

                                            
45 O POP 1.01.04 tem o título de Localização da(s) Pessoa(s) a ser(em) Submetida(s) à Abordagem, porém não 
se teve acesso ao mesmo para a realização desta pesquisa. 
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positiva da Instituição, “tendo a certeza que ele(s) pode(m) e deve(m) contar com a 

ajuda do(s) policial(is) militar(es) a qualquer hora e lugar” (SÃO PAULO, 2014). A 

interpretação que este trecho sugere é que a abordagem é uma ação voltada à 

produtividade policial e não à efetividade, isto é, ela serve para mostrar que a polícia 

está trabalhando. Esta interpretação é reforçada pelo fato do número de revistas 

pessoais ser divulgado no item “produtividade policial” nas estatísticas trimestrais da 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. 

 Por fim, o POP estabelece que o lema que os policiais devem ter é: “Na 

abordagem policial prende-se um infrator da lei ou conquista-se um amigo” (SÃO 

PAULO, 2014) mostrando uma expectativa de que a abordagem sirva como 

mecanismo de aproximação entre a polícia e o cidadão. A estranheza do lema fica por 

conta do paradoxo gerado por ele. A utilização de uma ferramenta coercitiva para 

gerar aproximação com a população. Inclusive porque a literatura mostra o grande 

potencial que ela acarreta de reduzir a legitimidade da polícia.  

 Apesar do POP prever mais de uma justificativa em função dos diferentes 

cursos de ação previstos nos tipos de abordagem, é possível inferir que a política de 

abordagem policial na PMESP tenha o objetivo preventivo, isto é, dá ao policial uma 

maior discricionariedade para a realização do que se a política fosse orientada por um 

objetivo investigativo. O objetivo está materializado no que o policial deve informar ao 

cidadão ao terminar a abordagem: “a abordagem é um procedimento policial 

preventivo visando a segurança do cidadão” (SÃO PAULO, 2014).  

 Desta forma, é possível supor que a abordagem é utilizada como mecanismo 

para dissuadir o crime e pode ser adotada em diferentes áreas e horários como parte 

da atividade policial. A articulação deste objetivo tem implicações na implementação, 

ampliando a discricionariedade da polícia.  

 

4.3. Diretriz nºPM3-011/02/05 - Programa de Radiopatrulha  
 

 A Diretriz nº PM3-001/02/05 faz parte da Norma para o Sistema Operacional 

de Policiamento PM. Ela estabelece a finalidade, os objetivos e principalmente como 

se dá a execução do Programa de Radiopatrulha na PMESP. 

O Programa de Radiopatrulha é o programa de policiamento ostensivo 

motorizado. Como já mencionado, ele é considerado prioritário dentre os programas 
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de policiamento e é destinado ao atendimento de emergência e ao patrulhamento 

preventivo. 

 O atendimento de emergência é um dos papéis que a polícia desempenha em 

todo o mundo. A característica do atendimento de emergência é que a polícia é 

acionada para resolver uma infinidade de problemas nem todos vinculados à esfera 

criminal. As pessoas recorrem à polícia para atendimento de emergência por 

diferentes razões. Uma dela é porque a polícia é autorizada a usar o poder coercitivo 

(BITTNER, 2003; MUNIZ, 1999) o que muitas vezes pode ser necessário no 

atendimento de uma ocorrência. Outras vezes, a polícia é o único corpo 

governamental organizado para atender aos chamados de emergência 24 horas por 

dia. 

 O fato é que como a Radiopatrulha é organizada para atender as emergências, 

a qualidade do atendimento e o tempo de resposta são objetivos centrais do 

programa. A Radiopatrulha está estruturada em todas as unidades territoriais do 

Estado de São Paulo. Além de ser um programa voltado ao atendimento de 

emergência, a Radiopatrulha, por meio de suas unidades (uma viatura com dois 

policiais), também tem a função de fazer o patrulhamento preventivo e repressivo 

imediato. 

 De acordo com a Diretriz nº PM3-001/02/05, patrulhamento é “a ação de 

fiscalização de polícia ostensiva executada rotineiramente por uma patrulha por meio 

da observação atenta em relação ao ambiente patrulhado, visando, pela simples 

presença, interferir positivamente para a preservação da ordem pública” (SÃO 

PAULO, 2005).  

 Portanto, infere-se pela redação acima que o patrulhamento está baseado na 

teoria dissuasiva, isto é, a presença policial é capaz de prevenir a ocorrência de 

crimes. Apesar de a visibilidade e presença policial não estarem claramente descritos 

como objetivo do programa Radiopatrulha, é ele que orienta a sua organização 

territorial. 

 Na prática, o planejamento da distribuição do efetivo decorre dos indicadores 

criminais e não da quantidade de chamados de emergência. O exame detalhado das 

atividades criminais também orienta a elaboração dos Cartões de Prioridade de 

Patrulhamento (CPP). O Cartão de Prioridade de Patrulhamento é o documento que 

orienta o trabalho cotidiano do policial da Radiopatrulha. 
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 Segundo a Diretriz da Radiopatrulha, no Plano de Policiamento Inteligente 

(PPI), planejamento semanal realizado para orientação da presença policial no 

território, deve constar a “orientação sobre a atividade que o patrulheiro deverá 

exercer (tipo de crime, modus operandi, características de infratores, tipos de vítimas 

preferenciais, etc.)” (SÃO PAULO, 2005). Nesse sentido, a orientação que o 

patrulheiro recebe está relacionada com a prática criminal que ocorre em seu território 

de ação. 

 Há duas mensagens concorrentes na Diretriz do Programa de Radiopatrulha. 

Por um lado, o objetivo do programa diz que o foco está voltado para o atendimento 

de emergência, porém todo o planejamento é orientado pelos indicadores criminais. 

A literatura aponta que nem sempre os chamados emergência dizem respeito às 

ocorrências criminais (DEMPSEY; FORST, 2014). Elas estão mais ligadas à 

manutenção da paz e da ordem.  

 A manutenção da paz e da ordem ao lado do combate e enfrentamento do 

crime são os dois grandes escopos de atuação da polícia consensuados na literatura 

contemporânea de polícia. Pode-se dizer que, atualmente, as polícias organizam seu 

trabalho em torno de três estratégias principais com objetivo de garantir a segurança 

pública: (i) patrulhamento por meio da presença uniformizada, (ii) atendimento de 

chamadas de emergência e (iii) investigação criminal especializada (BAYLEY, 1994). 

O patrulhamento é a principal atividade de polícia onde em geral está alocado 60% do 

efetivo. 90% do trabalho de patrulha é determinado pelo atendimento de chamados 

(BAYLEY, 1994). Quando a viatura de polícia não está empregada em atendimento 

de ocorrências, ela está fazendo o patrulhamento, que nada mais é do que dirigir 

devagar observando tudo que está ocorrendo no entorno em busca de algo que não 

se enquadra com o esperado. Isso significa que grande parte do tempo, o policial não 

está combatendo o crime, mas sim atendendo o público e providenciando assistência 

geral (BAYLEY, 1994). 

 Sem dúvida, esta descrição é condizente com a atuação esperada dos policiais 

alocados no programa de Radiopatrulha. No entanto, a função de combate ao crime 

tem um peso maior no planejamento da distribuição de efetivo e as orientações sobre 

o que se espera do patrulheiro não tratam diretamente sobre a qualidade do 

atendimento prestado ou mesmo da imensa diversidade de atendimentos que o 

policial realiza cotidianamente. Por exemplo, de acordo com a Diretriz da 

Radiopatrulha o que se espera da postura do patrulheiro é: 
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“6.3.14.1. não se distrair com conversas fúteis ou com pessoas sem 
interesse para o serviço; 
6.3.14.2. permanecer atento ao que ocorre ao seu redor, mormente 
quanto à atitude das pessoas, principalmente aquelas que 
corresponderem ao tipo de infrator indicado no CPP; 
6.3.14.3. não fumar quando estiver no atendimento de solicitante; 
6.3.14.4. quando a viatura estiver estacionada, permanecer do lado de 
fora, em posição ereta, sem apoiar-se na viatura ou outros ou 
esconder-se atrás de anteparos; 
6.3.14.5. não utilizar gírias ou palavras de baixo calão quando em 
contato com a população, sendo firme sem agressividade; 
6.3.14.6. sempre agir em superioridade numérica, buscando, quando 
em situação de inferioridade, proteger-se, conter a situação e acionar 
o devido apoio; 
6.3.14.7. jamais manusear a arma desnecessariamente.” (SÃO 
PAULO, 2005) 
 

 Apesar de não haver orientação expressa para a realização de abordagens 

policiais na diretriz do programa de Radiopatrulha é possível inferir que esta é uma 

das ferramentas que o patrulheiro irá adotar para a realização do seu trabalho. Afinal, 

ele deve permanecer atento “à atitude das pessoas, principalmente aquelas que 

correspondem ao tipo de infrator indicado no Cartão de Prioridade de Patrulhamento” 

(SÃO PAULO, 2005). 

 Um ponto que chama atenção em uma leitura detalhada do documento é a 

baixa ênfase na filosofia do policiamento comunitário, um dos pilares doutrinários da 

PMESP (SÃO PAULO, 2010). Segundo o GESPOL,  
 
“[A filosofia do policiamento comunitário] postula que a atuação 
conjunta das comunidades e da polícia na melhoria da qualidade de 
vida e dos relacionamentos, bem como a salubridade de ambientes 
comuns, tem efeito mais salutar sobre o controle do ilícito penal e a 
manutenção de uma sociedade mais harmoniosa e isenta de 
incivilidades.” (SÃO PAULO, 2010, p.13). 
 

 A interação entre a Polícia e a comunidade é uma característica central do 

policiamento comunitário. No entanto, quando a diretriz de Radiopatrulha menciona 

tal filosofia o faz apenas em relação às condições ambientais propiciadoras de 

atividades criminais que devem ser levadas em consideração na elaboração do Plano 

de Policiamento Inteligente. A interação entre o policial e a comunidade é mencionada 

mais no sentido restritivo, do que não se deve fazer, do que como atividade proativa. 

 Portanto, apesar do objetivo da Radiopatrulha ser o atendimento de 

ocorrências a partir da demanda da sociedade, grande parte das orientações 

estruturadas no programa diz respeito ao combate ao crime por meio da prevenção 

que decorre da presença policial no território e visibilidade das viaturas. 
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 Analisando apenas o texto da Diretriz tal como ele está estruturado, identifica-

se uma falta de alinhamento entre os objetivos declarados e os mecanismos previstos 

para operação da política. O objetivo declarado é o atendimento de emergência, mas 

a distribuição do efetivo é feita com base nos indicadores criminais. Não há 

informações que permitam identificar se há correlação entre estes dois indicadores de 

forma que os fins pretendidos estivessem compatíveis com os meios previstos. Sob a 

ótica da corrente top-down, este poderia ser um motivo para que houvesse falhas na 

implementação (PRESSMAN; WILDASKY, 1984).  

 Constata-se pela própria estrutura hierárquica da Polícia Militar e 

características dos documentos analisados que a PMESP tem uma concepção de 

implementação baseada exclusivamente no modelo top-down. Apesar de prever que 

a atividade do policial na ponta da linha envolve a interação humana, os documentos 

são elaborados com tal nível de detalhe que se pretende por um lado reduzir o nível 

de discricionariedade dos policiais que implementam, seja no nível gerencial, ou no 

nível do policial na ponta da linha e por outro padronizar o atendimento oferecido ao 

cidadão.  

Apesar de utópica a pretensão do POP em controlar todas as ações e reações 

que são realizadas durante o procedimento, os resultados pretendidos poderiam se 

aproximar dos alcançados, se as ações da abordagem dependessem exclusivamente 

do policial que está sujeito às normas e controles da PMESP. No entanto, como a 

própria natureza da prática envolve a interação com o cidadão, há uma grande 

margem para a alteração do resultado pretendido com a política. 

 A multivocalidade da abordagem interpretativa de política pública (YANOW, 

1993) parece não estar considerada como uma possibilidade pela PMESP a partir dos 

documentos aqui analisados. No Capítulo 6 será analisado como estas políticas são 

interpretadas por quem implementa. 

 

4.4. Considerações 
 
 Certamente há um grande esforço por parte da PMESP na elaboração e 

formulação de políticas públicas por meio de normas, diretrizes e procedimentos com 

o intuito de melhorar a qualidade do serviço fornecido bem como padronizar o tipo de 

serviço ofertado. Como o tipo de serviço oferecido pela polícia está fortemente 
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ancorado nos policiais, a característica militar contribui para a tentativa de 

homogeneizar os indivíduos (CANO et al., 2013) e esta relação pode favorecer para 

que haja um forte alinhamento de sentido da política pública entre aquela formulada 

e a implementada, hipótese que será investigada no Capítulo 7. 

 O caminho escolhido pela PMESP no sentido de desenvolver procedimentos 

que detalham as ações que devem ser seguidas pelo policial da ponta da linha denota 

a sua expectativa de que seja possível reduzir bastante a discricionariedade do policial 

da ponta da linha e aumentar o controle tal qual defende a corrente top-down de 

implementação de políticas públicas. 

 No entanto, a característica central de grande parte do trabalho policial é a 

interação humana. Considerando a própria natureza da interação e diversidade de 

situações é impossível esperar que o trabalho policial possa ser completamente 

padronizado como constata a corrente bottom up. Exemplo disso foi a polêmica 

entrevista dada pelo comandante da Rota, o tenente-coronel Ricardo Augusto 

Nascimento de Mello Araújo, para o UOL no dia 24 de agosto de 2017. O comandante 

afirmou que mesmo seguindo a mesma doutrina, a forma de atuar do policial altera 

dependendo do contexto. Ele usou o exemplo de policiais atuando nos Jardins, bairro 

nobre da capital paulista, e na periferia. De acordo com ele, o policial precisa se 

adaptar ao meio em que ele está atuando. Portanto, por maior que seja o esforço 

institucional, sempre haverá um alto grau de discricionariedade (ADORNO, 2017).  

 Os documentos analisados neste capítulo não deixam claro qual é a teoria de 

mudança por trás da concepção da política pública e como os meios previstos 

alcançarão os resultados pretendidos. Os documentos estão formulados mais no nível 

tático-operacional do que no nível estratégico de maneira que os pressupostos não 

estão explícitos – precisam ser inferidos e interpretados.  

 Entretanto, é possível inferir a partir de sua leitura que tanto o patrulhamento 

como a abordagem se baseiam na teoria de dissuasão demonstrando uma grande 

coerência entre as políticas analisadas neste trabalho. Interpretada em conjunto com 

o Regulamento Disciplinar que reforça os valores do ethos do guerreiro, a formulação 

produz implicações práticas no comportamento do policial e na relação que se 

estabelece com a sociedade. 

 As políticas analisadas neste Capítulo revelam que a PMESP atua sob uma 

grande influência do que caracteriza a “era da reforma” das polícias nos Estados 

Unidos. A “era da reforma” se inicia em contraposição à “era política” no qual a polícia 
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sofria muita interferência externa e falta de especialização. A “era da reforma” é 

marcada pela profissionalização da polícia onde se busca uma espécie de 

insulamento da burocracia em relação a interferências externas, possibilitando que 

ela se organize para cumprir a sua função de combate ao crime orientado pela lei. Há 

emprego de tecnologia na estruturação de centrais de despacho por onde chegam as 

demandas da população. A patrulha preventiva e o atendimento de emergências são 

as tecnologias policiais símbolos desta era (KELLING; MOORE, 1988).  

 O afastamento natural ocorrido entre a polícia e a sociedade, resultado das 

mudanças ocorridas nesta era, resultou em uma queda de efetividade da polícia e sua 

legitimidade passou a ser questionada. Foi quando os reformadores propuseram o 

modelo de policiamento comunitário. 

 É evidente que a complexidade da atividade policial não permite apenas a 

utilização de um modelo, tanto é que existe na própria PMESP um Programa de 

Policiamento Comunitário. Contudo é fundamental que se faça uma análise em 

relação a coerência e sentidos que são produzidos pelo conjunto dos programas, 

diretrizes e procedimentos. As políticas aqui analisadas refletem mais um alinhamento 

com a “era da reforma” do que com a “era comunitária”, e se o Programa de 

Radiopatrulha é o principal programa de policiamento, este é o sentido que está sendo 

comunicado pela PMESP. 
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5. Capítulo 5 - Quem é o policial 
 
 Para apreender os sentidos que são atribuídos à abordagem pelo policial que 

a implementa cotidianamente, o primeiro passo é buscar compreender quem é este 

policial e como a profissão impacta em sua vida. Afinal, estas dimensões influenciarão 

de maneira decisiva nos sentidos que ele atribuiu ao seu trabalho e à abordagem 

policial em si. 

 A função de polícia é peculiar, uma vez que não pode ser claramente definida. 

A única característica capaz de definir a polícia moderna em todo o mundo é a 

autorização do uso legítimo da força (BITTNER, 2003). A polícia representa e 

implementa o direito do governo de usar a coerção e a força para garantir que os 

cidadãos cumpram as normas estabelecidas em uma determinada sociedade 

(DUNHAM; ALPERT, 2010).  

 O uso legítimo da força, porém, está subordinado às regras e limites acordados 

pela sociedade e precisa ser seriamente controlado (CANO et al., 2013; DUNHAM; 

ALPERT, 2010). A polícia é um dos únicos representantes do Estado disponível 24 

horas por dia, 7 dias por semana para atender a qualquer tipo de problema. Os 

policiais atuam como representantes itinerantes do Estado (SHEEHAN; CORDNER, 

198946 apud DEMPSEY; FORST, 2014). 

 Nas últimas décadas, a função de polícia tem se complexificado e expandido. 

É consenso na literatura que atualmente a polícia tem duas grandes finalidades: (i) 

combate e enfrentamento do crime e (ii) manutenção da paz e da ordem. O problema 

é que estas funções abarcam um sem-número de atividades que exigem do 

profissional diferentes habilidades. Por exemplo, a polícia é acionada para resolver 

conflitos cotidianos como som com volume alto e brigas entre vizinhos ou 

intrafamiliares; prender pessoas; atuar em situação de crimes ou quando há reféns; 

realizar averiguações quando uma pessoa suspeita de alguém ou de um carro 

abandonado; prestar socorro na falta do serviço de emergência; registrar ocorrências 

criminais ou não; realizar investigação relacionada a crimes; etc.. Também se espera 

que a polícia previna o crime. Em diversas destas situações, que envolvem alto nível 

                                            
46 SHEEHAN, Robert; CORDNER, Gary W. Introduction to police administration. 1989. 
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de estresse e até mesmo risco de morte, o policial deve julgar e escolher a melhor 

alternativa a ser empregada em frações de segundos.  

 Como dentre as principais funções da atividade policial está o combate ao 

crime, por muito tempo as caraterísticas valorizadas neste profissional foram a força 

física e a coragem, necessárias para “enfrentar bandidos”. Ao longo do tempo, 

percebeu-se que o cérebro é mais importante que o músculo e o controle emocional 

é primordial para o exercício da função (DEMPSEY; FORST, 2014).  

 Sendo o responsável pela aplicação da lei, espera-se que o policial tenha 

conduta e comportamento compatíveis com um agente da lei. Em diversas polícias do 

mundo, como parte do processo seletivo, realiza-se uma análise dos antecedentes 

criminais e comportamentais do candidato. Mais recentemente, há uma discussão 

sobre inteligência emocional47 como um dos requisitos para que uma pessoa possa 

exercer a atividade policial (DEMPSEY; FORST, 2014). 

 Este capítulo pretende caracterizar quem é o policial com objetivo de 

contextualizar os sentidos que são atribuídos à abordagem policial. Para isso, 

começar-se-á por entender quais as motivações das pessoas para entrarem na polícia 

e serão discorridas as principais mudanças que acontecem em sua vida, incluindo a 

maneira como lidam com o risco. Em seguida, o sentido do que é ser um bom policial 

será explorado.  

 

5.1. Motivações para entrar na Polícia 
 

 A análise das entrevistas realizadas aponta para três grupos de motivações 

para entrar na Polícia, sendo duas relacionadas às características da atividade 

policial. Por um lado, a identificação com o propósito do trabalho de polícia, isto é, a 

vontade de defender a sociedade e “lutar pela justiça”, “pelo que é certo”, e por outro, 

a identificação com o tipo de atividade desenvolvida pela polícia, isto é, um trabalho 

“cheio de ação” e muitas vezes marcado pelo risco. Em ambas, o discurso está 

permeado pelo sentimento de heroísmo e de virtude, uma vez que a atividade policial 

é marcada por uma noção de entrega ao trabalho. 
 

                                            
47 Inteligência emocional é a habilidade de interpretar, entender e gerenciar suas próprias emoções e também a 
dos outros (DEMPSEY; FORST, 2014). 
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“Policial é o único que reza para acontecer alguma coisa para chegar 
e intervir” (Praça 9, homem, capital) 
 
“Eu sempre quis [ser policial], desde que tinha treze anos. Eu achava 
uma profissão bonita, achava que eu queria defender a sociedade, e... 
pensava que, não só respeito, mas como que o policial deveria agir 
com a sociedade e a sociedade com o policial”. (Praça 16, mulher, 
capital) 
 
“[P: Por que você decidiu ser policial?] Por amor a profissão. Por 
vocação. Acho que não é uma escolha, é um dom, pode-se dizer. Acho 
que a pessoa ela já é predestinada para fazer determinada coisa. E eu 
acho que eu fui agraciado com esse dom, e eu segui o meu sonho”. 
(Praça 17, homem, capital) 
 

 A terceira motivação tem natureza distinta. É a oportunidade de trabalho e 

muitas vezes de ascensão social que impulsionam esta escolha, mais presente entre 

os policiais do interior do estado. Este resultado não surpreende uma vez que há 

menos oportunidades de empregos com ganhos estáveis em cidades menores.  

 Independente da motivação para entrar na profissão, uma vez prestado o 

concurso e iniciada a formação, a vida da pessoa muda significativamente. Ela se 

torna um policial, e caso tenha optado pela Polícia Militar, torna-se um militar. Este 

fato traz implicações permanentes para sua vida já que na condição de militar, ela 

está sujeita ao Regulamento Disciplinar mesmo depois de passar para a reserva ou 

ser reformado48. 

 A sujeição ao Regulamento Disciplinar (RD) e à vida militar podem ser 

comparados à descrição feita por Van Maanen (1973) sobre a segunda fase do 

processo de se tornar um policial, que ele denominou de “admissão”. A admissão é 

caracterizada pela entrada na academia de polícia e é quando o policial tem o primeiro 

contato com a subcultura policial. Ainda que este estudo tenha sido realizado nos EUA 

onde as polícias são civis, muitas estruturas são caracterizadas como quasi-militares. 

Isto significa que é exigida a absoluta obediência às regras da corporação e a punição 

em diferentes gradações é o principal mecanismo disponível para que elas sejam 

obedecidas.  

 Este é o pano de fundo que orienta a visão de mundo e os valores do policial 

conforme será apontado ao longo do texto49.  

 

                                            
48 Reserva é a situação da inatividade do militar sujeito à reversão ao serviço ativo e Reforma é a situação de 
inatividade do militar definitivamente desligado do serviço ativo, porém mantém o vínculo estatutário com a Polícia 
Militar do Estado de São Paulo (arts.15 e 27 do DECRETO-LEI Nº 260, DE 29 DE MAIO DE 1970). 
49 A apresentação do Regulamento Disciplinar e uma análise interpretativa do mesmo foram feitas no Capítulo 4. 
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5.2. O choque da transformação: tornando-se um policial militar 
 

 Há dois impactos significativos no momento em que os policiais entram para a 

profissão: seu processo de socialização e a forma de observar o mundo ao seu redor. 

O círculo de amizades muda. Nem todas as pessoas são “adequadas” para o convívio 

de um policial e nem todos os ambientes e atividades de lazer são propícios. A 

possibilidade de ter briga ou de encontrar pessoas que infringem a lei passam a ser 

incompatíveis com a vida social do policial. 
 
“Porque nem todos os seus amigos, não, os seus colegas, são 
confiáveis. Porque você vai ter que selecionar quem vai frequentar a 
sua casa. E às vezes aquele amigo de infância não virou uma coisa 
boa. Então mudam os amigos, mudam os ambientes. Tem lugar que 
você não pode frequentar, por mais que você queira, você não pode 
frequentar. E a turma, quando você sai, você sai sempre com polícia. 
A sua amizade sempre tem um polícia envolvido, não tem jeito. E você 
chega num ambiente que você não conhece, você não fica em paz. 
Não é igual a vocês [paisanos] que vão para um barzinho, sentam de 
costa para a rua, bebem cerveja, não estão nem aí. Vocês estão ali 
para relaxar. A gente não. Você tem que ficar o tempo todo esperto. 
Então isso muda muito, você acaba nem se divertindo [ou] saindo para 
se divertir. Tem que ser lugares bem selecionados. Porque se não for, 
eu não vou. Prefiro ficar em casa. Se for um lugar que eu não conheço, 
que eu não sei quem frequenta, eu não vou, eu fico em casa”. (Praça 
6, mulher, capital) 
 
“Ah, muda os amigos, os locais onde a gente às vezes frequentava 
como civil, às vezes não dá para frequentar mais, um bar. Eu gostava 
de final de semana jogar futebol e ir no bar ficar conversando com o 
pessoal à tarde [porque] não tem outra coisa para fazer. Aí depois que 
a gente vira polícia, bar é complicado. Dá uma briga, alguém quer fazer 
uma gracinha. A gente nunca deixa os amigos de lado, mas tem 
determinados locais que a gente tem que parar de frequentar. É 
incompatível. Dá uma briga lá, a gente está armado no bar... então não 
dá pra frequentar. Os amigos continuam, mas com o passar do tempo 
também muitos vão se afastando, os que às vezes andam errado”. 
(Praça 3, homem, interior) 
 

 Em relação ao processo de socialização, duas dimensões devem ser 

consideradas, a formal e a informal. Na dimensão formal, isto é, as regras, viu-se 

anteriormente que o RD define como transgressão de média gravidade conforme art. 

13, 129: “frequentar lugares incompatíveis com o decoro social ou policial-militar, salvo 

por motivo de serviço” (SÃO PAULO, 2001). Como explica Costa et al. (2007) 

“frequentar” refere-se a um ato habitual e não um evento pontual. Porém há ampla 

margem para interpretação subjetiva do que seria um local incompatível com o 

"decoro social ou policial militar". Tudo que possa afrontar os valores definidos nos 

artigos 7º e 8º do RD pode ser interpretado como transgressão. Na prática, a vida 
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social do policial militar muda por completo. O policial passa a realizar criteriosa 

avaliação e julgamento das pessoas com as quais convive. Em geral, torna-se mais 

caseiro e a mudança de seu comportamento é notada pelas pessoas a sua volta. Em 

diferentes aspectos, o RD reforça a dimensão informal, isto é, a cultura policial. 
 
“A cultura policial é o conjunto de características compartilhadas por 
aqueles que são policias e envolvem valores, normas e objetivos, 
padrões de carreira e estilo de vida e que em alguma medida se 
diferenciam da sociedade como um todo”. (DEMPSEY; FORST, 2014, 
p. 162, tradução nossa) 
 

 A literatura aponta que a cultura policial possui diferentes particularidades como 

a honra, a lealdade, o isolamento do público e o espírito de corpo. Algumas delas são 

traduzidas ou explicitamente definidas no Regulamento Disciplinar. No entanto, a 

literatura sugere que independente das regras a que estão submetidos os policiais, o 

tipo de atividade que eles exercem favorece o florescimento desta cultura. A 

especificidade do turno de trabalho – diferente da maior parte das profissões; o risco 

constante a que estão submetidos e a desconfiança permanente são características 

que facilitam a disseminação desta cultura e impactam o comportamento dos policiais. 

Portanto, não se trata apenas de propriedades tipicamente militares. As 

peculiaridades da profissão desempenham papel fundamental no desenvolvimento 

das características próprias da cultura policial. É compreensível porque “ser militar” e 

“ser policial” são percebidos como sinônimos pelos policiais entrevistados. 

 O cotidiano da atividade policial propicia o surgimento de uma “personalidade” 

comum entre os policiais marcada pelo autoritarismo, pela suspeição, pelo 

conservadorismo e pelo cinismo (DEMPSEY; FORST, 2014). O cinismo policial é a 

atitude de descrença no mundo e na humanidade que pode ser traduzido como uma 

visão de mundo distópica onde o crime, a corrupção e a violência imperam. Este tipo 

de sentimento é produzido em função do permanente contato com os problemas da 

sociedade, com criminosos e da percepção de uma justiça falha. 

 A segunda mudança significativa relatada pelos policiais é a alteração na forma 

de observar o que está em seu entorno e o desenvolvimento de um mecanismo de 

atenção permanente. Estes atributos são inerentes ao policiamento. O que antes era 

invisível aos seus olhos agora parece saltar à sua frente. Principalmente no início da 

carreira, este fato é particularmente marcante na vida do policial. 
 
“Se eu falar para você que nem eu consigo explicar o que se passa. Eu 
não consigo entender, mas o pouco que eu entendo, é complicado 
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você ficar quase 24 horas trabalhando, né? Não é trabalhando, mas 
você fica 24 horas assim bitolado, tudo e qualquer atitude é suspeita, 
enfim, é complicado”. (Praça 18, homem, capital) 
 
“Você sempre está abordando pessoas, sempre vendo quem tem 
passagem criminal, sempre está lidando com o público que cometeu 
coisa errada, o pessoal não gosta. Você tem que estar sempre alerta. 
Vai para a praia, você tem que estar alerta; vai para qualquer lugar 
você tem que estar alerta. Já teve caso aí de policial, [que estava] na 
praia, daqui a pouco: ‘e aí, seu, tudo bem?’ Na hora que olhou, era um 
cara que ele tinha prendido.” (Praça 9, homem, capital) 
 
“Porque é natural. Você, no dia-a-dia, você tem que observar 
emplacamento de veículo, tem que anotar emplacamento, tem que 
anotar as características das pessoas que praticaram o ato criminoso. 
Então isso, querendo ou não, vai te policiando a ser mais observador 
nas informações”. (Praça 11, homem, capital) 
 
“Você aprende um pouco na academia, mas você vai aprender mesmo 
no dia-a-dia quando você for ver aquilo na prática, aquilo fica tão 
palpável, como ver no escuro. Parece que você pode ver no escuro, é 
incrível”. (Praça 4, homem, interior) 
 

 Não apenas o policial passa a observar atentamente os detalhes do que 

acontece no seu entorno, como diferentes comportamentos que antes pareciam 

“normais”, deixam de sê-lo. O processo de formação do policial envolve o 

conhecimento e a adoção de um novo conjunto de valores que refletem a moral do 

Policial Militar. Ainda que estes valores não sejam necessariamente novos para a 

pessoa, eles adquirem uma conotação diferente para o policial. De certa forma, é a 

partir destes valores que o policial passa a interpretar o mundo. 
 
“Eu fui criada em periferia, então eu tinha aquele olhar de ‘está todo 
mundo no meio de bandido e achar a coisa mais natural do mundo’. Eu 
achava a coisa mais natural do mundo, eu estar no meio de bandido. 
Para mim, quando a polícia ia até lá, eu achava até que os policiais 
eram errados. Assim, ‘nossa, mas ninguém está fazendo nada. Todo 
mundo é bandido’. Porque é. Porque se você está no meio, você está 
correndo risco. Eu não via desse jeito. Fui criada em periferia, é um 
índice muito alto de violência, de roubo, de ladrões, que é onde eles 
mais podem se esconder, e eu tinha uma outra visão. A gente está 
junto ali, está todo mundo junto, está perfeito. Eles ajudam a 
sociedade, só que para ajudar a sociedade, tem uma cobrança aí. Eles 
cobram por isso. Aquelas festinhas que dão em rua, aquelas coisinhas 
ali, tudo tem um preço para sociedade. [O contexto é muito complexo] 
A menina engravidar muito cedo, não procurar um estudo, não procurar 
uma formação, que foi diferente da minha [história]. Então, por mais 
que a gente passou por dificuldade, quando eu entrei na PM, eu não 
consigo ficar mais perto dessa sociedade. Já não me vejo lá dentro. 
Hoje eu já sinto que é perigo. E hoje eu sei que não é certo”. (Praça 
16, mulher, capital) 
 
“Então, eu acredito que só não gosta da polícia quem não gosta de 
seguir a regra, né, quem não gosta de seguir leis. Então [são] esses 
que não gostam da polícia. Agora o ser humano, a pessoa de bem, 
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trabalhadora, enfim, essas gostam da polícia”. (Praça 18, homem, 
capital) 
 
“O militarismo mexe muito com a conduta da pessoa. Por exemplo, eu 
não dou as costas para rua. É um hábito que você adquire, porque você 
aprende, que você está de costas para rua, você não está tendo a visão 
ampla de quem está entrando no ambiente que você está. Então o bom 
policial, para mim, é o policial compromissado. Ele está sempre bem 
alinhado, com o cabelo cortado, com a barba bem-feita. E ele sabe qual 
que é a missão dele. A missão dele não é fazer nada do que não seja 
o normal”. (Praça 17, homem, capital) 
 
“Cidadão bate no carro do outro, é muito difícil alguém descer e falar, 
‘olha, me desculpa. Eu sou o culpado’. Um joga a culpa para o outro, 
um joga a culpa para o outro. Ninguém bate no peito e fala, ‘sou eu’. 
Ninguém tem espírito de patriotismo. Você vai ver hoje em dia, muita 
gente não sabe nem cantar o hino nacional. Que importância tem? 
Entendeu? Infelizmente, a cultura do nosso país está virando funk, os 
nossos políticos aí, que são exemplares, né, você vê como está. É 
complicado”. (Praça 15, homem, capital) 

 
“Muitas das pessoas eu não falo. Você conversa, e a pessoa já começa 
a falar que é usuária, e tal. Então não serve para ficar do seu lado. Daí 
você vai ver, o cara ele não faz nada errado, ele é trabalhador, ele é 
tudo. Porém, ele acha bonito o crime. Ele compactua com as ações 
criminosas. Outra coisa que você acaba percebendo muito [são] as 
atitudes da pessoa. Pequenos gestos da pessoa, dá muito a entender, 
‘ah, você é’. Tipo, você chega num lugar, certo? Você chega num lugar, 
vamos dizer [que] tem dez pessoas. Está todo mundo conversando de 
boa. Daqui a pouco, você percebe que uma está nervosa, está 
preocupada, começa a olhar para um lado, para o outro, e tal. A própria 
vestimenta dela, às vezes, pode estar com alguma coisa que te chama 
atenção, pode estar armado, você fica naquela... que nem muitos 
dizem, você liga a proteção, você fica ali no seu canto, né. Ou, 
dependendo, tem gente que prefere pegar e ir embora”. (Praça 14, 
homem, interior) 
 

 Para o policial o mundo divide-se entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. 

Esta polarização não aceita meio-termo. O “cidadão de bem” faz o que é certo: “segue 

as regras”, “obedece às leis”, “gosta da polícia”. Não fica andando com “gente errada” 

porque sabe que não é correto. Importante deixar claro que esta forma de ver o mundo 

é característica da cultura policial (DEMPSEY; FORST, 2014) e não do militarismo em 

si.  

 O policial defende o “cidadão de bem”. Neste conceito está implícita uma forma 

de enxergar o mundo muitas vezes apegada à tradição e aos bons costumes. 

Importante ressaltar que este mecanismo é imperceptível para o policial – em sua 

visão ele é imparcial e apenas segue a lei. 

 Ao entrar na profissão, o policial passa por um profundo processo de 

transformação. Além aprender a deontologia Policial-Militar, ele aprende as técnicas 

do fazer policial, os procedimentos operacionais da PMESP e muita legislação. 
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Segundo Muniz (2001), as Polícias Militares no Brasil caíram em uma armadilha ao 

reformularem o processo de formação de seus quadros, baseado na doutrina militar 

e que passou a enfatizar o direito penal. Isto porque o conhecimento do Código Penal 

não ajuda o policial na tomada de decisão sobre qual o melhor curso tomar no 

atendimento das ocorrências cotidianas que não tem vinculação criminal – caso, por 

exemplo, da desinteligência50. 
 
“[a formação] na minha época, eram oito meses no módulo básico (...). 
Daí lá você tem aula de tiro, condicionamento físico, noções de direção, 
que faz a parte, né, só faz quem quer. Muita aula de direito. Bastante 
aula. Aula de ética. Escrituração básica, que é você aprender a redigir 
os documentos da polícia. Português. Daí você vai para outro [curso] 
específico que é o segundo módulo. Daí você faz outro tipo de 
escrituração básica, que você aprende mais o cotidiano, leis do mesmo 
jeito, condicionamento físico do mesmo jeito, habilitação em outro tipo 
de arma de fogo, procedimento operacional, isso deram muito. E daí 
você passa, nos finais de semana [fazendo] o estágio (...) seis horas 
no policiamento a pé. E [se] tem uma festa em algum lugar, eles 
mandam você para lá. [Mas na prática é] bastante diferente. Por que? 
O que eles te ensinam é no papel. Entendeu? Vamos fazer uma aula 
de procedimento. Certo? ‘Cidadão, mão na cabeça’. O cidadão vai e 
coloca a mão na cabeça. ‘Cidadão, encosta para mim. Abre as pernas’. 
O cidadão vai fazer isso daí na aula. Agora, na rua, o cara drogado, 
chapado, você manda, ‘mão na cabeça’, o cara corre, o cara vem pra 
cima”. (Praça 14, homem, interior) 
 
“Na academia você vai aprender o básico, você vai aprender leis, esse 
tipo de coisa, mas a prática do policiamento é no dia-a-dia. É no dia-a-
dia que você aprende ser policial”. (Praça 1, homem, interior) 
 
“A academia passa as informações, eles passam a teoria. Isso aí você 
vai aprender na escola, você vai aprender todas as leis, as que podem, 
as que não podem, se fizer isso, vai acontecer isso e se fizer isso, vai 
acontecer isso. Você [vai aprender a] atirar, tudo isso aí, vai ter a 
formação e vai ter um treinamento de abordagem, os policiais, como 
que aborda nessa situação, como que aborda nessa situação, 
exercício físico, preparatório, tudo isso aí você aprende na academia. 
Mas, a partir do momento que você sai para a rua nu e cru, você toma 
a visão da rua, o que que vai te ensinar? É o policial mais antigo que 
está do seu lado, que já vivenciou tudo isso. No caso, eu tenho 28 anos 
na polícia, já vivenciei muita coisa. Então eu auxilio um recruta do meu 
lado, que vai começar hoje, vou até passar todas as informações para 
ele, aí vamos começar a doutriná-lo, mostrar para ele como que 
funciona o patrulhamento, como viver a vida de polícia, como que é ter 
o tirocínio policial e muitos já trazem isso aí de natureza, muitos 
policiais trazem isso aí dentro dele, então é mais fácil. Mas têm alguns 
que você tem que moldá-los, mostrar para eles o caminho a ser 
seguido. Então, se aprende na prática”. (Praça 5, homem, interior) 
 

                                            
50 A categoria desinteligência inclui ocorrências de brigas e desentendimentos que podem ser intrafamiliar, entre 
vizinhos, etc.. 
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 Apesar das entrevistas corroborarem a percepção de que o conhecimento do 

direito nem sempre auxilia o policial da ponta da linha no atendimento cotidiano, há 

situações em que a principal função exercida pelo policial é oferecer orientação. 

Nestes casos, o conhecimento do direito e dos procedimentos legais são importantes. 

Entretanto, o domínio do direito na formação do policial e nas justificativas dadas por 

eles como a base que orienta as suas ações, obscurece a realidade de que muitas 

das decisões que os policiais precisam tomar em seu cotidiano não tem amparo legal.  
  
“A fundada suspeita ela é geralmente (...) é quando o tirocínio do 
policial diz que algo pode estar errado. E o que pode estar errado? É 
porque foge da lei. E o nosso trabalho é manter a lei. Então tudo aquilo 
que foge da lei, para gente, tem que ser cumprido. Entendeu? Não tem 
um crime pequenininho e um crime grandão. Crime é crime”. (Praça 
17, homem, capital) 
  
“Até quando você vai orientar uma pessoa, às vezes, numa briga de 
casal, numa desinteligência, sempre tem a lei ali. Você acaba 
orientando a pessoa, o que ela deve fazer para procurar a justiça, né. 
[P: Tem alguma situação na sua atuação onde a lei está tão clara?] 
Não. Não, porque se a gente for analisar da forma... como eu posso 
dizer? Se você for ver assim, da forma mais clara, né, tudo está 
embasado na lei. Tudo. A partir do momento que você aborda um 
cidadão, ele está sob custódia do estado. Porque nós representamos 
o estado, né?”. (Praça 15, homem, capital) 
 
“Ordem pública é estabelecer as leis vigentes, que nós vivemos, e a 
ética da sociedade, né? Você tem que manter aquela ordem, né? O 
cara fugiu daquela, como se diz, está fazendo alguma coisa que seja 
contra a lei, que seja especificado, a polícia atua”. (Praça 14, homem, 
interior) 
 
“Vou ver a situação, sei quem está errado, quem está certo, mas eu 
não vou tomar [partido]. ‘Mas o senhor não acha?’, ‘não, eu não acho, 
eu sou policial militar e venho aqui para registrar a sua versão e a sua 
versão, é assim, esse boletim de ocorrência vai ser direcionado ao 
fórum. O senhor vai apresentar suas testemunhas e o senhor vai 
apresentar suas testemunhas’. Oriento a forma que vai ser tomada a 
providência, para que se leve esses fatos até o conhecimento do juiz, 
do advogado, ou conciliação no fórum e lá vai ser resolvido. O meu 
problema mesmo, a minha parte é só registrar. A forma de trabalhar 
dentro da legalidade”. (Praça 5, homem, interior) 
 

 Como destaca Muniz (2001) “a racionalidade jurídica é incapaz de recobrir os 

fluxos e as descontinuidades da vida citadina” (MUNIZ, 2001, p.12), ou seja, a 

complexidade da vida cotidiana não é abarcada pelo que dispõe a lei. A justificativa 

dos policiais de que toda a sua ação está baseada na lei sugere que este artefato é 

um apoio utilizado por eles para a falta de uma formação mais reflexiva acerca das 

dinâmicas sociais e do papel da polícia na manutenção da paz e da ordem.  
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5.3. Riscos envolvidos 
 

 O policial vive constantemente sob dois temores – sua vida está em jogo ou 

então a sua profissão. Talvez, o primeiro seja mais fácil de compreender, afinal de 

contas “combater o crime” faz parte de sua missão. O policial procura racionalizar o 

risco da profissão de forma que o medo não domine sua vida. O medo em alguma 

medida é um aliado na sua segurança e faz com que ele nunca se descuide dos 

procedimentos. 
 
“É uma função de risco, é uma função perigosa, a gente não sabe o 
que que a gente vai encontrar, às vezes é uma ocorrência que você 
acha que é uma ocorrência simples, que é uma briga de marido e 
mulher, uma ocorrência mais corriqueira do dia-a-dia e é a que mais 
pode trazer, sei lá, acontecer uma coisa pior. Às vezes com ocorrência 
de roubo, você vai preparado para aquela ocorrência, e a ocorrência 
que você acha que não é nada, é a ocorrência que você pode ter 
problema, que pode resultar numa lesão, ou até numa morte”. (Praça 
1, homem, interior) 
 
“Eu ando de moto, então eu posso cair e morrer em cima da minha 
moto, como eu posso trocar tiro e morrer a qualquer momento. Então 
a questão da morte, do risco da vida é muito relativo, a hora que tiver 
que acontecer, entendeu? É lógico que a gente toma os cuidados, a 
gente tem medo. Porque o medo é o que mantém a gente vivo. Mas a 
gente tem que colocar a emoção e a razão numa balança, e tentar 
caminhar com os dois”. (Praça 17, homem, capital) 
 
“[o risco] é uma coisa que infelizmente se torna natural. Pode até ser 
assustador assim nos primeiros dias, mas, no dia-a-dia da gente, é 
como criar um bicho selvagem, ele pode ser selvagem, mas no dia-a-
dia, desde pequeno com a senhora. Então, é mais ou menos isso, você 
se adapta à circunstância. Não chega a ser pesado”. (Praça 4, homem, 
interior) 
 

 O risco não é apenas uma percepção subjetiva; trata-se de algo concreto. No 

Brasil, de acordo com os dados do Anuário de Segurança Pública 2016, 453 policiais 

(entre civis e militares) foram assassinados em 2016, mais de um policial por dia. Para 

efeitos de referência, entre 2009 e 2015 os policiais brasileiros morreram 110% mais 

em serviço do que os policiais norte-americanos (FORUM BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2016). Não são poucos os casos em que os policiais 

estiveram envolvidos em tiroteios durante o trabalho ou que foram agredidos. As 

histórias permanecem na vida do policial tão vívidas como se tivessem acabado de 

ocorrer. O mesmo vale para as ocorrências com um companheiro de trabalho. As 

experiências passam a construir a verdade do policial.  
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 Estas histórias estão envoltas em diferentes invólucros emocionais. Elas 

podem ser comparadas à filmes de ação, suspense ou drama. Nas entrevistas foram 

narradas histórias como uma tragédia onde o policial ficou de frente com a morte ao 

ser baleado à queima roupa em um ônibus, bem como uma perseguição na qual um 

criminoso atirava contra a moto do policial enquanto este não desistia de seu objetivo. 

Houve relato de apedrejamento de uma viatura com o ferimento de um policial que 

atendia um chamado para terminar um "pancadão" na periferia da capital. Todos estes 

casos constituem a experiência cotidiana do policial, ajudam a compreender seu 

trabalho e refletem a sua percepção de risco e da sociedade. Em grande medida, 

estes relatos contribuem para a construção de um ideário de bem contra o mal e do 

policial herói, assim como do cinismo policial.  

 Outro aspecto inerente ao risco laboral é o fato de que os policiais brasileiros 

morrem três vezes mais quando estão fora de serviço do que quando estão em serviço 

(FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2016) e isto também se reflete 

em seu comportamento. Em São Paulo, dos 243 policiais mortos na capital entre 2012 

e 2016, 52 morreram em serviço e 191 durante o horário de folga. Oito a cada dez 

policiais morreram no horário de folga (INSTITUTO SOU DA PAZ, 2017). 
 
“Quando eu estou de folga, eu me sinto sozinho, né? Diferente daqui, 
quando eu estou na viatura, tem um parceiro, tem o rádio ali para eu 
puxar o rádio e pedir um apoio, né? Não que eu esteja sozinho, assim, 
100%, mas demora mais se eu precisar de apoio. O fato de você estar 
sozinho, é que se você está na sua folga, passeando com sua família, 
ou sozinho, no carro, ou a pé, que seja, você corre o risco de você ser 
roubado ou algum ladrão te conhecer. Porque a gente não tem 
anonimato. A gente está exposto aqui, o fardamento, o nome, tudo. 
Entendeu? As vezes reconhece, desconfia, ‘esse cara é polícia’. Então 
tem esse risco, né. Mas faz parte da profissão”. (Praça 15, homem, 
capital) 
 
“Mesmo eu falando para você que não atrapalha minha vida familiar, 
eu conheço a vida do criminoso, eu sei a rotina dele, então não que ela 
me traga segurança, a arma, mas para uma eventual situação de 
emergência eu tenho que saber usar ela ali, eu tenho que estar com 
ela disponível. Então, pode ser que eu passe 30 anos na polícia e não 
precise usar em horário de folga, como pode ser que passe meia hora 
quando eu sair daqui e precise usar ela. Eu tenho que estar preparado 
para poder usar”. (Praça 10, homem, interior) 
 
“Se tiver alguma coisa [arma ou funcional] dentro do carro, pode ter 
certeza que você vai morrer. Então, é a opção que o policial militar 
[tem]. Vamos supor, por que o policial não anda desarmado? Porque a 
gente tem o risco de ter sido pedido por alguém. Alguém que conheça 
você, e sabe que você é militar, e está esperando uma oportunidade 
para te matar. Porque, muitos casos que acontece de morte de 
policiais, não são em serviço. São na sua folga. Porque na sua folga 
você está menos alerta. Por que você está menos alerta? Porque é o 
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seu momento de folga, a hora que você quer sentar para beber um 
refrigerante, para entrar em um bar, para fazer uma compra. Mas é 
nesse momento que o ladrão se aproveita, porque ele tem uma dívida, 
e ele tem que matar um policial. É onde ele vem tentar nos matar. Aí 
você vai correr o risco de andar desarmado? Não vai. Para você ter a 
chance de se defender”. (Praça 16, mulher, capital) 
 

 Muitas vezes o policial encontra-se em um círculo vicioso. A percepção do risco 

faz com que a arma de fogo seja sua companheira nos momentos de folga, ao mesmo 

tempo que estar armado aumenta o nível de estresse e o risco. Na capital é muito 

difícil que o policial ande desarmado. Em geral, ele está imerso em uma dinâmica que 

faz com que sua percepção de risco seja amplificada e que seja imperativo andar 

armado. 

 As explicações para esta escolha desenrolam-se sob o viés da proteção, ainda 

que apresentem ambiguidades e contradições. O policial precisa proteger sua família 

e também se proteger (dos criminosos). No entanto, como a arma aumenta o risco de 

uma fatalidade, quando estão com a família alguns preferem andar desarmados. Ao 

mesmo tempo, vão armados em lugares que lhes parecem mais arriscados ou onde 

haveria maior chance de serem vítimas de crimes. Ora, se arma é um instrumento tão 

eficaz de proteção como ela pode aumentar tanto o risco? Apesar da contradição, o 

sentimento do policial é o mesmo do cidadão comum. A arma provoca uma sensação 

de segurança mesmo que evidências indiquem o contrário (DAHLBERG; IKEDA; 

KRESNOW, 2004; BANGALORE; MESSERLI, 2013; HEALY, 2014). 

 Apesar de o policial ter preparo para utilizar uma arma e de ser treinado para 

atirar, o fator surpresa sempre dará aos criminosos uma vantagem a seu favor muito 

difícil de reverter. Talvez este seja um dos motivos pelo qual o momento de folga é 

tão tenso e solitário. O policial não está identificado e pode ser vítima fatal de um 

crime. 

 Por trás deste comportamento - andar armado - muitas vezes está 

materializado o valor da honra. A honra pode ser entendida na cultura policial como 

sendo uma atitude de coragem e disposição para assumir risco. Uma possível 

interpretação da honra para a PMESP é: 
 
“A honra militar é a conjunção de três elementos característicos ao 
mesmo tempo: a dignidade, o decoro e a reputação. A exteriorização 
deste valor fundamental pelo policial militar se dá pelos seus atos, os 
quais são, em regra, consequências da cultura da Instituição, ou seja, 
os valores culturais da Polícia Militar (...). A honradez de um policial 
militar está ligada à sua integridade moral, ao seu escrúpulo no 
cumprimento dos deveres sociais e militares, bem como a sua 
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probidade. Trata-se da dignidade e premência de ser um policial militar 
cumpridor de seus deveres profissionais e éticos, mantenedor da 
cultura da Polícia Militar, cultivando os nobres valores desta 
Corporação em prol da sociedade.”(COSTA et al., 2007, p. 47) 
 

 Afinal, se uma das missões da PMESP é a de combater o crime, como um 

policial pode ser uma vítima de roubo sem lutar? Esta possibilidade é uma situação 

muito difícil de aceitar para um policial e pode ter relação com o segundo risco inerente 

a sua atividade, que será apresentado adiante – a possibilidade de perder o trabalho. 

Especificamente com relação ao porte de arma, importante destacar que o policial cai 

em armadilhas que ele mesmo cria. Um grande receio é que se o criminoso descobrir 

que ele é policial, decidirá matar o policial. Porém, a forma como o criminoso o 

identifica como policial é pela arma e pela funcional. É difícil estabelecer o que vem 

primeiro. Muitas vezes o policial reage buscando se antecipar. Seu comportamento é 

oposto às orientações fornecidas pela PMESP para os cidadãos em caso de roubo: 

“não reaja”. 
 
“Primeiro, hoje em dia, o que é o primeiro, né, o principal? É o assalto, 
né? O principal é o assalto. Está todo mundo sujeito aí. Segundo, a 
própria represália, devido ao serviço. Você prende muita gente, acaba 
criando muitos inimigos”. (Praça 14, homem, interior) 
 
“Então a gente fica pensando, puta, meu, se um maldito passar aqui e 
quiser roubar o meu carro? Ou, em algum momento, me roubar, roubar 
minha carteira, pegar minha funcional e ver: ‘ele é polícia’. Então, eu 
ando, sim, 24 horas armado. Só não estou armado em casa. Mas os 
outros lugares todos eu estou armado, eu vou para padaria eu vou 
armado, eu vou para o mercado eu vou armado. Porque é o que eu 
falo, eu prefiro ter e não ter que usar do que precisar e não ter”. (Praça 
12, homem, capital) 
 
“Aí não reagir é pior, porque você vai morrer ajoelhado lá para o 
bandido. Então, no meu ponto de vista, a vida vem em primeiro lugar. 
Eu não vou tentar matá-lo, eu vou tentar prendê-lo. Se ele tentar contra 
minha vida, eu não vou hesitar. Porque ou é a minha vida ou é a vida 
dele”. (Praça 16, mulher, capital) 
 

 Segundo estudo publicado pelo Instituto Sou da Paz, os policiais (civis e 

militares) correspondem a uma parcela significativa das vítimas de latrocínio (roubo 

seguido de morte) na capital. 17% das vítimas de roubo seguido de morte na capital 

paulista em 2014 eram policiais (INSTITUTO SOU DA PAZ, 2017). 

 Ser vítima de roubo não é o único receio do policial. A possibilidade de ser 

executado o persegue e há evidências de que parte deste temor está baseado na 

realidade. Os dados analisados pelo Sou da Paz indicam que 20,9% dos policiais 

mortos entre 2013 e 2014 morreram em circunstâncias com indícios de premeditação. 
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 O “salve geral” dado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) em maio de 

2006, isto é, a ordem para que policiais fossem assassinados é uma memória que 

desperta este sentimento. O estudo “São Paulo sob Achaque: Corrupção, Crime 

Organizado e Violência Institucional em Maio de 2006” conduzido pela Justiça Global 

e pela Clínica Internacional de Direitos Humanos da Universidade de Harvard com 

objetivo de identificar a resposta e responsabilidade do Estado nos Crimes de Maio – 

os crimes que aconteceram entre os dias 12 e 20 de maio de 2006, aponta que nos 

três primeiros dias, 43 agentes públicos morreram, muitos em decorrência de ações 

diretas do PCC. Foram assassinados 23 policiais militares, 8 policiais civis, 8 agentes 

penitenciários, 3 guardas civis municipais e 1 bombeiro, além de 2 familiares de 

policiais - a noiva de um policial e civil e o filho de outro. A maior parte dos agentes 

(40 dos 43) foram mortos nas primeiras 48 horas51. 

 Segundo o mesmo relatório e notícias da época, a cúpula do governo sabia que 

o PCC havia dado o “Salve Geral”, mas optou por não alertar os policiais. De acordo 

com o Presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado 

de São Paulo, Cabo Wilson de Oliveira Morais, a morte de tantos agentes poderia ter 

sido evitada se um alerta geral tivesse sido emitido pelo governo estadual (JUSTIÇA 

GLOBAL; CLÍNICA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, 2011). Grande 

parte dos policias morreram em emboscadas em horário de folga. 

 Passados mais de 10 anos, os policiais ainda sentem como se tivessem um 

alvo estampado nas costas. A mídia tem papel relevante na construção deste 

sentimento. Não apenas a população é afetada pelas notícias de violência veiculadas, 

mas também os policiais. Aqueles que não vivem a violência constantemente, tem sua 

percepção sobre violência e risco construída a partir das notícias veiculadas. 
 
“Você sabe que você é alvo, né? Cada dia que passa [piora]. Na minha 
época, eu entrei, não era tanto como é hoje. Porque na época que eu 
entrei em 2003, a polícia ainda não tinha passado por aquela crise dos 
ataques do PCC, em 2006. [P: Antes de 2006 era diferente?] Era 
diferente. Você podia andar mais [tranquilo]. Por exemplo, um policial 
não era tão alvo, como é hoje. O crime, talvez, não era tão organizado 
como é agora. As coisas estão mudando. Tem muita coisa mudando 
para pior. [P: você sente mudança em seu comportamento em função 
desta situação?] Ah, sim. Você... você ouve as notícias, né? Por 

                                            
51 O número de pessoas mortas por armas de fogo registrados no IML no período foi 493. Porém, nem todos são 
relacionados com os Crimes de Maio. O relatório indica um total de 261 homicídios diretamente ligados ao fato, a 
maioria praticado pelas polícias. Apesar da prioridade e relevância das mortes praticadas por policiais, seja elas 
em confronto direto ou por grupos de extermínio, o tema não será tratado neste estudo. Para efeitos deste estudo, 
é importante destacar que o ataque surpresa sofrido por agentes de segurança em seu momento de folga é um 
risco constante no pensamento do policial. 
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exemplo, naquela época, ‘ah, estão atacando, estão matando policial 
de folga’. Então, querendo ou não, isso é natural. Você acaba 
redobrando sua atenção. Tipo, eu penso comigo, ‘não fui alvo, mas eu 
posso ser o alvo, a qualquer momento’. Como qualquer cidadão assim 
que ouve aquela notícia assim, ‘ah, o seu bairro está perigoso. Na sua 
rua estão roubando muitas casas, muitos veículos’, você acaba ‘opa, 
eu vou ser mais observador quando eu chego em casa, quando eu 
saio’. Você acaba mudando, naturalmente. É difícil você não mudar, 
né?”. (Praça 11, homem, capital) 
 
“Então quando jogam esse ‘bisu’ [que vai ter represália], eles [a família] 
ficam apavorados. Aí me ligam, toma cuidado... eu tento acalmar, mas 
no fundo eu também estou com medo. É óbvio, né, porque o ponto vai 
ser a gente, a gente que vai ser o alvo. Mas quando eles estão com 
muito medo eu tento acalmá-los, falo que não tem nada a ver, que não 
é do jeito que chegou. Mas a gente sabe que ali é 80% de verdade. [P: 
E isso circula muito pelo WhatsApp?] Ah, circula. Circula muito. Porque 
em 2006, quando teve aqueles ataques, segundo o que eles falaram, 
que o alto escalão sabia que ia ter. E nós ficamos rendidos. Então, 
acho que por causa disso, qualquer coisa que eles escutam, já jogam. 
Passou a ficar alerta”. (Praça 6, mulher, capital) 
 
“Eu evito o máximo ficar vendo essas coisas de criminalidade [na TV], 
eu evito, porque acho que a Polícia Militar só de pôr a farda e sair para 
a rua, a gente já está visado, e a cabeça já começa a se encher, e eu 
não fico, não sou o tipo de pessoa que fica levando as coisas do meu 
serviço para casa”. (Praça 8, mulher, interior) 
 

 Se por um lado o policial vive e percebe o risco da morte, por outro, há um tipo 

diferente de risco, mais difuso e que também faz parte da sua vida e o pressiona: o 

de perder o emprego. A perda do emprego está vinculada ao erro profissional. No 

caso do policial, erros profissionais podem ser muito graves pois eles envolvem dois 

direitos fundamentais dos seres humanos – a vida e a liberdade. Portanto, a 

responsabilidade de cada decisão e de como utilizar sua discricionariedade é um peso 

sentido pelos policiais na ponta da linha. 
 
“Aí, às vezes, chega na esquina, se depara com uma ocorrência, que, 
às vezes, ou custa a sua profissão ou pode custar a sua vida. Eu estou 
vendo vários policiais sendo mandados embora”. (Praça 9, homem, 
capital) 
 
“É até perigoso você ser excluído às vezes da corporação por uma 
coisa que você comete... é um minuto para você cometer um erro na 
rua e é uma coisa que pode custar sua carreira inteira. Que nem, eu 
tenho 29 anos de serviço, pode custar a minha carreira”. (Praça 1, 
homem, interior) 
 
“Porque o bandido quando ele vai trocar tiro com você ele não quer 
saber, quanto mais gente ele acertar para ele é melhor, mas para nós 
não. Para nós, tem que ser ele o alvo. Se o seu tiro sair errado você 
está condenado o resto da sua vida, então, por isso que o bom policial, 
ele tem que ser profissional, tem que estar sempre interagindo, ele tem 
que estar sempre estudando, tem que estar sempre com 
condicionamento físico”. (Praça 6, mulher, capital) 
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“Você tem que ter os nervos supercontrolados para você não cometer 
uma situação errada ali. Você tem poucos segundos, pode ter certeza 
que uma ocorrência ali quando você precisa tomar uma atitude é no 
máximo vinte, trinta segundos para você tomar uma decisão. E você 
tem o resto da carreira depois para você responder ali sua 
responsabilidade civil, criminal, administrativa”. (Praça 10, homem, 
interior) 
 
“Para nós [militares, se] errou, é errou. Não tem segunda chance. É 
errou. Ali você é um ser humano como outro qualquer, só que na 
função de militar. E por isso, a sociedade e dentro da corporação 
mesmo, acreditam que você não pode errar. E nós somos seres 
humanos, e errar, todo mundo erra. E sendo militar, você não pode 
voltar. Não pode pedir desculpa, e tudo passou. Você vai ser punido, 
com expulsão, cadeia, outras coisas. O paisano vai para júri, matam, 
fazem coisas absurdas, e ficam soltos. Nós militares, é um passo muito 
pequeno para ser morto. E a lei é diferente para nós que somos 
militares porque ela é cumprida à risca”. (Praça 16, mulher, capital) 
 
“[o policial está entre] a cruz e a espada. Está sempre preocupado com 
essas duas coisas, tanto com o fator, a criminalidade, a intenção de 
você suprimir [o crime], como aqui dentro também, de você cometer 
algum equívoco dentro do seu trabalho, alguma coisa, um erro, às 
vezes alguma coisa que não esteja dentro da legalidade e ser também 
punido e a punição que também não é brincadeira não, ela é severa, 
para nós que temos o conhecimento, ela é agravante, vamos dizer 
assim”. (Praça 5, homem, interior) 
 

 Apesar de o erro profissional estar relacionado a alguma ação policial que gera 

um impacto negativo na sociedade, que é a beneficiária direta da sua ação, nota-se 

que a responsividade do policial está mais vinculada à instituição do que à sociedade. 

A pressão que o erro profissional provoca no policial não está relacionado à função 

que o policial exerce na sociedade e que pode impactar nos direitos dos cidadãos; ela 

é relacionada a como a instituição PMESP atuará com ele e quais as consequências 

do erro para a sua vida individual. Isto pode ser entendido como uma decorrência do 

foco secundário dado à relação entre Polícia e comunidade nos regulamentos 

disciplinares (CANO et al., 2013). 
 
“As legislações disciplinares, então, não parecem inspiradas na ideia 
da sociedade como clientela à qual é preciso servir, mas na noção da 
defesa da própria instituição contra ameaças tanto internas 
(insubordinação) quanto externas” (CANO et al., 2013 p. 310). 
 

 Como o erro pode gerar consequências concretas para o policial, é muito difícil 

admitir que eles acontecem. Em geral, o sentimento do policial é que ele sempre está 

agindo da forma correta, por exemplo quando decide abordar alguém. Quando o erro 

é admitido, ele é feito em caráter de confidência. 
 
“[na abordagem] já aconteceu de a pessoa perguntar, ‘mas por que eu 
estou sendo abordada?’ [P: e aí?] ‘Porque você apresentou um 
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comportamento que gerou a fundada suspeita’. Fundada suspeita ela 
é discricionária ao agente da lei. E eu sou agente da lei”. (Praça 17, 
homem, capital) 
 
“[P: você já fez alguma abordagem que não deu certo?] Várias, 
principalmente erro de procedimento, quando você pára um suspeito 
apontando a arma para ele. E aí não era o caso, o cara morava do lado, 
a família estava vendo da janela, e o cara: ‘pô, mas, eu estou na frente 
da minha casa, [você] está apontando a arma pra mim?’ Aí você não 
quer perder, porque você é polícia, ensinaram a você que a sua 
autoridade é inquestionável, aí começa o bate-boca. [Já tive] várias 
experiências assim, infelizmente. Eu estou abrindo meu coração pra 
você”. (Praça 2, homem, interior) 
  

 O fato de que a responsividade está mais vinculada à corporação do que à 

sociedade acarreta consequências significativas para a noção de legitimidade e para 

os sentidos atribuídos à abordagem policial. Especialmente no caso de uma instituição 

militar, os valores - uma das dimensões fundamentais da legitimidade - podem não 

estar em total consonância com os valores compartilhados na sociedade gerando 

descompasso e déficit de legitimidade. O que é legítimo para um grupo pode não ser 

para outro (BOTTOMS; TANKEBE, 2012).  

 Do ponto de vista da política pública, isto pode produzir diferentes 

interpretações e diferentes resultados. Quando há um grande alinhamento de valores 

entre quem formula e quem implementa, a implementação, em geral, tem maior 

conformidade com a formulação (EVANS, 2010). Evans (2010) explica que os valores 

de uma profissão têm um papel relevante na ação do burocrata de nível de rua que 

pode exercer grande influência na atuação do profissional. No caso da polícia, se os 

valores da profissão são em grande medida forjados pela instituição como a análise 

do RD no capítulo anterior sugere, os valores da profissão e os sentidos que são 

atribuídos às políticas públicas tendem a ser próximos. Portanto, os conflitos entre 

formuladores e implementadores tendem a ser menores.  

 No entanto, se os valores institucionais – e neste caso, profissionais – não 

estiverem em harmonia com os valores da sociedade, sob a ótica da população 

haverá um déficit de legitimidade da própria política pública. Considerando a 

perspectiva interpretativa, mesmo que a implementação siga o que se pretendia na 

formulação, a avaliação por parte da população pode ser negativa.  

 Em se tratando de policiamento e atividade de polícia, a legitimidade é 

essencial para a própria noção do Estado Democrático de Direito e seu déficit pode 

enfraquecer o reconhecimento da autoridade policial, característica indispensável 
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para o desempenho da função. Este risco, entretanto, não aparece nas reflexões dos 

policiais 

 A percepção de que um erro pode acarretar uma punição injusta e até à perda 

de sua carreira, pode ainda ter outras implicações em termos de legitimidade para o 

policial. A percepção sobre o nível de cobrança e a justeza das punições aplicadas 

pode afetar o nível de autolegitimidade (BOTTOMS; TANKEBE, 2012; BRADFORD; 

QUINTON, 2014). Se por um lado o policial compartilha dos valores da corporação, 

por outro, a forma como as sanções e recompensas são aplicadas, ainda que de 

acordo com as normas legais, causa um sentimento de injustiça e leva a uma redução 

da legitimidade (MUNIZ, 1999), tanto em termos de autolegitimidade como da 

obediência voluntária. 
 
“Aqui é diferente, você tem horário para chegar, se você chegar 
atrasado você corre o risco de ser punido, esse é do regulamento. Você 
tem que estar sempre barbeado, você pode responder às vezes por 
uma coisa que você acha que não vai causar [problema, mas] você 
pode responder um processo, tem que contratar um advogado e pagar 
do seu bolso”. (Praça 1, homem, interior) 
 
“(...) regulamento besta. O cara me pegar, sei lá, sem cobertura, meter 
a caneta em mim por causa que eu estou sem cobertura, [se] ele podia 
chegar e falar assim: ‘óh, põe a cobertura aí, você tem que ficar com a 
cobertura’. Beleza, eu coloco a cobertura. Não, o cara já mete a caneta. 
Aí isso tudo tem um processo nosso administrativo”. (Praça 12, 
homem, capital) 
 
“Eu acho que deveria ter mais investimento nas viaturas, menos 
cobrança para gente, em relação a manutenção de viatura. Eu acho 
que a gente cuida, e tem o zelo pela viatura, que é um patrimônio do 
Estado. Porém, às vezes o desgaste natural da viatura acontece, 
porque são vinte e quatro horas no ar. Aí existe aquela cobrança, né, 
‘ah, porque se você não cuidar, não sei o que, você vai para o 
ostensivo, vou mudar a sua escala’. Existe aquela pressão, né?”. 
(Praça 11, homem, capital) 
 
“[polícia comunitária] é uma falácia, um engodo, uma falha total. Uma 
perda de dinheiro, a ideia é excelente. [P: Qual que é a ideia da polícia 
comunitária?] Aproximar do cidadão, mas a hierarquia não deixa. 
Porque se o sargento da base tal responder o tenente, ele vai ser 
transferido, não importa o amor que a pessoa tem naquela base”. 
(Praça 7, mulher, capital) 
 

 Certas transgressões disciplinares e a lógica de funcionamento baseada 

excessivamente no critério da hierarquia parecem aos olhos do policial serem 

autoritárias e sem sentido. Aparentemente há mais discricionariedade envolvida nos 

mecanismos de controle do que a hierarquia e a disciplina admitem. A percepção de 

que o desempenho profissional do policial fica em segundo plano impacta sua 
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autoestima e influencia, nem sempre de maneira positiva, a forma como ele executa 

seu trabalho. 

 

5.4. “O que é ser um bom policial?”  
 

 A amplitude da pergunta tinha o propósito de deixar margem para que cada 

entrevistado destacasse o que lhe parecia mais importante e ao mesmo tempo 

compreender o grau de alinhamento institucional. Sendo todos os entrevistados parte 

da PMESP, uma instituição militar, não é surpresa que o alinhamento seja grande. No 

entanto, há nuances que merecem ser exploradas. 

 “Um bom policial é ser profissional”. O que significa ser profissional, porém, tem 

enfoques distintos entre os policiais da capital e do interior. Antes de apresentar estes 

enfoques, serão exploradas as distinções entre os conceitos de profissão, 

profissionalismo e profissional. 

 Policial pode ser considerada uma profissão, entendida nesta seção como algo 

diferente de ocupação? Kleinig (1996) defende que não. Para ele, para que uma 

atividade seja caracterizada como uma profissão ela precisa cumprir seis critérios: (i) 

ser a provisão de um serviço público, (ii) ter um código de ética promulgado, (iii) 

necessitar de conhecimento especializado, (iv) requerer ensino superior, (v) ter 

autonomia e autoridade discricionária e (vi) ter o privilégio da autorregulação. Neste 

sentido, o trabalho policial não pode ser considerado uma profissão porque mesmo 

cumprindo alguns dos critérios, a própria característica do trabalho policial não permite 

que todos eles sejam alcançados. Por exemplo, o autor argumenta que mesmo os 

departamentos policiais que fazem a gestão orientada por valores e não por regras, 

buscando dar maior autonomia de decisão para o policial na ponta da linha, possuem 

uma estrutura hierárquica e sistema de responsabilidade que torna improvável que os 

policiais na ponta da linha possam exercer sua atividade com base em uma 

discricionariedade profissional orientada apenas por diretrizes éticas52.  

 Um ponto interessante que vale destacar, está relacionado ao conhecimento 

necessário para exercer a atividade policial. Por mais que o trabalho policial esteja se 

                                            
52 O que Kleinig sugere é que uma profissão dá autonomia e discricionariedade absoluta para os profissionais. Por 
exemplo, médicos ou advogados. O conhecimento especializado é que garante a autonomia e discricionariedade. 
É a partir da especialização que o profissional toma sua decisão. Para se garantir a qualidade do serviço prestado 
por um profissional, a categoria organiza um conselho para autorregulação. 
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tornando uma atividade que requer alto grau de especialização, o trabalho ordinário 

que o policial desempenha, principalmente os patrulheiros, requer apenas um “senso 

comum razoavelmente informado” (KLEINIG, 1996, p.19, tradução nossa). Isso 

porque grande parte do trabalho de mediação de conflitos e orientação que os policiais 

patrulheiros exercem para manter a paz e a ordem, exigem conhecimentos básicos 

de cidadania e habilidades convivência. Retornar-se-á a este ponto no Capítulo 6, na 

discussão sobre autoridade e abordagem policial, uma vez que o questionamento por 

parte da população sobre a acuracidade dos procedimentos que ele desempenha é 

uma das coisas que mais incomoda o policial sugerindo que ele não sabe fazer a sua 

função ou mesmo que ela não requer especialização alguma. 

 Por sua vez, profissionalismo pode e deve ser exigido do policial. Apesar de 

ser inerente à profissão, profissionalismo não é exclusividade dela. Isso porque, 

profissionalismo pode ser compreendido como “a dedicação para fazer o que se faz 

com compromisso e a determinação de fazê-lo usando para isso o melhor de sua 

capacidade” (KLEINIG, 1996, p.45, tradução nossa). Neste sentido, profissionalismo 

é o compromisso com um ideal de serviço. Quando se trata de profissionalismo fora 

do contexto das profissões, o benefício advindo dele não é pecuniário ou de poder, 

mas uma melhora no status social alcançado por meio da apreciação do cliente ou 

beneficiário da ação pelo trabalho bem feito. 

 Finalmente, um profissional é alguém cujo trabalho reflete o melhor que pode 

ser alcançado naquela determinada área. Kleinig (1996) afirma que a atitude 

profissional de um policial não requer educação formal superior ou um código de ética 

interno, apenas dedicação ao serviço e a realização do mesmo da forma mais 

competente possível.  

 Segundo Pinc (2011), a introdução de procedimentos padronizados – os POPs, 

representa um esforço institucional da Polícia Militar de São Paulo para que os 

policiais adotem comportamento profissional. Os procedimentos procuram traduzir os 

princípios e valores institucionais para a prática do policial.  

 O Sistema de Supervisão e Padronização Operacional (SISUPA) da PMESP, 

dos quais os POPs fazem parte, estabelece como objetivos: 
 
1. “Desenvolver sistemática que permita à Polícia Militar adotar os POP 
para as atividades de policiamento, gerados com a participação de 
efetivos experientes, refletindo o melhor da técnica disponível; 
2. Minimizar ao máximo os resultados indesejados;  
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3. Aumentar o grau de profissionalismo, segurança, legitimidade e 
transparência das ações operacionais da Polícia Militar; 
4. Distinguir as tratativas doutrinária e metodológica procedimentais 
nas atividades policiais militares; 
5. Não permitir que doutrinas insólitas, iniciativas apartadas do aval 
organizacional, ou mesmo, pseudotécnicas policiais, possam 
prejudicar a qualidade dos serviços policiais militares; 
6. Reforçar o mecanismo de supervisão nas atividades policiais 
militares, a fim de aumentar o grau de controle dos processos de 
execução dos serviços policiais militares” (SÃO PAULO, 2003b apud 
Pinc, 2011)53 
 

 Neste sentido, é de se esperar que “ser profissional” seja sinônimo de seguir 

os procedimentos. 
 
“Ser profissional é agir de acordo com o que eu fui treinado, de acordo 
com a lei. Não fazer nada para mais, nada para menos. Entendeu? 
Fazer uma abordagem de acordo com o procedimento. É agir da forma 
correta. Nunca cometer abuso. Sempre agir da forma correta. Isso é 
ser profissional”. (Praça 15, homem, capital) 
 
“Um bom policial, na minha opinião, é você agir de acordo com a lei, 
né? Nunca fazer para mais, nem para menos, fazer o que é certo, o 
que está escrito realmente. É ser imparcial, sempre. Para mim, é isso 
aí”. (Praça 11, homem, capital) 
 
“Ser um bom policial é trabalhar dentro da legalidade. Se você trabalhar 
dentro da legalidade, você não vai ter problemas, você vai sempre estar 
amparado por lei, nunca ninguém vai te questionar o porquê daquilo, o 
porquê disso. Pelo respeito também por superiores hierárquicos, ter 
respeito, sempre ter aquela postura de respeito para eles. Na rua, você 
trabalhar dentro da legalidade, atender bem às pessoas, toda pessoa 
que se dirigir a nós policiais militares, temos respeito para tratar bem, 
tratá-los com educação. Seja negro, homossexual, pardo, pobre ou 
rico, uma maneira só, o tratamento é da mesma forma. Dentro das 
ocorrências, ser totalmente imparcial, não tomar partido de nenhuma 
ocorrência, ou ficar insinuando isso ou aquilo, partindo para um lado, 
levando aquela coisa com outro lado, então é isso aí, é trabalhar dentro 
da legalidade, se trabalhar dentro da legalidade, você vai ser um bom 
policial”. (Praça 5, homem, interior) 
 
“Forma correta é seguindo os parâmetros da lei, que a lei fala, vai 
prender alguém, se a pessoa se entregar não precisa bater, não 
precisa fazer nada disso. A pessoa se entregou, algema a pessoa, 
conduz para o DP, apresenta ocorrência na delegacia. Que mais? Acho 
que é isso, forma correta seria trabalhar nos parâmetros da lei. É isso, 
a forma correta é seguir os procedimentos que da Polícia Militar para 
cada ocorrência, ela tem um procedimento, a gente chama esses 
procedimentos de POP, Procedimento Operação Padrão. Cada 
ocorrência que a gente vai, uma ocorrência de rua tem um 
procedimento para gente fazer, deslocar com cautela, solicitar apoio 
quando necessário. Isso daí é ser um policial que trabalha de uma 
forma correta”. (Praça 3, homem, interior) 
 

                                            
53 _________. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Diretriz Nº PM6- 001/30/03. Sistema de Supervisão e 
Padronização Operacional (SISUPA), 2003b. 
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 De acordo com Costa et al. (2007), a legalidade da ação policial é uma 

dimensão essencial do valor Policial-Militar “profissionalismo”. Desta forma, espera-

se que o policial conheça as normas vigentes e atenha-se aos métodos de execução 

do trabalho propostos pela PMESP. 

 Adotando a perspectiva de Pinc (2011), outra forma de entender o que é “ser 

profissional” é seguir os princípios e valores institucionais. Se o caminho é “encurtado” 

pelo policial, isto é, se ele interpreta os valores e age de acordo com eles sem 

necessariamente seguir os procedimentos, na visão do policial ele também está 

agindo de maneira profissional. 
 
“Tem que ser honesto. Primeiramente, o cara tem que ser honesto. 
Porque aqui [na unidade que trabalho hoje], graças a Deus, não tem 
polícia ladrão. Pelo menos, eu nunca percebi. Tem que ter dignidade 
no serviço, né? Tem que ser imparcial também, né? Eu penso que 
outra coisa que eu prezo muito é a aparência. Porque muitas das 
ocorrências se resolvem só com a sua aparência, o seu jeito de falar. 
Você chega bem vestido, bem arrumado, tipo, limpo, né? Você chega 
num tom de voz sereno com o cara, a maioria das ocorrências termina 
ali”. (Praça 14, homem, interior) 
 

 Sob a perspectiva de Kleinig (1996), o policial que se dedicar e realizar o 

serviço da maneira mais competente, também está agindo de forma profissional. Este 

é outro modo de entender o que é “ser profissional” pelo policial. 
 
“[o que é ser] um bom policial? Dar o melhor de si no atendimento da 
ocorrência. A pessoa vem com problema para gente, e a gente não tem 
o conhecimento do problema dela, não tem conhecimento da família 
dela, o que acontece lá, a gente vem [para] resolver o problema que 
aconteceu naquela hora, mas não sabe o que ela traz na vida dela, no 
passado dela. Então, dá um primeiro atendimento para ela ali, que a 
gente consiga naquele momento, satisfazer ou resolver o problema 
dela de imediato ou orientar ela para que ela possa procurar outra 
pessoa, um outro setor, que seja, ela realmente possa resolver o 
problema dela. O básico é atender bem a pessoa, ter uma educação 
boa com todo mundo, independente de quem seja, é sempre atender 
bem todo mundo”. (Praça 12, homem, interior) 
 

 Nesta compreensão do que é ser profissional, a atitude de “não fazer para mais, 

nem para menos” 54 não encontra guarida. 

 Para os policiais da capital, o traço mais forte quanto à definição de “ser 

profissional” é seguir os procedimentos, fazer o que lhes foi ensinado. Em grande 

                                            
54 Esta frase é muito presente na fala dos policiais. Pode-se inferir, tomando como parâmetro outra frase 
amplamente repetida “na abordagem, ou você prende alguém ou faz um amigo” que ela faz parte das normas 
disseminadas internamente, mesmo que de maneira informal. A frase sobre a abordagem consta no POP de 
abordagem. 
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medida, este é elemento central dos documentos institucionais e da argumentação de 

Pinc (2011). Portanto, há grande alinhamento na interpretação feita pelos 

implementadores sobre o pretendido pelos formuladores.  

 Já entre os policiais do interior, o que mais se destaca no que é “ser 

profissional” é a qualidade do atendimento prestado ao cidadão e a sua 

responsabilidade em ser um bom exemplo para a sociedade. 
 
“Você faz muito mais do que trabalhar com leis, na verdade, 
praticamente 60% das ocorrências que você resolve não tem nada a 
ver com leis, tem a ver com o contexto social, tem a ver com a falha do 
Estado na atual sociedade. Então, o mais importante de tudo são os 
valores que você traz do berço”. (Praça 4, homem, interior) 
 
“Ser um bom policial é ser bem visto pela população e também, 
trabalhar de forma correta e ser bem visto pela família. É um conjunto 
de coisas. É aquele que trabalha de uma forma correta”. (Praça 3, 
homem, interior) 
  
“Olha, o bom policial é aquele que consegue executar primeiramente a 
sua função de polícia, atender suas ocorrências. Mas ele vai muito mais 
além disso aí. Ele vai desde você poder ajudar uma pessoa a 
atravessar a rua, dar uma informação útil, de conseguir resolver uma 
ocorrência, até o fato de ser um bom pai de família, de ser um bom ser 
humano. Porque eu posso ser um bom profissional se eu sou um mal 
exemplo como pessoa? Difícil. Como eu posso chegar para as pessoas 
e falar: ‘Viu, faça assim porque eu faço o contrário dentro da minha 
casa?’ Difícil. Então primeiramente, tem que ser uma boa pessoa, um 
bom homem, um bom pai de família, e aí automaticamente, tendo um 
treinamento bom, tendo uma bagagem boa, provavelmente acaba 
sendo [um bom policial]. O bom policial para mim é esse: ele tem que 
ser um bom ser humano, e depois, automaticamente um bom prestador 
de serviço público”. (Praça 10, homem, interior) 
 

 Nota-se um deslocamento importante na percepção de responsividade sobre o 

que é ser um bom policial. Dentre os policiais da capital ela é fortemente devida à 

instituição e no interior à população. Obviamente, quando a PMESP estabeleceu os 

POPs, seu objetivo foi melhorar o atendimento prestado ao público. Porém existe um 

risco deste objetivo não ficar explícito, acarretando consequências no comportamento 

do policial. Uma das possíveis explicações para esta diferença é a relação do policial 

com a comunidade onde ele atua, tema que será explorado no Capítulo 8.  

 Vale ressaltar que os valores que representam o ethos do guardião como 

empatia e paciência, ainda que não sejam dominantes, estão presentes na concepção 

do policial sobre o que é ser um bom policial. Ele é mais presente entre os policiais do 

sexo feminino embora não seja exclusividade. 
  
“Olha, pra mim, ser um bom policial, é você saber ser ‘ser humano’. 
Independente da farda que você veste. Porque não é ela que te faz ser 
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o policial. Ser policial é você se pôr no lugar do outro, para poder ajudar 
a sociedade. Eu gostaria de entrar em lugares que hoje a gente não 
tem acesso. Por exemplo, [algumas] comunidades. Para sociedade ver 
que a gente não é o mal, e sim o bem”. (Praça 16, mulher, capital) 
 
“Primeira coisa, ser profissional. Ser humano. Porque aqui você tem 
que ser humano, e ser profissional. Trabalhar corretamente, até 
mesmo os atendimentos de ocorrência, até uma ocorrência simples, 
não precisa ser uma ocorrência de gravidade. Se você prestar uma boa 
informação para que aquela pessoa não volte [a ter problemas], você 
deu o caminho certo, você já está sendo profissional. Você entendeu? 
Não precisa ser uma coisa gigante. Você tem que ser até uma coisa 
pequenininha, que surte um efeito enorme. Até a sua atenção. Às 
vezes a pessoa está com um problema, ela vem, fala, fala, fala, fala... 
às vezes ela não quer que você ajude, ela quer que você escute. Só o 
fato da atenção que você deu, você já resolveu o problema dela, desse 
tamanho. Então isso que eu falo que é [ser] profissional. É você se 
dedicar no que você está fazendo, desde que seja uma coisa simples, 
a uma coisa de gravidade. Às vezes aquela pessoa ela não tem culpa 
onde ela está, da forma que ela está. Às vezes ela teve um problema 
lá atrás. Às vezes uma palavra que ela necessitaria, ela não teve o 
apoio. Por isso ela chegou naquele estado. Por isso que eu falo, a 
gente tem que se pôr no lugar. A gente é humano. Como eles também 
são”. (Praça 7, mulher, capital) 
 
“A população, ela não tem um organismo direto para lidar com certas 
faltas, o estado falha, é 190 que ela acaba ligando sempre. E a gente 
tem que ir lá, tem que dar um jeito de resolver. Todo mundo que chama 
você espera uma resposta. Como eu disse, daí vem o respeito que 
você adquire, você tem que zelar por ele e tentar atender a pessoa da 
melhor maneira. Muitas vezes é o crime, é a lei, muitas vezes são 
coisas que estão faltando para ela e se transforma em violência. Então 
você tem que resgatar ela e trazer ela para o lugar dela, ensinar ela o 
que ela é de verdade, que ela é um ser humano, e importa, que ela 
embora não esteja burlando a lei, ela está a margem ali, no ponto de 
fazer uma coisa errada, porque está desesperada. Você é uma 
referência, sempre”. (Praça 4, homem, interior) 
 

 Curioso notar, que o ethos do guardião aparece materializado em qualidades 

do “ser humano”. A capacidade de enxergar as pessoas como seres humanos 

buscando compreender a complexidade e os motivos que a levaram a uma 

determinada situação estão em consonância com uma das funções de polícia, a de 

manutenção da paz. Como ressaltado antes, nem sempre o atendimento dos 

chamados de emergência, principal objetivo do programa radiopatrulha estão 

relacionados com o combate ao crime. Parte substancial do trabalho do policial diz 

respeito à mediação de conflitos e para isso a capacidade de escuta, empatia e 

paciência são fundamentais para o bom exercício da função (DEMPSEY; FORST, 

2014; KLEINIG, 1996; STOUGHTON, 2016). 

 Outra forma de interpretar a qualidade de “ser humano” do policial é como 

sendo um contraponto ao cinismo, forte característica da cultura policial. A constante 

experiência que o policial tem com o que há de pior na sociedade faz com que adquira 
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certa frieza para lidar com as situações. Recuperar a humanidade seria fundamental 

para que a atividade policial possa ser exercida na sua complexidade, que como 

ressaltado por um policial, “é muito mais do que lidar com leis”. A polícia assumiu 

diferentes funções na sociedade e atua como um representante de pronto-

atendimento do Estado. Como ressalta Kleinig (1996) há uma demanda social latente 

pelo “pacificador social” e em grande parte já é esse o trabalho que o policial realiza. 

Resta agora alinhar os valores profissionais exigidos pela nova função.  

  

5.5. Considerações 
 

 A entrada na polícia é um processo de grande transformação na vida do policial. 

As mudanças atingem todos os aspectos de sua vida, não apenas o profissional. Da 

socialização à forma de observar o mundo, tudo passa pela lente da “cultura policial” 

e do militarismo (MUNIZ, 1999). 

Como agente responsável por aplicar a lei, sua conduta precisa ser ilibada e 

não há espaço para dúvidas sobre sua honestidade. Portanto, nem todas as pessoas 

e nem todos os lugares são apropriados para “o bom policial”.  O olhar atento a tudo 

que acontece a sua volta passam a fazer parte do “novo normal”. No começo da 

carreira o policial observa este processo com maior estranheza, mas ao longo do 

tempo passa a ser automático, “como respirar”. Esta transformação em grande 

medida está associada ao risco da profissão. Existem dois riscos permanentes: o risco 

da morte pela própria natureza da atividade policial e o risco de perder o emprego. 

 O primeiro é racionalizado pelo policial de forma que isso não se torne um peso 

que leve à paralisia. Por outro lado, a companhia da arma de fogo mesmo no horário 

de folga muda significativamente o seu comportamento. Andar armado 24 horas não 

é uma obrigação, mas o risco (ou o medo) o faz agir desta maneira. A possibilidade 

de se assaltado e de o ladrão descobrir que ele é policial parece, para ele, ser um 

caminho sem alternativas. A arma é o que dará uma chance de ele “se salvar” ou de 

“morrer lutando”. Na capital isso é muito presente na vida do policial, enquanto que no 

interior isso é levemente diferente. Mais policiais revelam andarem desarmados, 

mesmo que o risco continue presente em seu discurso. A dinâmica de uma cidade 

com baixas ocorrências de crime violento, principalmente de roubo, permite que o 

policial adote comportamento diferente (andar desarmado) mesmo que o discurso 
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sobre o risco permaneça muito parecido ao policial da capital, onde os índices de 

roubo são comparativamente maiores55. 

 A despeito dos fatos darem suporte à sensação percebida sobre o risco (em 

situação de roubo, policiais são assassinados mesmo que não haja reação), apenas 

a existência desta possibilidade, ainda que pequena, afeta a forma do policial estar no 

mundo em seu horário de folga. Os ataques do PCC a policiais em 2006 conferiram 

nova dramaticidade e enredo a esta possibilidade. O fato vivenciado, mesmo que não 

individualmente, impacta a subjetividade de todo policial. 

 O risco da perda do emprego, por sua vez, é generalizado pois afeta a todos 

da mesma maneira. Este risco é atribuído ao erro cometido pelo policial em sua 

atuação. “Policial não pode errar”, este é o sentimento difundido entre os policiais. Isto 

causa uma série comportamentos em cadeia como a dificuldade em reconhecer 

quando um erro acontece, por exemplo. Há grande chance de o erro ser punido com 

a perda da carreira e para o policial militar isso significa que muita coisa está em jogo.  

 O foco excessivo na punição dos erros leva à adoção de um comportamento 

defensivo e ao deslocamento da responsividade das ações para a corporação em uma 

dinâmica interna e não à sociedade. Esta dinâmica também gera consequências na 

percepção do que é ser um “bom policial”. “Ser um bom policial é ser profissional” e 

“ser profissional” tem diferentes sentidos na capital e no interior. Na capital, “ser 

profissional” é seguir os procedimentos, fazer “o certo” e o que foi “ensinado” pela 

corporação. No interior, “ser profissional” é prestar um bom atendimento ao cidadão 

porque a polícia faz “muito mais do que trabalhar com leis”. Este é o espírito 

perseguido pela filosofia de policiamento comunitário. Para a PMESP, o conceito da 

filosofia de policiamento comunitário é “a mobilização da comunidade para solução 

dos problemas associados aos crimes, à ordem pública e as incivilidades, em parceria 

com a polícia, respeitando a diversidade cultural e social” (SÃO PAULO, 2010 p.13). 

 Tanto os policiais da capital como do interior consideram estas duas 

características definidoras do que é ser um bom policial: seguir os procedimentos e 

realizar um bom atendimento. Elas não são consideradas em contraposição ou 

mesmo como objetivos excludentes. Porém, a ênfase atribuída a cada uma delas pode 

revelar estilos de policiamento diferentes. Apesar de terem sido construídos com o 

                                            
55 Segundo o site da SSP-SP, a região da CIA da capital à qual pertenciam os policiais entrevistados registrou uma 
média de 4 vezes mais roubos - sem considerar veículos, do que o município do interior a que pertenciam o outro 
grupo de policiais. 
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intuito de caracterizar os departamentos de polícia, os arquétipos concebidos por 

Wilson (1978) podem ajudar a elucidar diferenças de atuação entre os policiais da 

capital e do interior.  

 Os policiais da capital teriam um estilo mais legalista enquanto os do interior 

um estilo mais voltado à prestação de serviço. A diferença entre eles é que no primeiro 

caso, o policial teria uma maior preocupação com a aplicação da lei resultando em 

uma maior aplicação formal das regras e no segundo, uma preocupação mais 

equilibrada entre aplicação da lei e manutenção da ordem resultando em uma 

intervenção policial permanente, porém com uma menor aplicação formal das regras. 

 Tal hipótese será melhor investigada nos próximos capítulos.  
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6. Capítulo 6 – Os sentidos da abordagem policial 
 

 Este capítulo explora os sentidos da abordagem para o policial sob os dois 

principais aspectos tratados na literatura – efetividade e legitimidade. A política de 

abordagem é tratada pelas polícias em todo o mundo como fundamental para alcançar 

o objetivo de redução do crime. Porém, a disseminação desta política e os impactos 

que gera em termos de relações e conflitos entre Polícia e comunidade tem 

alavancado o debate sobre os limites desta política. 

 Qualquer tentativa de reduzir a possibilidade e discricionariedade para realizá-

la é vista como um entrave à atividade policial (WILLIAMSON, 2016; MATTHEWS, 

2013; ROBERTS, 2015; BRATTON, 2014). Por outro lado, uma política de abordagem 

utilizada em excesso tem sido apontada pela literatura como responsável por reduzir 

a legitimidade da polícia uma vez que afeta de maneira desproporcional grupos 

minoritários, reduzindo a confiança e impactando na efetividade da polícia no longo 

prazo (BRADFORD, 2017; MACPHERSON, 1999; MEARES, 2014; SPITZER, 1999; 

WEISBURD et al., 2016). 

 Estes aspectos não têm sido debatidos na literatura brasileira sobre abordagem 

policial, embora assuntos correlatos sejam alvo de interesse, como a definição de 

fundada suspeita. O maior corpo de literatura sobre abordagem trata da legalidade da 

prática. 

 O capítulo começará examinando os sentidos da função policial e qual o papel 

do patrulhamento na atividade de polícia. Em seguida serão investigados os sentidos 

ligados à efetividade da abordagem para os policiais na ponta da linha, o sentido 

comunicado pela abordagem e finalizará com uma análise sobre como a legitimidade 

afeta a implementação da política. 

 

6.1. A polícia serve para... 
 

 Compreender o que o policial acredita ser o papel da polícia é essencial para 

contextualizar o sentido que atribui à abordagem. Como mencionado, a literatura 

reconhece duas funções da polícia: (i) combate ao crime e (ii) manutenção da paz e 

da ordem. Definir o papel da polícia, no entanto, não é tarefa simples. Bayley (2006), 

aponta que o trabalho policial pode ser descrito em termos de atribuições, situações 
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e resultados. As atribuições dizem respeito ao que a polícia é designada para fazer 

como patrulhamento e investigação. As situações estão relacionadas aos tipos de 

situações que a polícia lida em seu cotidiano. Para efeitos do trabalho comparativo 

que realizou, Bayley (2006) simplificou estas categorias como situações de natureza 

criminal ou não-criminal. Em termos de resultados, o trabalho da polícia pode ser 

dividido em impositivo ou não-impositivo. Bayley (2006) reconhece o problema 

inerente com esta última classificação, uma vez que o próprio direito de uso da força 

faz com que qualquer ação policial tenha um caráter essencialmente repressivo. O 

que ele argumenta é que há uma grande diferença para a polícia e para a sociedade 

se ela o faz de maneira direta ou indireta. 

 A complexidade envolvida na definição do papel da polícia também é 

compartilhada pelos policiais. Explicar o que faz a polícia não é tarefa simples, 

principalmente para o policial da radiopatrulha, que atua em todo tipo de ocorrência. 
 
“Nossa, a polícia serve pra tudo, porque a gente atende todos os tipos 
de ocorrência, a gente atende acidente de trânsito sem vítima, atende 
acidente de trânsito com vítima, roubo, furto de veículo, furto de 
residência, socorre uma pessoa, faz parto, dependendo da situação, 
do local, que não tiver ou até mesmo na cidade grande, se não tiver 
tempo de chegar, a gente faz o parto; então, acho que a polícia é para 
todos os problemas, todas as situações que tem, acho que a polícia 
serve pra tudo”. (Praça 12, homem, interior) 
 
“E se você me explicasse para que não serve a polícia? Eu acharia 
mais fácil. Porque hoje, a polícia faz tudo”. (Praça 16, mulher, capital) 
 

 Para o policial da ponta da linha, o trabalho da Polícia Militar está relacionado 

a duas grandes funções: manter a ordem e proteger as pessoas. Vale mencionar que 

no Brasil, a Polícia Militar tem como função constitucional o policiamento ostensivo e 

a preservação da ordem pública.  

 Entretanto, estas funções têm diferentes interpretações entre os policiais. Para 

alguns, a manutenção da ordem está vinculada apenas a situações criminais. Para 

outros, está relacionada a toda sorte de situações incluindo as não criminais. 
 
“[manter a ordem é...] eu, assim como a minha família, com certeza, 
quero poder sair na rua sem ser tomado o celular, a bolsa, o dinheiro, 
o documento... sem tomar uma surra no meio da rua por nada, porque 
eu acho que hoje não sei o que está acontecendo, mas o povo está 
muito doido da cabeça, sai brigando por qualquer coisa, sai furtando, 
roubando, metendo os ‘cano’ aí e não está nem aí com nada. Se a 
polícia, estando na rua para tentar organizar, tipo, manter a ordem 
mesmo, vamos deixar isso aqui que é aqui que é para ficar, se assim 
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já está difícil, eu fico imaginando, depois do Espírito Santo56 eu falei 
‘meu Deus do céu’.  E o povo ainda quer o fim da Polícia Militar, é isso 
que quer”. (Praça 8, mulher, interior) 
 
“Para manter a ordem. Se não tiver polícia... tira pelo Espírito Santo, a 
polícia ficou dez dias fora, pronto, os ladrões fizeram a festa, todo 
mundo saqueou várias lojas”. (Praça 9, homem, capital) 
 
“Igual ao futebol. Como que você faz para eles não matarem os outros 
que são de outro time? Vai ser chamada a polícia militar para isso, vai 
ter que ser feito o cordão de isolamento. Só que para isso, é 
movimentado muita coisa. Por exemplo, lei do futebol, não pode entrar 
com tal coisa dentro do estádio. Mas e antes, nesse caminho, até ele 
chegar lá? Sempre morre um torcedor ou outro. Por que? A CPTM tem 
que mudar o trajeto dela, o metrô tem que mudar, e assim vai. Vai 
mudando. Não é só a polícia militar. Vem muitas outras coisas por trás, 
até ele chegar ao estádio. O que a polícia militar poderia estar fazendo 
para combater o crime, ela mudou o foco, porque a sociedade acredita 
que para ir no jogo, ele tem que ir lá e brigar, e lutar, e gladiar, que nem 
bicho. E não é isso. É para se divertir. E aí a gente deixa de atender 
uma ocorrência grave para ir para lá. Porque aí você tira o seu efetivo, 
para mandar para outro lugar. Só que a polícia tem que agir, tem que 
fazer isso. Por isso contrata-se tanto. Só que nós somos poucos, para 
uma sociedade tão grande, com tanta gente. Então você quer fazer, 
mas tudo que a gente faz, tem que ter a lei para isso”. (Praça 16, 
mulher, capital) 
 
“E uma outra coisa, assim, que é muito, o baile funk, que está em todo 
lugar, independente da classe média, da classe alta, o baile funk tem 
em todo lugar. Então quando você chega você tem que administrar ali, 
porque ali já está passando dos limites o som alto, é a perturbação de 
sossego, e você tem que chegar e acabar com aquilo ali, então essa é 
a manutenção da ordem. Então o que mais tem é isso, a perturbação 
de sossego, né?”. (Praça 6, mulher, capital) 
 
“[P: O que é ordem pública?] Ordem pública é estabelecer as leis 
vigentes, que nós vivemos, é a ética da sociedade, né? Você tem que 
manter aquela ordem. O cara fugiu daquela... está... como se diz, está 
fazendo alguma coisa que seja contra a lei, que seja especificado. A 
polícia atua. E a prevenção, que muito a população não gosta”. (Praça 
14, homem, interior) 
 

 Quando o policial menciona que a função da polícia é proteger as pessoas, em 

geral, refere-se a protegê-las de situações criminais. 
 
“Proteger o cidadão [de] roubo, furto, casa, a residência deles, estupro, 
né? Briga de marido e mulher, a gente vai, a maioria das vezes que a 
gente vai nessas ocorrências, a briga é com marido e mulher”. (Praça 
12, homem, capital) 

                                            
56 No mês de fevereiro de 2017, período que coincide com a realização das entrevistas, a Polícia Militar do Espírito 
Santo fez uma greve “branca”. Familiares de policiais bloquearam a entrada dos batalhões de polícia em diversas 
cidades do estado e a polícia ficou aquartelada. Por mais de 20 dias, o policiamento ficou comprometido elevando 
significativamente o número de ocorrências criminais. Durante o período foram identificados 210 homicídios 
dolosos, sendo 62 registradas em apenas dois dias. Vídeos de comércios sendo saqueados, arrastões e tiroteios 
em diferentes cidades do estado inundaram as redes sociais e o noticiário do país. As imagens revelavam um 
cenário de absoluto descontrole e insegurança. Algumas delas podem ser vistas em: http://g1.globo.com/espirito-
santo/noticia/2017/02/sem-policia-nas-ruas-es-tem-dia-de-roubos-saques-e-mortes.html 
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“[P: Proteger do que?] E: Proteger [é], sei lá, a vida da pessoa de bem, 
quer dizer, de pessoas que tem intenção de fazer mal para o cidadão, 
o meu pensamento é isso, ela [a polícia] tem a obrigação de proteger 
o cidadão”. (Praça 1, homem, interior) 
 

 No dia-a-dia, entretanto, a função do policial envolve diversas atividades que 

não se relacionam com situações de natureza criminal. Em geral, no atendimento de 

ocorrências, o policial orienta as pessoas sobre diversos tipos de situação, inclusive 

sobre questões legais, e faz muita mediação de conflito entre pessoas. Apesar de os 

policiais reconhecerem que este é o principal tipo de atividade e que é muito 

importante para manter a ordem na sociedade, eles não a consideram realmente 

como “função da polícia”. 
 
“O pessoal por coisa besta chama a viatura. Briga besta, chama a 
viatura. Discussão, coisa que dá para eles resolverem entre eles, mas 
não, tem que chamar a polícia. Aí você chega lá, entra em acordo e 
pronto. Outra vez, [teve] aí [uma] situação de a pessoa chamar, apesar 
que também foi erro de quem atendeu o 190 e já mandou a viatura para 
isso. Chega lá, o sobrinho do cara entupiu a privada. Chamou a viatura 
por causa disso aí. Aí o moleque não quis desentupir a privada, o tio 
do rapaz vai e chama a viatura. Isso aí é caso de polícia? Não tem 
condições”. (Praça 9, homem, capital) 
 
“Então, se hoje o país tivesse uma bagagem cultural maior, a polícia 
em si, a polícia brasileira estaria fazendo serviço de polícia, que é o 
policiamento ostensivo, que é o policiamento de se fazer presente, de 
estar patrulhando com as viaturas nas suas áreas, nas suas subáreas. 
E não, muitas vezes você vê uma viatura lá na frente da casa, de um 
marido e mulher, porque ele não conseguiu resolver o problema com a 
esposa, e aí a polícia fica ali. A viatura vai estar parada ali, tentando 
fazer uma conciliação, tentando entrar em um mínimo [denominador] 
comum ali”. (Praça 10, homem, interior) 
 
“Às vezes a pessoa ela não procura o policial militar para ocorrência de 
gravidade, de briga, essas coisas. Não. Tem muito problema social? 
Tem. Não faz parte da gente? Não. Mas você vai chegar naquela 
pessoa que confiou em você, porque te olhou, confiou, veio para 
conversar... tudo bem que o problema, você não vai resolver, mas você 
vai dar a direção para ela, né? Você vai mostrar o órgão para ela, ‘Olha, 
não é função nossa, mas você pode pegar tal caminho, que tal função, 
é aqui que você vai achar’. Aí eu falo para você, essa informação que 
você vai dar, vai diminuir você? Não vai. Não é um problema seu, mas 
só que você não vai chegar a ferro e a fogo”. (Praça 7, mulher, capital) 
 

 É importante destacar que não importa o tipo de situação que o policial atenda, 

o atributo que faz dele um policial é a possibilidade de usar a força de maneira 

legítima. Aliás, esta é a característica definidora da atividade policial (BITTNER, 2003; 

DEMPSEY; FORST, 2014; MUNIZ, 1999; REINER, 2000). No entanto, Bayley (2006) 

faz uma importante distinção sobre a maneira como este poder é usado pelo policial, 

se diretamente por meio impositivo ou indiretamente de maneira não impositiva. Os 
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policiais reconhecem que exercem estes dois tipos de intervenção, que pode variar 

de acordo com a situação.  

 As atribuições de patrulhar, orientar e ajudar são exercidas por meio da coerção 

indireta. Embora as atribuições ligadas à manutenção da ordem e prevenção, em 

geral, utilizem o poder coercitivo indireto, a qualquer momento uma intervenção ativa 

por parte da polícia pode ser requerida. E o policial está sempre preparado para 

intervir. A transição rápida entre estas formas de agir, ou seja, passando a utilizar seu 

poder de forma impositiva para não impositiva e vice-versa é cotidiana na atividade 

de radiopatrulha.  

 O ato de abordar alguém é uma ação coercitiva direta e impositiva. Quando os 

mecanismos de diálogo e presença policial não são suficientes para alterar o 

comportamento da maneira desejada, o policial age a partir dos meios coercitivos de 

que dispõe. A abordagem é um deles e como ressalta Pinc (2006), um importante 

meio de utilizar a força não letal, bastante utilizada nas atividades de manutenção da 

ordem. 
 
“Nós estamos com um problema, esses últimos dois meses [de] roubo, 
aqui perto da rodoviária. O que são? Os usuários de droga, que são 
moradores de rua, praticando [roubo] e os travestis. Quase todos os 
roubos que os índices estão aumentando, é aqui, em volta da 
rodoviária aqui, e adjacências. Daí o que acontece? Daí você consegue 
atuar, por quê? Porque você consegue abordar, você consegue fazer 
um ponto de estacionamento. Você vê que estão ali, não estão fazendo 
nada. Você consegue passar muitas vezes. Você acaba inibindo a 
prática dos delitos. Então isso que eu falo, é mais atuante. Porque daí 
você consegue não deixar aquele que você sabe que pode ser 
[bandido], que faça algum tipo de crime”. (Praça 14, homem, interior) 
 
“[Sobre som alto] A partir do momento que teve uma solicitação, está 
incomodando alguém, aí é onde a gente vai lá e faz o nosso serviço. 
Chega na pessoa, conversa, pede para a pessoa baixar o som. [A 
pessoa] vai e baixa. Só que quando a gente vira a esquina, o lazarento 
vai e aumenta o som de novo. Aí vem lá, mais dez, quinze ligações. Aí 
você tem que retornar lá. Aí você vai e toma as medidas, faz autuação, 
aborda, vê o que tem de irregular e toma as medidas. Aí a pessoa 
aprende, porque você mexe no bolso, a hora que você mexe no bolso 
aí a pessoa [aprende], então é melhor não fazer”. (Praça 9, homem, 
capital) 
 

 Etimologicamente, proteger significa: “dar proteção a alguém ou a alguma coisa 

ou tomar sua defesa; ajudar, auxiliar, socorrer” (MICHAELIS ONLINE). De acordo com 

a definição do dicionário, a função da polícia tal qual definida pelos policiais poderia 

ser interpretada como uma função que requer valores reconhecidos como típicos do 

ethos do guardião – empatia, dignidade humana e inclusão. No entanto, o sentido de 
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proteção tal qual descrito pelos policiais revela que os valores necessários para 

exercer a função estão mais relacionados ao ethos do guerreiro do que ao do 

guardião. Proteger significa “proteger de criminosos” e para isso são necessários 

coragem, determinação e disposição ao risco para enfrentá-los. 

 No íntimo policial, a função de polícia ainda é a de combater o crime. ‘Combater 

o crime’ não significa que o policial precisa fazê-lo de maneira direta. Isso também 

pode ser feito de maneira indireta por meio de ações não impositivas como o 

patrulhamento. 

 Em grande parte do trabalho cotidiano da radiopatrulha, principalmente no 

atendimento de ocorrências, o policial não está fazendo atividades relacionadas a 

questões criminais. O atendimento de ocorrências de desinteligência, relatado como 

o principal tipo de ocorrência para qual a polícia é acionada, é classificado pelo policial 

como atendimento social. Em suma, ‘nem é caso de polícia’. Porém, ele não apenas 

faz este tipo de trabalho, como reconhece sua importância e centralidade para a 

manutenção da ordem. Ainda assim, este atendimento não está elevado ao mesmo 

patamar de valor e prestígio atribuído às atividades relacionadas às questões 

criminais. 

 Neste sentido, Kleinig (1996) propõe uma definição interessante para o papel 

que a polícia desempenha: o de “pacificador social”. Esta definição comporta 

diferentes características da função policial, uma vez que parte do princípio de que 

muitos fatores impactam a paz e a tranquilidade de uma comunidade: não apenas 

crimes e violências, mas toda sorte de conflitos sociais de caráter não criminal, tal 

como aglomerações. Para Kleinig (1996), esta definição inclui a autorização do uso 

da força, porém ele advoga que mais importante que isso é que o papel de pacificador 

social se tornou uma necessidade na sociedade. A pretensão do autor é deslocar o 

foco do uso da força coercitiva como característica definidora da Polícia para a 

autoridade. Se o reconhecimento da autoridade do policial estiver baseado em sua 

habilidade de preservar e restaurar a ordem sem a necessidade de uso de meios 

coercitivos, o uso da força será utilizado somente em último caso.  

 Poucos policiais, dentro do universo de entrevistados para a presente pesquisa, 

compartilham desta visão e descrevem que este foi um processo de transformação 

pessoal e individual. Identificam que a percepção de que serão reconhecidos em 

função da capacidade de preservar a ordem sem recorrer à força não é o que lhes foi 

ensinado, mas algo que tiveram que aprender a ‘duras penas’. 
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“E hoje eu sei que não é a autoridade que vai me fazer ser respeitado 
na rua, porque eu tive uma formação policial militarizada, mas o 
cidadão aí fora não é militarizado, ele nem sabe o que é isso. Ele não 
precisa de um policial militarizado, ele precisa de alguém que pelo 
menos naquele momento, ajude ele. Seja com um ato, seja com uma 
palavra ou uma conversa. E hoje eu entendo isso. Mas passou muito 
tempo para eu aprender isso, eu tive que aprender por conta própria, 
ninguém me ensinou”. (Praça 2, homem, interior) 
 

 Pensando no papel do policial da Radiopatrulha, promover esta transformação 

de visão pode ser um caminho promissor. Ele é o “clínico geral” da Polícia – atende a 

todos os tipos de ocorrências – e em geral é o primeiro a chegar nos locais. O tipo de 

trabalho que ele exerce fundamentalmente está orientado para a manutenção da paz. 

Elevar as ocorrências cotidianas ao mesmo patamar e prestígio das ocorrências 

vinculadas ao combate ao crime pode mudar o sentimento do policial em relação a 

maior parte do trabalho que ele executa. Além disso, quando o policial atende a uma 

demanda da sociedade, sua autoridade tende a ser mais reconhecida uma vez que 

ele foi acionado. Os atendimentos tendem a ser solucionados no local e quando bem 

atendidas, as pessoas reforçam a legitimidade da polícia. 

 

6.1.1. O Patrulhamento 
 

 O patrulhamento é o principal meio pelo qual o programa de Radiopatrulha é 

executado. O cotidiano do policial é justamente este: “patrulhar”. Mas no que consiste 

esta atividade? 
 
“O patrulhamento, na verdade, é um plano de patrulhamento por 
setores.  Então cada horário a gente tem que estar em tal lugar. Tem 
tal avenida que pode ser patrulhada, vamos supor, assim, das vinte 
horas às vinte e trinta, aí desde às vinte e trinta até às vinte e uma e 
trinta, por aí é em outra rua, outro bairro, mas dentro daquele subsetor 
que a viatura faz”. (Praça 18, homem, capital) 
 
“Patrulhamento seria como [se] a gente pegasse o veículo da gente e 
a gente tivesse o itinerário para seguir. Igual o ônibus, o ônibus tem o 
itinerário para seguir. A gente pegaria a viatura e seguiria esse 
itinerário, que a gente chama de CPP, que é Cartão de Prioridade de 
Patrulhamento. Esse CPP, ele não é feito aleatoriamente, o policial vai 
lá ‘ah, eu quero que você faça tal e tal bairro’, não. Ele é feito em cima 
dos índices criminais. Por isso que a gente orienta as pessoas a toda 
ocorrência de roubo, furto, mesmo que seja um furto, exemplo de coisa 
boba, uma roupa no varal, a gente orienta a pessoa a registrar. Por 
que? Porque em cima desses registros que a Polícia Militar faz esse 
CPP, Cartão de Prioridade de Patrulhamento”.  (Praça 3, homem, 
interior) 
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“Você faz o patrulhamento de acordo com a velocidade da via, com a 
lei do CTB, do código de trânsito. Aí dentro do patrulhamento é 
conforme o que predomina a lei. Então faz o patrulhamento, porque 
não pode ser muito rápido, porque tem que ser um preventivo, então 
tem que ser um patrulhamento bem, assim, bem devagar, mas dentro 
da velocidade, para não atrapalhar também o trânsito, para poder 
visualizar indivíduos, atitude suspeita, comércio, tipo, dentro do 
comércio, passa o patrulhamento com a viatura, tem que ser devagar, 
para você poder observar lá dentro, se tem alguma coisa de estranho, 
é mais para poder ter o preventivo mesmo”. (Praça 12, homem, interior) 
 
“A gente tem um cronograma que deve ser cumprido. Parte desse 
cronograma é parar em pontos estratégicos, aonde tem maior 
circulação de pessoas, maior possibilidade de ações criminosas. É 
onde a população chega, passa, cumprimenta, aí conversa, o outro 
quer tirar foto...”. (Praça 17, homem, capital) 
 
“O policiamento inicia com o patrulhamento, que é o que eu te falei, 
que é o policiamento preventivo. Mas dificilmente uma viatura passa 
um turno de serviço só fazendo serviço de patrulhamento, ela vai ser 
empregada no atendimento de ocorrência, as demandas que são 
geradas no telefone 190 da polícia”. (Praça 10, homem, interior) 
 
“Eu fico ali patrulhando, vendo alguma coisa de anormal e copiando a 
rede de rádio, porque a qualquer momento ela pode ‘pagar’ uma 
ocorrência para viatura... para nossa viatura, né? Cada viatura tem um 
prefixo, e o rádio, o COPOM vai ‘pagar’ essa ocorrência, mediante os 
prefixos das viaturas”. (Praça 18, homem, capital) 
 

 O patrulhamento consiste em um tipo de atuação conhecido em detalhes pelos 

policiais: dirigir a viatura por um trajeto determinado com base em indicadores 

criminais, em velocidade reduzida para poder observar tudo o que está acontecendo 

em seu entorno e que não poderia ser enquadrado como “normal”. O policial pode 

também estacionar a viatura em locais estratégicos, em horários estabelecidos. 

Durante o patrulhamento é preciso manter atenção ao rádio que é o meio por onde 

chegam as ocorrências despachadas pelo COPOM. Ao finalizar a ocorrência, os 

policiais retornarão ao seu trajeto.  

 O patrulhamento almeja alguns objetivos: 
 
“Patrulhamento é todo deslocamento do policial onde ele se faz visível. 
A gente não sabe quem é marginal, o marginal, hoje em dia, eles não 
têm cara, mas nós temos caras. Então, a gente tenta fazer com que a 
pessoa que tenha qualquer ideia ruim ou intento criminoso se baste 
com a própria presença do policial. Então, você está tentando fazer 
com que o crime não ocorra, antes mesmo de ele ocorrer, isso é um 
patrulhamento. Você tem que estar o mais possível visível e estar 
sempre presente”. (Praça 4, homem, interior) 
 
“O patrulhamento é fazer um patrulhamento preventivo. O simples fato 
de você estar sentado ali na viatura, passando devagarzinho. A pessoa 
se sente mais segura, né, fala, ‘tem uma viatura ali’. Inibe crimes, né, 
o ladrão olha e fala, ‘ah, não vou roubar aqui. Tem uma viatura ali’”. 
(Praça 15, homem, capital) 
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“Patrulhar é você entrar dentro da sua viatura, olhar para todos os lados 
e todas as pessoas, identificar quem é um ladrão ou não é. Quem pode, 
naquele momento, estar sendo vítima. Quem pode ser sequestrado. 
Quem poderia ter uma vulnerabilidade de sofrer um acidente. Então é 
você patrulhar, para que não aconteça”. (Praça 16, mulher, capital) 
 
“O quê que é o patrulhamento? É o policial usar o tirocínio, ele enxergar 
aquilo que a pessoa comum não enxerga, entendeu? Aquele policial 
que está encarregado, está observando as atitudes das pessoas, ele 
desconfiar, ele prever que aquela pessoa, aquele cara que está na rua 
ali, tem a intenção de cometer um crime naquele local, ele enxergar 
naquele cara e saber que aquele cara tem, ele é um meliante e tem 
passagem pela polícia, enxergar tudo isso aí”. (Praça 5, homem, 
interior) 
 

 A concepção de patrulhamento está baseada na teoria da dissuasão, que por 

sua vez, está fundada na teoria racional do comportamento humano. Parte-se do 

pressuposto de que o ser humano é um ser racional que faz escolhas pesando riscos 

e benefícios e sempre busca maximizar os benefícios, mesmo que as escolhas não 

sejam perfeitas. De acordo com Pratt et al., (2009), a adoção desta teoria fora da 

academia é bastante popular em função de duas características: ela é capaz de 

atribuir explicação e solução diretas sobre o crime. No que diz respeito à explicação, 

a teoria é utilizada para corroborar o discurso de que o indivíduo cometerá um crime 

sempre que compensar, isto é, sempre que os benefícios obtidos forem maiores que 

os custos. Quanto à solução, esta teoria norteia a percepção de que é preciso tornar 

o crime menos atrativo, aumentando o custo associado ao seu cometimento.  

 Entretanto, diferentes estudos científicos apontam que as variáveis utilizadas 

nas políticas orientadas por esta teoria, tais como o aumento do número de policiais 

ou mudanças legislativas para ampliar o tempo e a severidade da pena, 

demonstraram baixos níveis de predição em taxas criminais. Dito de outra forma, 

estas variáveis não provocam redução significativa nas taxas criminais quando 

comparadas com variáveis vinculadas a outras teorias da criminologia (PRATT et al., 

2009). No entanto, esta é a crença de grande parte dos policiais sobre o que levaria 

as pessoas a cometer crimes. Esta crença induz inclusive à formulação e adoção de 

uma política de abordagem intensiva. A explicação para o grande número de 

abordagens dada por um policial é similar a uma das explicações sobre o objetivo do 

patrulhamento: 
 
“Se eu estou fazendo uma abordagem numa via com uma estação 
rodoviária onde várias pessoas estão passando, e a polícia está 
fazendo aquela abordagem, eu entendo que aquilo impacta. Eu 
entendo que aquela situação de abordagem, de fiscalização, impacta 
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na sensação de segurança. Das pessoas que não estão sendo 
abordadas, que estão passando por ali, mas fala assim, ‘bom, a polícia 
está abordando. Pode ser eu’”. (Oficial 3, homem, interior) 
 

 Ainda no que tange à exploração do sentido do patrulhamento, outro elemento 

a destacar é uma das atribuições que o policial acredita ter durante a realização desta 

atividade. Ele precisa identificar “quem é o bandido” e onde possa estar ocorrendo um 

crime. Para tanto, utiliza sua observação e sua referência de “normal”. O que foge da 

normalidade é considerado “suspeito”. No patrulhamento, o conceito de “suspeito” não 

é aplicado apenas para pessoas, ambientes e dinâmicas também podem ser 

suspeitos.  
 
“Um exemplo, aqui na [área], chegou onze horas da noite, já não tem 
ninguém, se você vê uma ‘muvuca’ de pessoas ali, aglomeração, já 
está fora do normal, você vai ver o que que é, vai passar com a viatura, 
vai dar uma olhada, se tiver alguma [coisa], alguém, um estranho, um 
suspeito, igual, viu uma viatura e já ficou todo nervoso, você já vai e 
aborda. Senão pára lá, vê o que está acontecendo. Às vezes é festa, 
alguma coisa: ‘ah, não, estamos só reunidos aqui’. ‘Ah, tranquilo, 
então’. Aí você já passa ali e vê aquele pessoal, você já nem [pára], já 
sabe o que está acontecendo ali, você já passa direto”. (Praça 9, 
homem, capital) 
 
“[no patrulhamento, você] vai ver se está tudo em ordem, se não tem 
nada errado na rua. Se você está acostumado a passar naquele lugar, 
você, na maioria das vezes, você vai saber o estilo de pessoa que mora 
ali, o tipo que mora ali. Se você vê um cara, como já aconteceu, vê um 
cara de bicicleta, dependendo do horário, andando ali sem camiseta, 
de bermuda meio suja ou coisa parecida, tal, assim como tem os que 
passam de bicicleta, isso aqui no interior, passam de bicicleta, de calça 
suja, mochilinha nas costas, eu já consigo ver uma diferença entre os 
dois. O da mochila nas costas, dependendo do horário eu vou 
perguntar, no mínimo ele vai ser um pedreiro ou coisa parecida que ele 
está passando por ali; e o outro: ‘Ah, só estou dando uma volta aí...’ 
‘Está dando uma volta? E você mora aonde?’ ‘Moro lá na Vila Pereira’, 
do outro lado da cidade, está fazendo o que aqui desse lado? De graça, 
eu acho que uma pessoa não está ali. Ah, foi atrás de algum familiar? 
Nossa, mas tem parente aqui?” (Praça 8, mulher, interior) 
 
“Depois de um tempo, a gente já está naquele setor, que a gente é 
dividido em setores, então a gente acaba conhecendo as pessoas, 
acaba conhecendo lugares. Lugares que não tinham muitas pessoas, 
de repente, começa a ter muitas pessoas, começa a levantar, uma 
suspeita, por que que está trazendo muitas pessoas se aqui não tinha? 
Um comércio que tinha tal pessoa e hoje em dia já é outra pessoa, por 
que será que mudou, será que a pessoa foi embora? Então acaba 
trazendo essas coisas que mudam, no dia-a-dia é normal, acaba 
mudando de repente, então acaba chamando atenção, pessoas 
estranhas naquele bairro, que geralmente não estão por ali, aí acaba 
trazendo essa coisa diferente do ambiente”. (Praça 12, homem, 
interior) 
 
“Tem uma lei municipal aqui na cidade, que o cidadão é obrigado a 
retirar o capacete, a gente já tem isso internalizado aqui na cidade. 
Então se você está passando numa lotérica, no correspondente 
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bancário, o cidadão está com um ‘capacetão’, lá, tal, a gente, ‘opa!’ 
Não quer dizer que é bandido, mas você vai ter um olhar, você vai, 
espera aí chamou a minha atenção, deixa eu dar uma volta no 
quarteirão, deixa eu voltar, deixa eu ver e tal, dependendo de como 
essa pessoa vai reagir com a presença da viatura, ela pode ou não ser 
revistada. Ser abordada, ser parada sim”. (Praça 2, homem, interior) 
 

 Quando isto acontece, o trabalho policial, que até então exercia a coerção de 

forma indireta por meio da presença e visibilidade, passa a ser direto e impositivo. A 

“anormalidade” identificada pelo policial no mínimo gerará um contato da polícia com 

o cidadão para uma “entrevista”. Dependendo de como a situação se desenrola, 

outros procedimentos poderão ser adotados.  

 A proximidade dos policiais com determinado local permite que eles conheçam 

as dinâmicas e as pessoas que ali vivem ou circulam e se familiarizem com o que é 

“normal” naquela área de atuação. O que os policiais descrevem é similar à 

experiência de Newark detalhada por Wilson e Kelling (1982). O policial faz uma 

classificação mental baseada em sua experiência sobre o que é “normal” e o que é 

“diferente”, “estranho”. O “diferente” é “suspeito” e precisa ser averiguado. O risco 

deste processo é a fluidez com que atitudes discriminatórias e preconceituosas podem 

emergir. A decisão sobre o que é anormal e precisa ser averiguado é discricionária e 

pertence somente ao policial na ponta da linha que executa a ação. Não existe 

procedimento capaz reduzir esta discricionariedade e tampouco é possível supor que 

esta decisão será sempre baseada em critérios objetivos. Afinal, como será 

apresentado na próxima seção, o policial acredita que os critérios que ele usa para 

tomar esta decisão são objetivos. 

 

6.2. Abordagem e Efetividade 
 

 A abordagem é uma ferramenta rotineira utilizada na atividade de policiamento, 

sobretudo durante o patrulhamento. Ao identificar algo fora do normal, o policial realiza 

uma abordagem. Diferentemente dos Estados Unidos e Inglaterra, a abordagem 

policial no Brasil é uma prática fluída: não se trata apenas da revista pessoal. O 

primeiro tipo de abordagem tal como apresentado no Capítulo 4, o de fiscalização, 

serve para verificar a identidade da pessoa e checar se há alguma denúncia criminal 

contra ela. É bastante comum que os procedimentos utilizados mudem e adaptem-se 
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conforme a situação com a qual o policial está lidando. A fluidez da abordagem faz 

com que o policial às vezes troque as palavras “abordagem” e “ocorrência”57.  

 Porém, estas duas palavras significam situações diversas. Ocorrência é o 

atendimento que o policial faz a partir de um despacho feito pelo COPOM (Centro de 

Operações da Polícia Militar). O COPOM recebe as chamadas de emergência pelo 

190, faz a triagem, prioriza os casos que necessitam de atendimento e envia uma 

viatura para o local. Durante o atendimento de uma ocorrência pode ser necessário 

que o policial realize uma ou mais abordagens. Por exemplo, o COPOM pode passar 

características de um veículo roubado ou de uma pessoa que acabou de cometer um 

crime. Ao avistar veículos ou pessoas com as mesmas características informadas pelo 

COPOM, o policial realizará uma abordagem. 

 Uma abordagem não é apenas motivada por um chamado do COPOM. Faz 

parte da discricionariedade do policial abordar qualquer pessoa que ele julgue 

necessário, como apresentado na seção anterior. Ao desconfiar de alguma 

anormalidade, o policial aborda. 

 A quantidade de abordagens que o policial realiza em cada turno de serviço 

depende de uma série de fatores. O principal deles é a quantidade de ocorrências que 

ele atende em um turno. Se o policial estiver atendendo um chamado, com a viatura 

empenhada, ele não está patrulhando, então atenderá menos ocorrências e realizará 

menos abordagens, já que o patrulhamento é o momento em que ele observa tudo o 

que ocorre em seu entorno e desconfia do que parece “anormal”.  
 
“Em média 12 horas de serviço cada viatura deve abordar em média... 
varia muito, de quatro a 10 pessoas. Depende se fica muito tempo 
empenhado em ocorrência, se não ficou, aborda mais porque é 
automático, você patrulha mais, você vê mais coisas erradas, vê mais 
pessoas em atitude suspeita. A média que eu acho de quatro a 10 
pessoas”. (Praça 3, homem, interior) 
 
“Dependendo, dá para você abordar isso daí, tem hora que dá para 
você abordar três, quatro. Por quê? Por causa do intervalo de uma 
ocorrência para outra, né. Então às vezes quando o dia está muito 
carregado, aí quer dizer, você já não consegue fazer aquela frequência 
de abordagem toda hora. Não dá. Então a gente faz conforme o dia”. 
(Praça 7, mulher, capital) 
 

                                            
57 Muitas vezes ao contar uma abordagem de sucesso ou abordagem que havia fracassado, os policias 
intercambiavam as palavras “abordagem” e “ocorrência” sugerindo a fluidez das ações, seja uma abordagem 
realizada no atendimento de uma ocorrência ou uma abordagem que se transforma em uma ocorrência. 
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 Os policiais entrevistados percebem a abordagem como um momento tenso e 

de risco. O policial realiza uma abordagem porque desconfiou de algo – os motivos 

para esta desconfiança serão discutidos adiante. Por isso, até que a verificação seja 

feita, o policial está lidando com o desconhecido e o inesperado. Qualquer coisa pode 

acontecer e é necessário estar preparado, inclusive para o enfrentamento físico. 
 
“Todas abordagens são tensas, todas as abordagens. Incomoda 
bastante, em todas as abordagens, você não sabe o que vai acontecer. 
Esses dias, eu estava com o sargento, ele estava descendo aqui a 
avenida, aí vimos um carro com placa, um Cruze branco, placa de 
Cuiabá. Dois caras dentro, esquisitos. Nós passamos por eles, o 
sargento falou ‘esses caras estão estranhos’, eu falei, ‘realmente, eles 
estão estranhos’. Nós passamos por eles assim, eles entraram à 
direita, o que nós fizemos? Demos a volta, vimos eles passando a rua, 
fomos atrás, já colamos, aí o que eles fizeram? Eles correram, eles 
começaram a correr e tal, e já começou a ficar tensa aquela 
abordagem, a abordagem já passou a ser tensa. Aí, o quê que eles 
fizeram? Eles correram, pararam em frente uma casa, desceram, nós 
pedimos para que eles colocassem a mão na cabeça, eles começaram 
a gritar, gritar o nome de uma pessoa. Eles pararam em frente à 
residência de um conhecido deles, aí já saíram pessoas lá de dentro, 
[para] ver o que estava acontecendo, aquele monte de grito e foi uma 
abordagem tensa. Não tinha nada a ver, não tinha, era só, o cara na 
verdade, ele ficou com medo da gente. Tem os dois lados, nós temos 
medo e eles também têm, ele ficou com medo da gente e por isso que 
ele correu. Para se sentir mais seguro, ele foi até a frente da casa dele”. 
(Praça 5, homem, interior) 
 
“Onde eu trabalhava em outra cidade, fomos atender uma ocorrência. 
O indivíduo tentou violentar uma moça, [ela] passou as características 
e ficou com o familiar e nós saímos para fazer o patrulhamento. Aí 
localizamos esse indivíduo com as características e tudo, e na hora de 
conduzir ele [para a delegacia], ele se alterou e veio para cima de mim 
[e do] outro policial. Ele veio [dando] soco, chute, rasgou a farda, 
rasgou a calça, porque caímos no chão e rolamos no chão, ele 
conseguiu correr, nós corremos atrás dele e conseguimos pegar ele, 
mas foi bastante difícil, levamos [para a delegacia]. E daí lá na 
delegacia [ele] foi reconhecido, a moça falou que era ele mesmo. Aí, 
machucou braço, perna, rasgou a farda... a gente chegou bastante 
machucado lá [na delegacia]. E o meu parceiro deslocou o ombro”. 
(Praça 12, homem, interior) 
 

 A abordagem é entendida pelos policiais como ferramenta essencial para que 

eles possam cumprir a sua missão de combater o crime. Sem ela, ficam sem meios 

para retirar armas de circulação e identificar pessoas procuradas pela Justiça58. 
 

                                            
58 No Brasil, o que a literatura internacional entende como função policial é exercida por duas instituições diferentes 
a Polícia Civil e a Polícia Militar. Cada estado brasileiro possui estas duas instituições. A Polícia Civil é responsável 
pela investigação dos crimes. A Polícia Militar é responsável pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem 
pública, é ela que faz o patrulhamento e atendimento de chamados de emergência. Apesar das funções serem 
interdependentes, a relação, gestão e troca de informações entre as duas polícias não é produtiva. Por meio da 
investigação é possível identificar e prender criminosos, mas isso não compete à Polícia Militar. Esta pesquisa se 
refere somente à visão de policiais militares. 
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“Não tem como a gente saber se aquela pessoa está portando algo 
ilícito ou se ela está devendo alguma coisa para justiça se você não 
abordá-la. Entendeu? Então não tem como, eu não enxergo uma outra 
forma a não ser abordagem. Agora, têm as formas de abordagem que 
são essas três formas que eu te falei que aí vai depender daquele 
momento que você vai atuar”. (Oficial 2, homem, interior) 
 
“É, tem que parar. Você só vai pegar, se você abordar. Não tem jeito 
isso aí. Tem que abordar. Você... ou você pega abordando, ou você 
pega no flagrante. Entendeu? A pessoa está praticando o crime. Não 
tem outra saída, né? Tem que abordar”. (Praça 11, homem, capital) 

 

6.2.1. Prevenção secundária 
 

 A principal justificativa apresentada pelos policiais é que a abordagem serve 

para identificar pessoas que estejam portando artigos ilícitos, estejam com intenção 

de cometer algum crime ou sejam procuradas pela Justiça. Por mais que o discurso 

dominante seja em torno do objeto, “apreender armas e drogas”, a ação tem como 

alvo a pessoa que carrega tais objetos ilícitos. O objeto em si interessa quando é 

produto de furto ou roubo, e que será devolvido ao proprietário, ou então quando se 

trata de uma arma de fogo.  

 A justificativa da abordagem, entretanto, é articulada como um mecanismo 

preventivo. Retirando as pessoas de circulação por meio da prisão ou “dando um 

aviso” de que a “polícia está de olho”, evita-se que crimes sejam cometidos. Neste 

sentido, a abordagem é entendida como uma ferramenta do que se convencionou 

chamar neste trabalho de prevenção secundária59 e desta forma não deve ser 

aplicada de maneira aleatória e indiscriminada, mas de forma focalizada. O critério de 

focalização da abordagem é a fundada suspeita do policial. 
 
“A abordagem policial, ela vai prevenir esse tipo de pessoa, ela vai 
prevenir uma pessoa com mau pensamento de estar querendo fazer 
um roubo à mão armada, mediante violência contra outra pessoa. Às 
vezes tem essas motos, a gente acaba abordando, às vezes o cara 
está armado, ele ia fazer, ele está ali rondando só para achar uma 
presa fácil para roubar, essa que é a finalidade da abordagem”. (Praça 
18, homem, capital) 
 
“A abordagem policial é quando você olha uma pessoa e sente que tem 
alguma coisa errada, a maioria é pelo lugar que está, a gente conhece 

                                            
59 Os programas de prevenção da violência utilizam o termo “prevenção secundária” quando as ações 
desenvolvidas são focalizadas nos públicos e nos comportamentos mais vulneráveis ou nos locais de maior 
incidência de violência. O termo foi adotado para caracterizar o sentido da abordagem porque ela é usada como 
uma estratégia preventiva, isto é, que se pretende evitar algo, e focalizada, ela é direcionada pela fundada suspeita 
do policial. 
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todos os locais onde tem mais incidência de crime. Então, aquela 
pessoa acaba se assemelhando muito, tem um potencial da pessoa 
que você imagina que faça, e aí você vai abordá-la com todo cuidado, 
é lógico. E vai usar uma reação que é sempre de acordo com a 
possibilidade que pode ser encontrado”. (Praça 4, homem, interior) 
 
“A abordagem ela serve para você saber se ele [o abordado] é ou não 
foragido da lei. Se ele tem uma suspeita. Um exemplo, tal carro foi 
radiado pelo COPOM. Civic prata, acabou de ser roubado. Como que 
nós vamos descobrir se existe mesmo? Fazendo a abordagem. Então 
tem uma suspeita. Tem que ter uma suspeita. Então para isso que 
serve a abordagem. Tanto para o cidadão, quanto para nós. Porque se 
a gente não abordar, como que eu vou descobrir se você está armado 
ou não? Como que eu vou descobrir se você é foragido ou não? É só 
abordando, para saber. Então nós temos quer abordar, e é essa 
abordagem que faz toda diferença. Por quê? Muitas dessas 
abordagens, a gente recolhe as armas. Que poderiam fazer com que 
ele fosse para um assalto. Então, a gente só tem a opção da 
abordagem. Lógico, você vai fazer com a cautela, tanto para você 
quanto para o parceiro e para terceiros. E depois, a vida do... se vier a 
ser foragido, ou não. Mas num primeiro momento assim, é para tirar 
das ruas aquilo que não é certo, que são armas, drogas, munições. 
Essa é a nossa prioridade, a abordagem”. (Praça 16, mulher, capital) 
 

 A fundada suspeita faz parte do discurso dos policiais, porém é um conceito 

frouxo, com diversos significados e relacionado a aspectos distintos. Pode ser a 

característica física de uma pessoa – se possui tatuagens, o corte de cabelo –, pode 

ser o modus operandi de determinado tipo de crime; pode ser o local onde acontecem 

muitos crimes ou pode ser um comportamento. Estes elementos, isolados ou juntos, 

despertam a desconfiança do policial e levantam suspeita. 
 
“E constantemente, eu sou abordado, porque eu ando de moto. E quem 
utiliza de motocicleta, sabe que é abordado com mais facilidade, 
porque a criminalidade prefere, porque, para uma possível fuga, é mais 
fácil, é mais rápido, consegue acessar um lugar, uma viela, um 
escadão, que uma viatura, por exemplo, não consegue. Então quem 
anda de moto é abordado com mais frequência”. (Praça 17, homem, 
capital) 
 
“[P: que tipo abordagem você mais faz?] É a pé. Carros são parados, 
vistoriados sim, mas não são tantos. É mais a pé, porque tem agora 
muito índice de furto ou roubo a pedestre. Então, por ter muito furto e 
roubo a pedestre, a gente faz mais, no meu patrulhamento, mais 
voltado para pedestre. Que é ponto de ônibus, é esquina, são locais 
que as pessoas são mais furtadas e roubadas. Então eu faço mais com 
essas vistas”. (Praça 16, mulher, capital) 
 
“[P: esse exemplo todo mundo me dá, as pessoas andam mesmo de 
blusa de frio num supercalor?] Eu sei que andam, porque a minha 
esposa é professora, ela pergunta para o aluno, mas nesse calor e 
você de moletom? Ah, às vezes tem criança em fase de crescimento, 
às vezes tem algum complexo ou alguma coisa, eu sei que andam 
porque eu vejo e minha mulher que é professora da rede pública, ela 
vê também o aluno dentro na sala de aula, quase 40 graus e o cara 
está de moletom, então usa. Mas não é só isso, são vários outros 
aspectos que a gente vê, se não a abordagem fica discriminatória, né, 
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você discrimina a pessoa, não dá. Mas voltando ao exemplo que eu 
tinha dado, se eu estou passando no patrulhamento em frente a uma 
lotérica e tem um cara de capacete, ou na porta olhando para dentro e 
para fora, para dentro e para fora, com uma blusa, isso vai me chamar 
a atenção. Por que vai me chamar a atenção? Porque eu tenho visto 
vídeos de assaltos a estabelecimentos comerciais, que as pessoas 
fazem, tem esse mesmo comportamento e você aborda. É claro que 
nós temos um procedimento, ele não passa de um suspeito, então você 
vai abordar um suspeito, você tem um procedimento, se fosse um 
infrator da lei, você ia abordar com outro procedimento, e isso é o que 
é passado, e isso é o que tem que ser adotado”. (Praça 2, homem, 
interior) 
 
“Porque você visualizou às vezes um objeto na cintura, às vezes o olhar 
da pessoa, desconfiada, alguma coisa. Então são detalhes 
pequeninhos, que faz com que a gente aborde”. (Praça 7, mulher, 
capital) 
 
“Eu vou te passando a minha experiência, tipo assim, hoje um marginal 
ele não é mais aquela visão de anos atrás que era o cidadão da cor 
negra, que era o cidadão malvestido. Esse era o ladrão. Hoje não, hoje 
é o loiro do olho verde, é aquele moleque que está bem vestido que 
você acha que ele é um estudante, esse é o ladrão. Então isso é a sua 
experiência, é aquele que fica de bicicleta com a mochila nas costas. 
Então é a sua experiência que você vai adquirindo. É o dia-a-dia que 
você vai vendo. O modus operandi do bandido. Um motoqueiro com 
uma caixa de pizza dez horas da manhã. Quem vai comer pizza dez 
horas da manhã? Quem vai almoçar dez horas da manhã? Então esse 
pode ser o ladrão, que está com a arma lá dentro, está com a droga lá 
dentro. Então esse é o tirocínio policial. Você sai em patrulhamento 
para visar isso daí”. (Praça 6, mulher, capital) 
 

 A fundada suspeita combina o saber advindo da experiência cotidiana na rua 

com elementos subjetivos e objetivos, misturando o saber formal com o saber 

informal. Desta forma, é muito difícil separar por um lado, o que vem da experiência 

profissional e da dinâmica criminal e do outro, o que é fruto de preconceito (WILSON, 

1978). Como aponta Wilson (1978) faz parte do trabalho policial fazer prejulgamentos 

sobre as pessoas de forma rápida. O policial está especialmente atento a sinais de 

perigo e comportamentos impróprios. A definição do que são comportamentos 

impróprios e sinais de perigo é formulada a partir de dados, da experiência de 

trabalho, mas também dos valores do policial. 

 A eventual combinação de preconceitos e atitudes discriminatórias em sua 

tomada de decisão não é percebida pelo policial. Para ele, sua decisão é sempre fruto 

de um saber técnico e de um conhecimento especializado e que o “civil” não tem. 

Como visto no Capítulo 5, o policial passar uma profunda mudança ao se tornar 

policial. Além da formação técnica, há uma grande mudança de valores. Ele adota os 

valores Policiais-Militares mas não associa que estes valores passam a influenciar a 

sua tomada de decisão. A apresentação impecável, por exemplo, tem um papel muito 
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importante na formação do policial militar e seu não cumprimento é considerado uma 

transgressão (MUNIZ, 1999). Ele precisa estar sempre “apresentável” o que é 

traduzido como cabelo cortado, barba feita, farda bem passada, coturno engraxado, 

postura ereta, gestos comedidos. Neste sentido, aparência e postura desempenham 

um papel na identificação do que é “fora do normal”. É pela aparência que os 

“criminosos” são identificados 
 
“A gente com o passar dos anos, você vai adquirindo ali as 
manifestações das pessoas simplesmente por um olhar, simplesmente 
por uma atitude, um tipo de veste, dependendo da época do ano. 
Então, isso aí faz a polícia tomar ali uma atitude na hora, porque a 
gente vê, quantas pessoas tem na rua, né? Um pedacinho de rua, 
quantas pessoas tem? Imagina se a polícia tivesse que abordar todo 
mundo para identificar um infrator da lei? Imagine quantas pessoas a 
gente ia ter que cercear ali momentaneamente o direito de ir e vir? 
Então, a polícia tem que ser técnica, por isso que você está 
patrulhando, geralmente a abordagem é feita em cima de um suspeito 
infrator da lei. Geralmente a abordagem é feita em atividade suspeita. 
O cara ali manifestou nervosismo, um olhar diferente, ou um gesto com 
o corpo. Porque a gente acaba, com o tempo a gente acaba 
identificando ali como que o modus operandi daquele tipo de crime a 
depender da área, a gente acaba adquirindo esse tipo de tato com as 
pessoas”. (Praça 10, homem, interior) 
 
“A gente estuda. Pesquisa. Faz sim a questão da escola. Porque você 
tem que... O que o civil não vê é isso, como que você olha para pessoa 
e identifica que a pessoa é um ladrão, ou está armada? Por isso que a 
gente por ser treinado, a gente sempre está de olho nas partes mais 
propícias que ele pode estar armado. Uma pessoa está sempre muito 
próxima a outra. Ela sempre dá indícios que ela está errada. Por isso 
que dizem que muita coisa, psicólogo descobre. Porque nosso corpo 
fala. E é nesse falar que nós temos que ter a sensibilidade para prestar 
atenção e ver que ele está armado, ou ver que ele vai fazer um furto”. 
(Praça 16, mulher, capital) 
 
“Mas a gente nota muito o quê? A forma de cabelo cortado, as roupas 
que eles usam. Então, é muita modinha. Tênis, o jeito... geralmente um 
está com o celular tocando funk, no meio da rua”. (Praça 12, homem, 
capital) 
 
“Lógico, a polícia, por isso que eu falo para você, que a polícia, ela tem 
que ser técnica, porque você não sabe quem você está abordando. 
Você pode abordar um juiz, você pode abordar advogados, você pode 
abordar um promotor de justiça. Porque se a gente for abordar as 
pessoas por aparência física, a gente vai abordar um monte de gente 
dessa classe social, porque as pessoas hoje andam, de cabelo grande, 
com barba grande, tatuagem. Por isso que a abordagem hoje, policial, 
tem que ser voltada em cima de fundadas suspeitas. Um olhar 
diferente, um local que não condiz com aquela classe social. Então, a 
gente tem que basear nisso a abordagem”. (Praça 10, homem, interior) 
 

 A fundada suspeita nem sempre é originada pelo policial. Ela pode ser 

originada por um cidadão que aciona a polícia para averiguação ou então pelo 

COPOM, que informa características de uma pessoa ou veículo vinculados a um crime 
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que acabou de ocorrer. A fundada suspeita, motivada por informações externas, foi 

mais relatada entre os policiais do interior entrevistados para esta pesquisa. 
 
“Aí, liga 190, a viatura vai lá, faz abordagem, faz a pesquisa, tudo, e 
não consta nada, aí, libera a pessoa e informa o solicitante quando faz 
o contato, quando não faz também, às vezes avisa por telefone, a 
pessoa entra em contato aqui e avisa via telefone, ‘a viatura foi aí, fez 
abordagem, a pessoa não tem nada de errado, a pessoa está lá porque 
não tem pra onde ir’”. (Praça 12, homem, interior) 
 
“Você aborda aquela pessoa, mas não porque você não gosta dela, é 
importante para aquele local que ela esteja... que eu saiba o que é ela. 
Eles vão se sentir mais seguros, porque você vê uma pessoa que você 
nunca viu ali, isso acontece muito no interior, que todo mundo fica 
inseguro, ‘Esse cara não é do bairro e está andando aqui’. A maioria 
das abordagens, por incrível que pareça, é feita por solicitação da 
população. O canal 190, se você for ver, a maioria das ocorrências são 
de averiguação de pessoas suspeitas, quem nos solicita é a 
comunidade onde aquela pessoa está”. (Praça 4, homem, interior) 
 
“É a maneira com que ele se comporta. É ele olhar para gente e sentir 
aquele medo. Olhar e falar, ‘estou devendo’. É como eu disse, o corpo 
fala. É você olhar e saber que tem alguma coisa de errado. Quando 
você olha para pessoa e vê ela titubear, fugir o olhar. Ela deve alguma 
coisa. Então é a fundada suspeita. Ou do COPOM radiar alguma coisa 
ou uma pessoa parar e falar para você assim, ‘olha, eu vi um rapaz 
roubando. Ele está com tal característica’. E aí, a gente tem que 
começar a abordar. Aí é quando aborda para mais. [A gente faz] vinte, 
vinte e poucos. Aí você começa a abordar para mais, porque você 
precisa achar aquela [pessoa]. Então a pessoa fala, ‘olha, ele tem uma 
tatuagem’. Você vai começar a abordar, para achar aquela pessoa. ‘Ele 
foi por tal caminho’. Então acontece muito. Isso acontece muito”. 
(Praça 16, mulher, capital) 
 

 O fato de a abordagem ser motivada por uma fundada suspeita, não significa 

que o policial executa os procedimentos estabelecidos no POP de abordagem de 

pessoa(s) em atitude(s) sob fundada(s) suspeita(s). Em termos de procedimentos, a 

abordagem é um “continuum” no qual são acionados os passos e ações de acordo 

com a necessidade apresentada na situação. Em termos de força empregada, ela 

pode caminhar nos dois sentidos, tanto de aumento como de redução. 
 
“É uma entrevista. Ah, eu particularmente, a revista pessoal, eu faço 
quando eu vejo que precisa mesmo. Mas normalmente, a pessoa te 
entrega o documento, e tal, o documento do carro está em dia, ‘o 
senhor teve algum problema na justiça?’, ‘não, não tive, e tal’, ‘o senhor 
está indo trabalhar?’, ‘sim, estou indo trabalhar. Eu trabalho em tal lugar 
ali. Eu moro aqui, e tal’. Você já vê que é uma pessoa de bem. Não tem 
necessidade de você [fazer a revista]. Assim como você aborda uma 
pessoa, ‘você tem passagem?’, ‘tenho’, ‘o que o senhor tem?’, ‘ah, eu 
tenho cinco roubos a banco’. Já aconteceu também. ‘Cinco vezes 
roubo a banco e tal. Eu tenho tráfico também’. Aí você já vê que é uma 
pessoa diferenciada. Já conta tudo. Aí você faz a abordagem. [P: Aí 
você faz a revista pessoal?] É bom. É. ‘No carro do senhor tem alguma 
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coisa errada, no momento?’, ‘não, no momento está tudo em dia. Eu 
parei com o crime, não sei o que, e tal’” (Praça 11, homem, capital). 
 

 O que os policiais consideram como uma “abordagem de sucesso” é aquela 

que sempre tem um desfecho criminal. Criminal aqui é entendido como características 

e indícios suficientes de que a pessoa cometeu um crime ou tinha clara intenção de 

cometê-lo, mesmo que o resultado da abordagem não tenha gerado uma prisão ou 

que o crime não tenha se efetivado. Este é o caso, por exemplo, de um adolescente 

abordado que portava uma faca escondida na cintura em uma região com alta 

incidência de roubo. Ele foi conduzido à delegacia, mas não foi preso uma vez que 

carregar uma faca não é crime e não havia nada que indicasse que ele tivesse 

cometido um crime. Uma abordagem cujos indícios mostram que havia a intenção da 

prática de um crime também é considerada uma abordagem de sucesso.  

 Entre os policiais da capital, os casos de sucesso relatados também têm 

desfecho criminal, porém nem sempre aconteceram recentemente. O que tem de 

similaridade entre eles é que o resultado saiu do “normal”. O resultado criminal foi 

marcante. Houve apreensão de arma (que quase sempre depende exclusivamente do 

tirocínio policial), grande quantidade de drogas ou que houve reconhecimento por 

parte da corporação. Em uma relação pouco elaborada e precisa60, mas que serve 

apenas como referência para entender o quão raro é a apreensão de armas, o número 

de armas apreendidas representa apenas 0,12% do número total de abordagens61.  
 
“Abordei, não, tentei abordar um Ford Fusion, com três caras dentro. 
Esses caras deram um ‘pinote’ [fugiram], a gente foi atrás, jogamos na 
rede, pedimos apoio, e eles pararam, fizeram o cerco, pararam no 
posto de gasolina onde a gente começou a dialogar com eles. Pedimos 
para abrir o porta malas, lá tinha 47 tabletes de maconha. E 
perguntamos, ia levar, ia vender, isso, aquilo outro, e tal. E ficou no 
tráfico de drogas. Três caras, dois tinham passagem e um não. No 
tráfico também. Essa foi uma abordagem bem-sucedida. Virou um 
flagrante bonito, colocou dois caras na cadeia, eu acho que não vai 
ficar muito tempo, mas essa é a lei”. (Praça 12, homem, capital) 
 
“Tem algumas, mas a que eu me recordo foi: dois indivíduos em uma 
motocicleta, eles tinham acabado de roubar um posto de gasolina, aí 
quando eles acabaram de roubar, eles passaram pela viatura e deram 
uma olhadinha só, ele só fez assim, deu uma olhadinha a gente pegou 
e... porque assim, quando a pessoa está errada, está aqui, ela está te 
enganando também, do mesmo jeito que a gente corre atrás deles, a 
gente caça eles, eles procuram a gente para ver onde a gente está, aí 

                                            
60 O cálculo correto não é possível de ser feito, pois há abordagens de diferentes naturezas. No entanto, como 
identificada nesta pesquisa, o policial tem a expectativa de algum resultado criminal. Mesmo as abordagens de 
fiscalização não são feitas de maneira aleatória. Portanto, apenas como referência indicativa, a relação funciona 
para o propósito pretendido. 
61 Dados de 2016. Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. 
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a gente com a viatura, eles passaram de moto, fez aqui ó [olharam para 
trás], já pronto. Porque na verdade a gente abordou, e eles estavam 
com um simulacro de arma normal, dessas armas de brinquedo, 
estavam com um simulacro, e eles tinham acabado de roubar o posto 
de gasolina lá em cima. Eles estavam descendo e a gente pegou desse 
jeito. É claro que o trabalho da polícia militar é a prevenção, né, então 
não é o fato acontecido, mas como tem essa dificuldade de contingente 
e tudo mais... É menos mal né, a gente conseguiu ainda pegar e 
ninguém foi, ninguém foi lesado, assim, foi lesada mais a parte 
psicológica da pessoa que trabalha no posto, isso aí não tem como 
combater”. (Praça 18, homem, capital) 
 
“Teve uma [abordagem] que eu era recruta, mas nós tínhamos uma 
ordem de serviço que era para abordar coletivo, das quatro às vinte 
horas, uma coisa assim. Só que eram cinco, seis policiais, e quando a 
gente abordou esse coletivo, estava relativamente cheio, cinco horas. 
Eu olhei, um rapaz levantou e era um rapaz de blusa branca, ele 
levantou deu uma olhada de dentro do ônibus para gente, aí eu falei: 
‘Nossa, aquele cara está suspeito’, falei para o meu colega. Aí desceu 
todo mundo do ônibus [P: E o que que te chamou a atenção?] [ele 
estava] meio afobado, mas estava dentro do ônibus. Aí subiram os 
meninos, olharam e nada, e aquilo ficou. Eu falei: ‘Ah não, tem alguma 
coisa...’ A hora que eu subi e olhei de baixo do banco, uma arma, um 
trinta e oito. Eu fui direto nele: a hora que eu levantei a camisa, a marca, 
porque a arma na pele [deixa marca]”. (Praça 6, mulher, capital) 
 

 No interior, os policiais também relatam abordagens com desfecho criminal. A 

principal diferença é que na maioria dos casos os policiais tinham alguma informação 

sobre o que estavam procurando, fosse carro ou pessoa. Algum dado ou característica 

vinda de fonte externa embasava a suspeita do policial. O instinto necessário para 

identificar o “suspeito” continua presente, mas com papel diferente daquele relatado 

pelos policiais da capital, que devem “separar o joio do trigo”. 
 
“Acho que foi em 2014, a gente estava em patrulhamento na [avenida] 
principal da cidade aqui, e já tinha acontecido dois roubos de manhã 
na cidade, e as vítimas só tinham o tipo do veículo e o município do 
veículo. Aí foi passado na rede rádio e a manhã inteira a gente, dentro 
do patrulhamento, não conseguiu nada. Foi feito ocorrência tudo e 
continuou o patrulhamento. E perto da Sabesp que tem aqui no centro, 
a gente estava parado no semáforo, esse veículo, com dois indivíduos, 
como era a característica do veículo e o município, virou na frente da 
viatura. O semáforo abriu para eles, eles entraram. E o semáforo abriu, 
nessa hora o semáforo abriu. Aí nós fomos atrás, pesquisamos o 
emplacamento e deu produto de roubo em Osasco, na data anterior, 
no dia anterior. Aí foi feito o acompanhamento, foi feito o cerco e a 
gente conseguiu prender os dois indivíduos. Daí eles confessaram que 
eles tinham feito os dois roubos de manhã”. (Praça 12, homem, interior) 
 
“Teve um assalto à joalheria aqui na cidade e teve um meliante que foi 
baleado pelo policial civil. E aí, eu, no patrulhamento, eu desci perto do 
supermercado e vi uma pessoa dentro do carro, estacionado. Aí nessa 
abordagem a pessoa estava sozinha, só que ela não estava do lado do 
motorista, estava do lado do passageiro. Aí começamos a conversar 
com a pessoa, era menor de idade. Falou que estava com dois caras, 
que os caras saíram para fazer não sei o que, que tinham dois caras, 
só que ele não sabia o que tinham [ido fazer]. Aí na conversa ele falou 
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o nome da pessoa e era uma das pessoas que estava lá. Daí a gente 
foi na casa, e através desse rapaz que estava no carro a gente 
conseguiu saber quem que eram os outros indivíduos que tinham feito 
roubo na joalheria. Aí foi encontrado arma no carro, na revista, em 
baixo do carpete”. (Praça 1, homem, interior) 
 
“Não faz muito tempo atrás, eu estava fazendo a guarda de um preso 
no Pronto Socorro. O cara estava preso no presídio, passou mal lá, foi 
levado para o hospital e ele estava internado lá dentro, num quarto 
normal. Estava o detendo no quarto e mais 3 pessoas internadas, 
população normal, de bem, no mesmo quarto. Eu cheguei ali para fazer 
a guarda dele. Em determinado horário, eu desconfiei de uma pessoa 
que estava de acompanhante de uma outra pessoa. Uma atitude dele 
ali, quando eu olhei para ele, vi que ele não gostou de mim e eu 
também achei alguma coisa estranha nele ali, e percebi que a minha 
presença ali começou a incomodar ele, e fiz a abordagem ali dentro do 
hospital. (...) No primeiro momento, ele passou uma certidão de 
nascimento para mim de uma pessoa que não tinha problema nenhum 
com a Justiça, e aparentemente ele estava até calmo. Porque quando 
o cara é procurado, ele começa a ficar super nervoso. Ele estava até 
calmo, e foi um negócio muito engraçado, porque eu abordei ele, ele 
me passou a certidão de nascimento e a princípio, a ocorrência tinha 
encerrado ali. Porque passou, eu consultei o nome, não estava 
devendo nada para a Justiça, mas eu achei estranho aquela atitude 
dele olhar assim, incomodado comigo, eu [pensei] ‘eu vou ser um 
pouco mais curioso’. Coisa de uns 15 dias atrás, eu fazendo 
policiamento na rua, um senhor deu com a mão para mim, e falou que 
queria fazer uma denúncia. Falou que a filha dele morava em um bairro 
aqui na cidade e do lado da casa da filha dele tinha um casal de idosos 
que tinha um foragido da Justiça dentro da casa lá, e estava cometendo 
alguns delitos na cidade e estava maltratando o casal de idosos que 
eram os pais dele, que eles estavam sofrendo. Tentei pegar alguma 
informação ali, a respeito da ocorrência, mas como ele não era o que 
vivia do lado, era a filha, a filha tinha comentado com ele, eu falei: ‘Você 
sabe o nome do cidadão?’, ‘Eu não sei’, ‘Você sabe o endereço?’, ‘Não 
sei’. Ele perguntou: ‘O senhor conhece o bairro que é próximo do rumo 
dos professores?’, aí eu falei: ‘Conheço’, ‘Então, é lá, mas eu não sei 
aonde. A rua da minha filha é tal rua’. Aí eu falei: ‘Não, eu sei qual rua 
que é, mas você sabe o número da casa?’. ‘Não, o número eu não sei’. 
Enfim, eu gravei aquilo na cabeça, tentei pegar mais dados e ele não 
tinha, mas na hora que ele foi sair de perto da viatura, ele falou: ‘Ó, eu 
só sei que o nome do pai do detento é Zico’. Gravei aquilo na cabeça, 
gravei aquilo lá: ‘Zico’, e na hora que eu estava abordando ele, parece 
que veio alguma coisa na minha cabeça: ‘Será que não é aquele 
procurado, daquele cidadão que me informou?’ Eu olhei na certidão de 
nascimento que ele tinha me passado, e o nome era Ezequiel, o nome 
do pai, e o cara, aquele senhor naquele dia, ele falou assim para mim: 
‘Policial, o que eu acho estranho é que foi algumas viaturas da polícia, 
da polícia civil lá na casa dele, bate palma lá e ele sai, a minha filha 
falou que ele sai, conversa com o policial, entrega o documento, o 
policial consulta, anota e vai embora. Eu acho que ele está enganando 
os policiais’. Daí eu fazendo a entrevista com ele ali, eu comentei com 
ele, eu falei: ‘Você tem algum irmão preso?’, ele: ‘Não’, eu falei: ‘Não?’, 
‘Tenho, tenho um irmão preso, mas saiu hoje’. Daí, pelo nome da mãe 
a gente consegue consultar se tem algum irmão preso, aí o COPOM 
voltou: ‘Tem um irmão preso’, aí eu pensei: ‘Então ele deve estar 
usando a identidade do irmão que não tem problema com a Justiça’, aí 
eu peguei, joguei um verde nele, e ele caiu. De pronto, eu falei para 
ele: ‘Viu, você lembra de mim? Eu te abordei na frente da sua casa lá, 
bati palma, você entregou um documento para mim, agora eu estou 
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lembrado de você! Ah, é o senhor mesmo!’, eu falei: ‘Você não é filho 
do Zico?’ ‘Sou!’, aí eu falei: ‘Então, você está preso’ e algemei ele lá, 
depois que eu algemei, ele começou a falar que era procurado da 
Justiça. (Praça 10, homem, interior) 
 

 Na descrição feita pelos policiais, algumas abordagens são especiais – 

resultaram em apreensão de arma ou de algum criminoso que estava fazendo muito 

mal para a sociedade. Quando a abordagem foi originada puramente no instinto 

policial é ainda mais marcante. Estes casos, no entanto, são a exceção do cotidiano 

do policial. 

 Esta forma de articular o sentido da abordagem, enquanto instrumento 

preventivo focalizado, faz com que os resultados produzidos pela política atual sejam 

aceitáveis: um grande número de procedimentos com baixa taxa de acerto. Se 

nenhum objeto ilícito ou pessoa procurada pela Justiça forem encontrados, a 

abordagem serviu para prevenir e dissuadir o crime. Para o policial, é da natureza da 

política em si, realizar muitas abordagens e ter pouco desfecho criminal. Afinal, as 

pessoas “não escrevem na testa que são bandidos”. Neste tipo de discurso, fica 

latente o sentido preventivo da abordagem para o policial. No entanto, este sentido 

não está alinhado com o que a literatura entende como preventivo, que é utilizado no 

sentido de dissuasão. Se assim fosse, a estratégia estaria embasada exclusivamente 

em elementos como modus operandi criminal ou local com alta incidência de crimes. 

Na fala dos policiais, a abordagem é mais uma política de “tentativa e erro”. Este 

sentido contrasta fortemente com o discurso sobre a “especialização e saber técnico” 

para identificar o bandido. Sobretudo porque se fosse considerado o objetivo literal tal 

como dito pelo policial, na maior parte das vezes ele “erra”62.  

 O policial incomoda-se profundamente quando este “erro” é apontado pelo 

abordado ou pelas pessoas ao redor – geralmente, isso é manifestado na frase: “vai 

pegar bandido”. Para o policial, não apenas seu trabalho está sendo questionado, mas 

também o seu profissionalismo. Como apontado no Capítulo 5, “o policial não pode 

errar”. Quando um erro é apontado, o policial entende que sua autoridade está sendo 

questionada. Este tipo de reação do abordado provoca ressentimento no policial. 
 
“[O abordado fala] ‘Ah, não sou ladrão’. Filho, não sei quem você é. 
Tenho que pesquisar, eu vou saber se você tem passagem ou não. É 
isso aí. A pessoa quer retrucar com você: ‘Ah, você não tem direito, 

                                            
62 Vale fazer uma ressalva, de que a abordagem também resulta em autuações administrativas. Porém, ela 
aparece mais como resultado colateral do que objetivo pretendido. 
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você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo’, principalmente na 
favela”. (Praça 9, homem, capital) 
 
“Sim, a PM é questionada sim. ‘Ah, por que você me parou?’, ‘ah, parei 
porque você estava com...’, que nem eu te falei... ‘estava com dois 
indivíduos dentro do seu carro aí, duas pessoas. Eu não sei. Eu não 
tenho bola de cristal para saber quem é a pessoa que está aí com você, 
né’. Aí vai de acordo, querendo ou não, você fala, ‘não tem como eu 
adivinhar’. ‘Não sei o que, porque tem muito ladrão’. Eu falei, ‘então, 
mas as vezes nós te paramos, você pode passar uma informação para 
mim. Não tem como eu... você pode até me ajudar’”. (Praça 11, 
homem, capital) 
 
“Então, o que mais me incomoda é quando fala assim, ‘vai abordar 
ladrão’, está escrito na testa que é ladrão? Antes, eu discutia muito, 
então eu via que eu não era profissional. Porque eu não posso discutir, 
mas aquilo me deixava muito nervosa, falei: ‘Caramba né, eu estou 
arriscando a minha vida, poderia ser um bandido, procurado, disposto 
a me matar, não. É um cidadão de bem’, né? Beleza, mas o cara fica 
‘vocês têm que abordar é bandido, vocês têm que correr atrás de 
bandido’, como se você soubesse quem era o bandido, né? Então a 
gente batia muita bola com isso. Hoje em dia, não falo que não me 
incomoda, continua me incomodando, mas eu finjo que eu não estou 
escutando e se a pessoa ela está falando demais eu coloco ela no lugar 
dela e acabou”. (Praça 6, mulher, capital) 
 
“[na abordagem] a pessoa acaba se sentindo ofendida, porque tem 
muita gente que... A maioria que a gente aborda são pessoas de bem, 
trabalhadores, são pessoas de bem. Então a pessoa acaba se sentindo 
envergonhada com o trabalho da polícia de realizar aquela abordagem. 
Aí você explica que foi feito uma ligação, atitude suspeita, veio até o 
local, não tem nada de errado com a pessoa e a pessoa é liberada, só 
que a pessoa acaba se sentindo, como se diz? Lesada por aquela 
abordagem. Eu acho que a pessoa tinha que entender (...) ela vai ter 
que aceitar. Porque ela tem que entender que eu sou funcionário aqui 
[seguindo regras]. [E também, quando] eu estou lá [abordando e] ela 
não tem nada, eu, de repente livrei ela até de acontecer alguma coisa, 
ela estava ali e tinha outra pessoa de olho nela, [para] fazer alguma 
coisa contra ela, viu a viatura e acabou indo embora. Então as pessoas 
ainda têm uma dificuldade de entender o trabalho da polícia, com tudo 
que tem, um monte de explicação, a polícia tem vídeo que passa na 
internet, tem folder que é distribuído na cidade, e a polícia tem um 
contato muito [próximo] com a população. Eu acho que ainda tem 
algumas pessoas que meio que lutam [contra] entender o trabalho da 
polícia. Acham que a gente é só para prender o ladrão a hora que tiver 
o ladrão, que o serviço da polícia tinha que ser esse, para prender o 
ladrão. Eles não entendem. Muitas vezes a gente escuta: ‘porque 
vocês não vão pegar ladrão?’ Tem que explicar para pessoa, tem que 
fazer com que a pessoa entenda pelo menos naquela hora, se ela vai 
sair depois e reclamar [não sei], mas ela tem que sair pelo menos com 
aquele negócio que a polícia está ali pra ajudar, a polícia veio ali porque 
alguma coisa aconteceu, alguém solicitou ou alguma coisa aconteceu 
para polícia [estar] ali. A polícia não ia estar ali por nada, para realizar 
uma abordagem, alguma coisa, então a pessoa acho que ainda reluta 
em entender o trabalho”. (Praça 12, homem, interior) 
 

 É possível notar a diferença de reação do policial quando o abordado aponta 

um erro entre os policiais da capital e do interior. Uma possível explicação é que no 
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interior o “erro” não decorre exclusivamente do policial. A fundada suspeita estava 

orientada por informações obtidas por atores externos e não dependia apenas da 

“especialidade” e “saber técnico” do policial. Como no interior a abordagem de 

fundada suspeita decorre mais de chamados da população ou elementos objetivos 

sobre um crime do que estritamente da fundada suspeita gerada pelo instinto policial, 

a responsabilidade pelo “erro” é compartilhada. 

 

6.2.2. Controle social 
 

 A segunda justificativa articulada pelos policiais para a realização de 

abordagens é que elas funcionam como um mecanismo de controle social, isto é, a 

sociedade precisa estar em constante vigilância para que não desobedeça às regras 

e às leis. Mais uma vez, esta forma de compreender o mundo está em consonância 

com a teoria da dissuasão.  

 Todas as vezes que as pessoas estiverem fazendo algo que pareça estranho 

ou que simplesmente “despertou a curiosidade” do policial, ele aborda. Em suma, a 

abordagem também serve para que o policial saiba “quem é quem”. Neste sentido, 

quanto maior o número de abordagens, melhor. Muitas das abordagens são do tipo 

de pessoa(s) sob fiscalização de polícia, isto é, aquele tipo de abordagem prevista no 

POP que usa o menor nível de força.  
 
“Existe abordagem para isso, para diferenciar quem é quem, para 
resgatar, sei lá, veículo roubado, celular roubado, objetos roubados. Se 
não tiver abordagem não tem como nem saber, primeiro, quem é quem, 
e se está indo ou vindo de um lugar, de um crime ou não. Tem gente 
que só vai trabalhar, mas tem gente que vai para o crime e volta. E é 
para isso que a gente tem a abordagem”. (Praça 12, homem, capital) 
 
“[P: E se não encontrou nada na abordagem?] Não tem. A maioria, não 
tem. A maioria é mais difícil, entendeu? Mas foi como eu te falei. Não 
dá para calcular certamente. Porque às vezes você acha que não é 
nada, né, abordagem tranquila. Pode ser. Então, não tem aquela 
certeza. Para isso que serve a abordagem, né. ‘Espera aí, vamos ver 
quem é. Espera aí, vamos ver o que é’. Entendeu? Aí a gente vai 
descobrir. A gente vai saber quem é, documento, tudo. Aí... entendeu? 
Para isso que, muitas vezes, serve a abordagem também, para você 
ver quem é a pessoa, ver o que tem no veículo”. (Praça 15, homem, 
capital) 
 
“Para que que serve a abordagem? Para prevenir que aconteça algum 
delito, ou até para... porque tem gente que às vezes está andando no 
bairro, mas ela não está com intenção de fazer um delito, ela está 
perdida. Então, às vezes a gente nunca viu a pessoa e acaba fazendo 
abordagem, aí essa pessoa fala, ‘não, eu não sou daqui, eu sou de tal 
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cidade e eu estou procurando um bairro’. ‘Então, você está no bairro 
errado’. Então, às vezes serve para informar, essa pessoa que está 
desorientada, para achar uma pessoa perdida, que nem aqui foi 
achada uma senhora que saiu da residência, de idade, e foi achada em 
outro bairro. A viatura achou estranho essa senhora de idade andando 
pela rua, abordou ela, e com muita conversa com aquela pessoa de 
idade, ela falou que estava perdida. Aí foi feito contato com a central e 
a central conseguiu achar de onde é essa mulher, porque a pessoa 
ligou no 190 e falou: ‘o meu familiar sumiu’”. (Praça 12, homem, interior) 
 
“Agora, você está patrulhando, aí você passa numa rua, você vê um 
carro lá parado... uns dois caras dentro do carro... pode ser que tenha 
alguma coisa errada, pode ser que ele more ali. Eu tenho o costume 
de perguntar: ‘Está fazendo o que aí? Você mora aí? Ou não?’ Não é? 
E a gente faz, faz abordagem devida que tem que ser feita, pega 
documento do carro, vê se está tudo certo, habilitação”. (Praça 8, 
mulher, interior) 
 

 Com o intuito de realizar um controle sobre a sociedade, a abordagem também 

serve para mostrar aos “potenciais criminosos” que a polícia está atenta, mesmo que 

a pessoa não esteja portando nada que indique que ela cometerá um crime. Isso 

significa que as pessoas que já tiveram “passagem” pela polícia ou pelo sistema 

penitenciário são alvo preferenciais da abordagem. Apesar de não ser computado 

como resultado, os policiais relatam que grande parte dos abordados já cumpriu pena 

no sistema penitenciário. Assim, a abordagem funciona como mecanismo de controle 

deste público, que sempre estará vigiado pela polícia não importa onde esteja. Esta 

vigilância acontece tanto no interior como na capital. Para o policial, mesmo que esta 

abordagem não gere nenhuma apreensão ou prisão, este é um tipo de resultado que 

parece contar como positivo. 
 
“Então ela se sente identificada. O anonimato... que é a força do ladrão 
acabou ali, né? Então ela não vai cometer qualquer coisa que ela 
tivesse intenção”. (Praça 4, homem, interior) 
 
“Mas poderia acontecer um furto, a pessoa... às vezes o que acontece? 
A gente aborda uma pessoa com atitude suspeita num bairro 
residencial, a pessoa tem passagem por furto, só que a pessoa não 
tem nada com ela, então é uma ocorrência que não tem nada, a gente 
pergunta para pessoa onde ela mora, ela mora do outro lado da cidade. 
Então uma pessoa com passagem por furto, está andando em um 
bairro residencial falar que está de passagem por ali é um pouco 
estranho. Como não tem nada de concreto para gente conduzir para 
delegacia a gente libera, mas aquela pessoa também já vai embora do 
bairro. Por que? Porque toda pessoa que a gente aborda a gente 
também qualifica no relatório, nome, RG e local da abordagem”. (Praça 
5, homem, interior) 
 
“Em geral as abordagens, ela geralmente não é localizada a arma, a 
grande maioria. Mas sempre em cima daquilo que a gente comenta, 
mas grande parte das abordagens a gente vai puxar o criminal da 
pessoa, a pessoa tem passagem já, ou está na região dando uma volta, 
pensando em cometer algum crime ou querendo furtar uma residência, 
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querendo roubar um bar alguma coisa. E a partir daquela abordagem 
a pessoa tinha aquela intenção, a pessoa fez ‘opa, deixa eu ir pra outro 
lugar porque aqui os policiais estão mais atentos’”. (Praça 3, homem, 
interior) 
 
“[P: quantas abordagens tem resultado criminal?] Não dá 1%. Que 
você aborda: é o cara! Mas não dá 1%, às vezes você aborda 10 
pessoas, uma, às vezes nem isso. Não é bandido, tem passagem. [P: 
Você aborda muita gente com passagem?] Muita, cada 10 abordados, 
oito ou nove, muito, muito, muito”. (Praça 2, homem, interior) 
 
“Atitude suspeita é uma pessoa que você vê que ela... de repente, ela 
fica olhando para você assim, de rabo de olho, desconfiado. Às vezes, 
como a gente lida muito com... aborda muitos indivíduos que já tiveram 
passagem, né, já foram presos, e tal, a gente geralmente já consegue 
ver tatuagem, alguma coisa assim, entendeu? Mais coisas assim, 
entendeu?” (Praça 15, homem, capital) 
 
[sobre prender pessoas em um turno] “Você não consegue muito mais 
do que [dois ou três]. Até porque [nem sempre é] foragido. Cumpriu, 
tem passagem, mas já cumpriu, e aí fala que foi beneficiado pela lei. 
Então, muitos têm passagem. [P: Quantas pessoas mais ou menos, 
você aborda que tem passagem?] Ah, dessas dez [por turno], no 
mínimo uns cinco vai ter passagem”. (Praça 16, mulher, capital) 
 
“Assim, que já teve passagem pela polícia ou então [foi] preso, assim, 
[das] doze [abordagens que a gente faz] de cinco a sete pessoas. [P: 
Toda noite?] Toda noite. De cinco a sete. [P: Vocês abordam a mesma 
pessoa?] Não, não a mesma pessoa, porque a gente trabalha, que nem 
tem a parte de comunidade, a gente aborda lá. É muita gente lá que 
tem, que já teve problemas com a justiça. [P: eles estão cometendo 
alguma coisa?] Não, não que está cometendo, mas assim, que está 
em uma atitude suspeita, que pode [ser] que, porque um vacilo e esses 
caras, você não sabe o que eles pensam, né? Você sabe, na verdade 
o que eles pensam, só é atrasar o lado das pessoas né, então a gente 
sabe que ali também, se der o azar de encontrar a gente, a gente vai 
levar ele preso”. (Praça 18, homem, capital) 
 
“Mas se for num dia tranquilo, a gente chega a fazer 20 abordagens, 
entre pessoas e veículos. A gente vai estar sempre fiscalizando 
qualquer veículo que esteja dentro da sua área ali que se torna 
suspeito, você vai estar fiscalizando, 2, 3 pessoas, você vai sempre 
estar olhando, mostrando o poder da polícia e sempre que você 
desconfiar, o que você vai fazer? Você vai pegar RG de todos aqueles 
componentes que estão no carro, vai fiscalizar um por um, geralmente 
tem passagem, 155, 157, isso é normal, mas às vezes, de vez em 
quando acontece de pegar um popular, no meio dessas fiscalizações”. 
(Praça 5, homem, interior) 
 
“[P: Tem algum perfil que você percebe que você aborda mais?] Olha, 
geralmente, vamos colocar 90% das pessoas que você aborda é 
pessoa que já teve passagem com a polícia. Já teve algum tipo de 
passagem. Esse público em si, ele acaba sendo reincidente nas 
abordagens”. (Praça 10, homem, interior) 
 

 O recorte de quem é o abordado preferencial dos policiais pode gerar 

desproporcionalidade em termos raciais já que este universo por si só é racialmente 

desproporcional no Brasil. Desproporcionalidade aqui está sendo usado como a 
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quantidade total de negros na população brasileira comparada à população negra no 

sistema penitenciário. Os negros representam 53% da população total63 e 67% da 

população presa64.  

 Este estudo tampouco pretende discutir a legalidade do critério adotado. A 

contribuição aportada está justamente na identificação de que este é um sentido 

importante atribuído à abordagem pelos policiais. 

 A fundada suspeita despertada no policial nestes casos, não se origina em 

função de uma atitude que possa indicar a intenção da pessoa em cometer um crime, 

conforme previsto no Código de Processo Penal. A fundada suspeita se dá 

principalmente porque a pessoa apresenta comportamento, atitudes ou marcas que 

indicam que ela passou pelo sistema penitenciário. Algumas tatuagens são fortes 

marcadores para que uma pessoa seja abordada.  
 
“E geralmente essas tatuagens indicam que o cara ou é ladrão ou 
passou pelo sistema da cadeia, e quando vai perguntar, que a gente 
pergunta: ‘tem passagem na polícia?’ ‘Já teve algum problema na 
justiça?’ ‘Já, fui preso, 157, 155, tenho porte, tenho isso’. Igual você 
[perguntou], ‘qual que é a atitude?’, geralmente é isso: tatuagem, 
modinha, modo de se vestir, modo de andar”. (Praça 12, homem, 
capital) 
 
“Às vezes quando, que nem uma atitude suspeita que nem a pessoa 
vê a viatura, dá uma travada, tem abordado que até trava e nem se 
mexe. Aí a gente vai abordar e geralmente é usuário. Ou é alguma 
coisa do tipo, viu a viatura e se assustou porque ele já tinha uma 
passagem e tudo mais, e ele ficou acho que com trauma, ou alguma 
coisa de prisão e viu polícia ele já trava, mesmo não devendo nada ele 
trava”. (Praça 18, homem, capital) 
 
“[quem passou pelo sistema penitenciário] pode ser que ela reaja de 
uma forma, tatuagem, a gente vai muito por tatuagem” (Praça 2, 
homem, interior) 
 
“[P: a maioria das abordagens tem suspeita mas não acha nada?] É. 
Mas quando você vai ver, o cara realmente deve alguma coisa, já 
puxou cadeia, já puxou tudo, mas você olha assim, você suspeita. É o 
jeito de andar, você vê que o cara já saiu de algum lugar, foi ‘ripado’ 
com alguma coisa. A gente fala ‘ripado’, que já teve cadeia, alguma 
coisa. Aí você vai olhar tudo, o cara está em ordem, documentação em 

                                            
63 Fonte: Levantamento nacional de informações penitenciária de 2014 disponível em: 
http://www.justica.gov.br/news/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-
web.pdf  
64 A adoção deste critério é questionada na literatura por não considerar outras variáveis que podem impactar o 
resultado. Este estudo não pretende verificar se há desproporcionalidade nas abordagens realizadas, apenas 
reconhece que o fato da pessoa ter passagem pelo sistema penitenciário é uma variável considerada pelo policial 
no contexto brasileiro. Estudos desta natureza feitas no contexto brasileiro deveriam considerá-la. Ao propor a 
adoção desta variável não estamos fazendo julgamento de valor sobre a validade ou legalidade do motivo. Apenas 
se está constatando que este é um sentido que o policial atribui à abordagem e que, portanto, interfere no resultado 
obtido pela política. Esta variável não aparece nos estudos internacionais até porque, este objetivo não é formulado 
em nenhuma política, nem na política aqui analisada.  
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ordem, mas você vê que a pessoa é daquele ramo. Então, a partir do 
momento que ele saiu, está livre, ele não deve nada para mim. Ele não 
deve para justiça nem para sociedade. Então é uma pessoa comum. 
Então está lá, não tem nada, vai embora. Boa sorte”. (Praça 7, mulher, 
capital) 
 
“Porque é aquela coisa. Não vem escrito, né, que ele é ladrão. Aquele 
ali é, ah, eu adivinhei que esse cara ia estar com uma arma na cintura. 
É a atitude do cara que te leva a fazer a abordagem. Tanto é que no 
código tributário, que fala do poder da polícia, fala ‘atitude suspeita’. 
Não é a pessoa. É a atitude do cara. Porque não existe pessoa 
[suspeita], né? [P: mas não existe mesmo, na prática?] Então, tem 
aquela coisa. Você, com o tempo, você vai vendo os mesmos tipos. 
Porque assim, do mesmo jeito que o policial se padroniza, os ladrões 
também se padronizam. Não tem jeito. Eles começam a se padronizar. 
Daí você vai ver, o que é? O cara que usa camiseta de apologia ao 
crime, as músicas que o cara escuta. O jeito deles andarem, é tudo 
parecido. Você acaba, vendo uma pessoa assim, pelo jeito, você acaba 
sabendo se o cara já teve algum processo. Você olha assim e já sabe. 
Você se engana”. (Praça 14, homem, interior) 
 

 O problema de utilizar estas características como fator de decisão para realizar 

uma abordagem é o grau de subjetividade e inexatidão envolvidos. Muitas 

características que o policial identifica como comportamento de pessoas egressas do 

sistema penitenciário podem ser apresentadas por diferentes grupos na sociedade. 

Assim, este não parece ser um mecanismo confiável e quando convidado a refletir 

sobre ele, o próprio policial reconhece a inexatidão do critério. 
 
“[P: Este tipo de coisa (vestimenta, corte de cabelo) me parece similar 
a descrição de muitos jovens da periferia. Não tem jovens assim?] Tem. 
Só que todo jovem de periferia anda parecido. Só que é aquela coisa, 
às vezes você aborda o cara, o jeito do cara falar, o cara está lá, 
igualzinho os caras, tatuagem da carpa da perna, né, que é moda, né, 
chinelão havaiana, bermudão do palhaço, camiseta da maconha, o 
cabelo tigelinha e a sobrancelhinha raspada. A bermuda que tem um 
palhaço, que eles adoram. O que acontece? A carpa, aqueles yin-yang, 
sabe? Tudo apologia, simpatizante ao PCC. Cabelo, é do gosto. É 
moda, né? Tem época que é loirinho, tem época que é raspadinho. E 
vai variando. Daí a bermuda do palhaço. Que o palhaço, quer dizer que 
é ladrão. Daí o Coringa, que é outra também, é cara que é traficante, 
dinheiro. Então é padrãozinho. Só que daí você vai conversar com o 
cara, ele só parece. Aí você vai vendo que às vezes o cara mora ali 
mesmo, os amigos dele andam assim, todo mundo anda assim, o cara 
acaba... é aquela coisa. Eu já conversei com um, ele falou, ‘se eu andar 
que nem vocês andam, onde eu moro, os caras [do crime] me julgam’. 
Vamos dizer, que discrimina ele. Então [eles precisam se vestir assim]. 
Tanto é que é aquela coisa. Tem dez moleques lá no meio, e tal. 
Geralmente corre um, outro fica, e tal. Mas daí você vai ver, um não 
tem nada a ver com o outro. É bem difícil”. (Praça 14, homem, interior) 
 

 O critério utilizado pelo policial para a identificação do ‘bandido’ é frágil e 

possibilita uma série de equívocos. Entretanto, a falibilidade do critério não desperta 

grande preocupação para o policial, uma vez que neste sentido da abordagem, o que 
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importa é o controle social exercido e a vigilância constante. O exercício do controle 

serve tanto para pessoas que passaram pelo sistema penitenciário como para 

pessoas que convivem e de alguma forma valorizam o crime.  

Como para o policial, o seu foco é o “bandido”, a raça se torna um critério 

“invisível” para ele, ainda que ela possa exercer um papel significativo na orientação 

da abordagem (REIS, 2002; SCHLITTLER, 2016). Afinal, ele está cumprindo sua 

missão de combater o crime. 

 O egresso do sistema penitenciário é um “cliente preferencial” do policial e 

como a taxa de reincidência é muita alta, a estratégia de vigilância é entendida como 

natural pelo policial. É apenas uma “questão de tempo” até que ele cometa algum 

outro crime novamente. Por isso, ele precisa ser acompanhado de perto. Obviamente, 

este sentido da abordagem não tem amparo legal tampouco suporte nos 

procedimentos estabelecidos pela PMESP. 

 O controle social pode produzir um círculo vicioso que se pretende romper. O 

reforço da estigmatização provocada pelo controle exercido pode impactar a forma 

como o indivíduo se enxerga na sociedade e interferir em sua própria identidade 

(GOFFMAN, 1986). O indivíduo estigmatizado pode enfrentar diferentes tipos de 

obstáculos para ser aceito e se relacionar na sociedade. Isso se dá porque o estigma 

é um atributo que tira o “crédito” de uma pessoa. De acordo com Goffman (1986), 

“acreditamos que uma pessoa com estigma não é exatamente humano” (GOFFMAN, 

1986, p.5, tradução nossa), o que abre caminho para todo tipo de discriminação. Nas 

diferentes relações sociais, uma pessoa com estigma sempre parte de uma posição 

desvantajosa e recheado de expectativa negativa (GOFFMAN, 1986). 

 Desta forma, a pessoa que teve “passagem” naturalmente possui uma posição 

social inferior na sociedade. O processo de reinserção e desenvolvimento de uma 

relação social saudável é difícil e com poucos incentivos. Ao ser vigiado de perto pela 

polícia as condições se tornam ainda mais dramáticas.  

 O sentido de controle social pode ter dois desdobramentos. Por um lado, se a 

pessoa abordada for de fato alguém que passou pelo sistema penitenciário, pode 

haver um grande apoio por parte da população. Pesquisas indicam um viés autoritário 

na sociedade brasileira e mostram que mais da metade da população (57%) concorda 

com a afirmação “bandido bom é bandido morto” (FORUM BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2016). Neste sentido, se ação da polícia indicar maior 

severidade com o criminoso, há uma tendência de ter apoio popular. Portanto, a ação 
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da polícia não é questionada65. Além disso, apenas o fato de ser abordado 

constantemente, mesmo sendo uma ação coercitiva, não se enquadra com o que é 

constantemente veiculado como violência policial66.  

 Por outro lado, este sentido consolida a percepção de que abordagem é para 

“bandidos”. “Cidadãos de bem” não deveriam ser alvo da ação policial e quando um 

deles é abordado gera a já mencionada indignação: “vai prender bandido”. O grande 

número de abordagens em que se “erra” o alvo pode ter consequências negativas 

para a imagem da polícia e para a legitimidade conforme será discutido na próxima 

seção.  

 O sentido da abordagem como mecanismo de controle social acomoda outros 

resultados não relacionados com a efetividade tal como é discutido na literatura. A 

desproporcionalidade, amplamente discutida como uma das causas para a perda de 

legitimidade da polícia não aparece como preocupação do policial. O fato de o alvo 

ser uma pessoa egressa do sistema penitenciário encobre qualquer outra reflexão 

acerca da problemática. Aliás, se o abordado for um “bandido” a percepção do policial 

e de parte da sociedade é que a polícia está fazendo o seu trabalho. Diferentemente 

dos EUA e Inglaterra, a preocupação com a limitação do poder estatal na invasão da 

privacidade das pessoas não aparece dentre as precauções tomadas pelos policiais. 

Afinal de contas, “ele é o Estado”. 

 A preocupação com a desproporcionalidade aparece na literatura brasileira que 

discute a fundada suspeita e como ela é direcionada à população negra, seja de 

maneira explícita como mostrado por (REIS, 2002) ou implícita como revelada por 

(SCHLITTLER, 2016). Diferente daqueles estudos, esta pesquisa não teve o objetivo 

de discutir o sentido da fundada suspeita, mas sim o da abordagem policial. Por este 

ângulo, o que ela aporta é que o policial entende que a abordagem também funciona 

como um mecanismo para manter pessoas egressas do sistema penitenciário sob 

vigilância. Compreender o sentido que a abordagem tem para o policial tem 

implicações para qualquer alteração que eventualmente se pretenda na política 

pública, seja reformulando o treinamento ou na implementação de controles formais 

e informais que pretendam produzir resultados diferentes. 

                                            
65 Os que denunciam este tipo de tratamento dado aos egressos do sistema penitenciário são defensores de 
direitos humanos que defendem que ao cumprir a pena, a pessoa tem o direito de se reintegrar na sociedade e 
gozar da liberdade como qualquer outro cidadão.  
66 70% concordam com a afirmação "Os policiais brasileiros exageram no uso da violência”. (FORUM BRASILEIRO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2016). 
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 A ampla possibilidade de sentidos que os policiais atribuem para a abordagem 

ajudam a compreender porque o policial não entende o questionamento sobre “se ele 

já fez uma abordagem que deu errado”. Muitos entrevistados perguntaram “como 

assim, o que você quer dizer com deu errado?” Uma abordagem “não dá errado”. Em 

uma abordagem, o policial tem diferentes objetivos que se complementam. Ele se 

certifica que a pessoa era ou não um bandido; encontra algum ilícito; prende alguém; 

“espanta um criminoso da área” ou ainda mostra que a polícia está atenta e 

trabalhando. Todos eles são considerados resultados positivos da política de 

abordagem.  

 Uma abordagem só dá errado em duas situações, quando o bandido consegue 

fugir ou quando os procedimentos utilizados não foram os corretos. Na primeira 

situação nem sempre ela pode se configurar como uma abordagem porque às vezes 

ela nem se iniciou. Desta forma, não há nenhum constrangimento para o uso da 

abordagem e nem incentivo para sua redução, que são medidas que têm sido 

adotadas nos contextos internacionais. 

 

6.3. Sentidos conflitantes – entre o comunicado e o que se 
pretende comunicar 

 

 Uma política pública produz e comunica sentidos para além dos objetivos 

formulados e da linguagem utilizada na formulação. As ações e os objetos utilizados 

em sua execução também contribuem para a comunicação de diferentes sentidos de 

uma política pública (YANOW, 1993). 

 A abordagem é uma prática amplamente utilizada no cotidiano do policial. Pelo 

menos entre 5 e 15 abordagens são feitas em cada turno de serviço por cada equipe. 

De acordo com os policiais entrevistados, uma abordagem nunca é aleatória. Ela é 

sempre baseada em alguma suspeita. Pode ser uma leve desconfiança que gera 

apenas uma aproximação do policial e um questionamento da pessoa até uma 

fundada suspeita. Quando uma abordagem é motivada por uma fundada suspeita, os 

procedimentos podem variar. O policial pode fazer apenas a verificação do documento 

como pode também fazer a revista pessoal e algemar a pessoa, dependendo da 

situação. Ter uma fundada suspeita não equivale a realizar os procedimentos 

previstos no POP de abordagem de pessoa em atitude sob fundada suspeita. 



 

 

150 

 No entanto, todas as ações previstas no POP e sentidos articulados pelos 

policiais indicam que a abordagem é uma ação voltada à potenciais criminosos e serve 

para a prevenção ativa do crime. No Cartão de Prioridade de Patrulhamento o policial 

recebe as características dos infratores e modus operandi criminal e deve ter um olhar 

atento a isso. Além disso, como apontado no Capítulo 4, o POP indica que a 

abordagem é uma ação que envolve risco e que o policial precisa se preocupar com 

sua segurança bem como das pessoas que estão no entorno. Boa parte dos 

procedimentos diz respeito à segurança do policial e indica que ele “não subestime o 

potencial ofensivo da(s) pessoa(s) abordada(s)” (SÃO PAULO, 2014). Além disso, a 

primeira seção deste capítulo mostrou que a abordagem é uma situação tensa e 

algumas vezes perigosa. 

 A abordagem é prevista legalmente e permite que o policial restrinja 

momentaneamente a liberdade da pessoa para fazer uma fiscalização e revista 

pessoal. Desde o tipo de abordagem que usa o menor nível de força previsto, as ações 

indicam que o abordado deve explicações à polícia. De acordo com o embasamento 

legal, a polícia tem o direito de restringir a liberdade da pessoa em nome da segurança 

coletiva. Se a segurança coletiva é o bem difuso a ser protegido, a pessoa abordada 

representa um potencial risco a esta segurança. Nos outros tipos de abordagem, o 

tom de voz que deve ser empregado e a própria posição da arma do policial revelam 

que ele está lidando com uma pessoa potencialmente perigosa. 

 Por mais educado e cortês que o policial seja, a abordagem é uma ação de 

subjugação do abordado. O abordado não pode escolher ser ou não abordado e nem 

recusar a abordagem. Qualquer problema que ocorra durante a abordagem, o policial 

deve reorientar a sua ação, empregando maior ou menor nível de força. Toda e 

qualquer explicação sobre o motivo deste ato somente será dado ao final da 

abordagem.  

 Como a fundada suspeita é composta por uma combinação de fatores objetivos 

e subjetivos que inclui a reação da pessoa ao ver a polícia, características físicas, 

comportamento da pessoa, índice de criminalidade do local, modus operandi criminal 

entre outros, qualquer pessoa pode ser abordada, inclusive o “cidadão de bem”. E 

muitos “cidadãos de bem” são abordados.  

 Quando isso acontece, o policial precisa informar que “a abordagem é um 

procedimento policial preventivo visando a segurança do cidadão” (SÃO PAULO, 

2014). Neste momento, entra em cena o sentido pretendido pela política para este 
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público, ou seja, aquilo que a polícia espera que o abordado entenda sobre a 

abordagem uma vez que se constate que ele não é um criminoso. A mensagem é que 

a abordagem é uma ferramenta que serve para proteger as pessoas. O sentido de 

proteger neste contexto, envolve o ethos do guardião, vinculado ao sentido de cuidado 

com o outro e proteção como uma missão superior do policial. Ele está refletido na 

explicação que se deve dar à pessoa abordada (conforme orienta o POP): “a 

abordagem é um procedimento policial preventivo visando a Segurança do Cidadão” 

e em alguns resultados esperados previstos no POP tais como “o(s) abordado(s), ao 

término da ação policial, não se sinta(m) humilhado(s) e/ou discriminado(s), mas que 

incorpore(m) a sensação de segurança, sabendo que a Polícia Militar está naquele 

local, protegendo-o(s), através de suas ações de polícia e de presença” e “Que ao 

final, a(s) pessoa(s) abordada(s), não fique(m) com imagem negativa da Instituição, 

mas uma imagem positiva, tendo a certeza que ele(s) pode(m) e deve(m) contar com 

a ajuda do(s) policial(is) militar(es), a qualquer hora e lugar” (SÃO PAULO, 2014). 

 Os policiais procuram articular este sentido e transmitir esta mensagem para 

as pessoas: 
 
“Eu estou lá, ele não tem nada, de repente, eu livrei ele até de 
acontecer alguma coisa, de repente, ele estava ali e tinha outra pessoa 
de olho nele, [para] fazer alguma coisa contra ele, viu a viatura, acabou 
indo embora”. (Praça 12, homem, interior) 
 
“Eu posso estar abordando indivíduo ali que está com o seu veículo 
roubado. Vou estar recuperando o seu veículo. Ou que está com algum 
objeto seu, que está com dinheiro seu que foi roubado, a gente vai estar 
recuperando. E tirando esse indivíduo das ruas, né, para não causar 
mais nenhum mal à sociedade”. (Praça 15, homem, capital) 
 
“As pessoas não gostam? Não gostam. Aí depois que você explica o 
motivo que você está fazendo aquela abordagem, a maioria sai 
agradecendo. Porque às vezes é o carro roubado e você já pensou se 
eu [tivesse] abordando esse carro que é o carro roubado, [e ele fosse] 
seu? Aí a pessoa [fala] ‘é verdade’”. (Praça 6, mulher, capital) 
 
“As pessoas se constrangem, acham, ‘ai, nossa, é feio as pessoas 
olharem pra mim sendo abordada, porque... ai, eu estou com a mão na 
cabeça, e está me revistando’. Mas a gente explica para pessoa que 
aquilo é para segurança dela, e a nossa. Da mesma forma que é um 
cidadão de bem, é uma pessoa que pode contatar a polícia militar, 
poderia ser uma pessoa que estivesse roubando um familiar dela. 
Infelizmente, a gente não consegue saber exatamente, 100%, quem é 
o bem, quem é o mal”. (Praça 17, homem, capital) 
 

 Estes dois sentidos, quais sejam, o que reflete o resultado das ações e o 

pretendido quando se constata que a pessoa não é um potencial criminoso, 

apresentam mensagens conflitantes. Por um lado, todas as ações realizadas durante 
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a abordagem indicam que a pessoa abordada não é digna da confiança da polícia e 

precisa ser averiguada. Isso se deve à desconfiança de que ela esteja infringindo a lei 

– na grande maioria dos casos, a desconfiança é que a pessoa tenha cometido um 

crime ou tenha a intenção de fazê-lo. Todos os cuidados de segurança previstos no 

POP espelham esta desconfiança. Por outro lado, ao se constatar que a desconfiança 

não se confirmou espera-se que a mensagem recebida e compreendida pela pessoa 

abordada seja a de que o procedimento teve como objetivo a sua proteção.  

 Portanto, a pessoa deixa de ser “indigna de confiança” e “potencial criminoso” 

e passa a ser alguém “protegido” e “cuidado” pela polícia. A explicação prevista no 

POP (“um procedimento policial preventivo visando à segurança do cidadão”) é 

insuficiente para produzir esta mudança. É preciso que haja uma explicação 

convincente sobre os motivos que levaram a este equívoco. A qualidade do diálogo 

tem papel fundamental, pois o que é considerado convincente para cada pessoa pode 

variar consideravelmente. 

 As explicações que os policiais fornecem continuam reforçando o sentido de 

que a abordagem tem como alvo a identificação de criminosos ou apreensão de 

ilícitos: “poderia ser o seu carro”, “você poderia estar sendo sequestrado”. O que o 

policial não percebe é que na própria explicação, há uma acusação implícita: 

“suspeitei que você tivesse roubado este carro” ou “suspeitei que você fosse um 

sequestrador”. Como não há abordagem aleatória, não há como desvincular a 

suspeita do abordado, mesmo que ela tenha sido baseada em atitudes. A fundada 

suspeita, quando não está baseada em elementos objetivos concretos como uma 

descrição informada pelo COPOM ou por pessoas sobre um crime ocorrido, ou a 

identificação de volume na cintura que possa indicar que a pessoa está carregando 

uma arma, é um apenas um “palpite” informado pela experiência e é um poderoso 

mecanismo de produção de sentido. 

 O conflito entre o que a política comunica por meio de suas ações e o que o 

policial – e a Polícia – querem comunicar, pode não ser passível de conciliação. Uma 

das possíveis consequências de não identificar o ruído dos sentidos da política 

pública, é que a formação e os valores do policial o levam a categorizar o cidadão que 

não aceita a explicação ou que não coopera com a polícia em uma abordagem de 

acordo o seu referencial: não é um “cidadão de bem”, mesmo que nada tenha sido 

encontrado na abordagem. 
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“Então eu acredito que só não gosta da polícia é quem não gosta de 
seguir a regra né, quem não gosta de seguir leis, então esses que não 
gostam da polícia. Agora o ser humano, a pessoa de bem, 
trabalhadora, enfim, ela, essas gostam da polícia. Porque elas não têm 
problema com a polícia, e se elas forem abordadas, de repente, vai ser 
abordada, vai ser constatado que não tem nada, a gente vai desejar 
uma boa noite para ela, um bom descanso ou um bom trabalho se 
estiver indo para o trabalho, ela vai falar, ‘Óh, a abordagem da polícia 
é necessária, por mais que a gente não é bandido e tudo mais, mas é 
necessário’. O bandido não fala, ‘eu sou bandido aqui oh, me pega’”. 
(Praça 18, homem, capital) 
 
“Muitas vezes [a pessoa] não gosta da polícia por causa disso. ‘Você 
vai fazer eu passar vergonha aqui, levantar a mão’. Eu já abordei um 
cidadão uma vez, tinha um veículo roubado na área, e esse cidadão 
estava com o mesmo veículo, só que não era esse roubado. Só que a 
placa estava um pouco apagada. Estava com o meu outro parceiro, 
‘vamos abordar?’, ‘vamos’. Abordamos, o senhor desce e faz assim, 
olha, uma expressão, ‘caramba’. ‘Senhor, faz o favor, para trás do 
veículo’, ‘eu estou trabalhando’, ‘faz um favor, senhor’. A gente só 
anotou [os dados], ‘senhor, o senhor está dispensado. A gente só está 
orientando o senhor, o senhor está reclamando. Da mesma forma que 
o senhor está trabalhando, nós também estamos. Só para lembrar o 
senhor, que se o seu veículo fosse roubado, ou se o senhor estivesse 
sendo vítima de algum sequestro, com um ladrão sentado do seu lado 
no seu veículo, nós estaríamos salvando o senhor, ou recuperando o 
seu veículo, tá bom? Boa tarde. Disponha da polícia’. Você entende? 
Pessoa [vai] julgando [a ação da polícia] sem saber”. (Praça 15, 
homem, capital) 
 

 Questionar a ação do policial mesmo quando a explicação apresentada soa 

incoerente em função dos sentidos conflitantes da política é uma atitude entendida 

pelo policial como questionamento de sua autoridade. E o questionamento da 

autoridade do policial tem graves consequências para o desempenho de sua 

atividade. 

 Desta forma, desconsiderar que uma política pode e comunica diferentes 

sentidos, pode acarretar problemas na implementação, falhas na avaliação dos 

resultados obtidos e subestimar a geração de externalidades negativas. O 

desencontro dos sentidos apontados acima pode impactar a relação entre a polícia e 

a sociedade, aumentando a desconfiança de lado a lado além de gerar um déficit de 

legitimidade.  

 Aliás, o reconhecimento de que a polícia necessita de legitimidade para o 

exercício de sua função, tal qual entendida nesta pesquisa, e que a conquista da 

legitimidade é responsabilidade da própria polícia, é o grande ausente entre os 

policiais. 
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6.4. Abordagem e Legitimidade 
 

 O grande impulsionador da discussão sobre abordagem policial nos EUA e na 

Inglaterra foi a perda de legitimidade das instituições policiais causadas por esta 

prática. Os estudos de legitimidade mostram que a qualidade do encontro entre 

policiais e cidadão é um dos principais fatores na formação da legitimidade. O tipo de 

encontro que acontece em uma abordagem não favorece que ele seja cordial. A 

abordagem é uma prática coercitiva produzida por uma ação direta por parte da polícia 

e voltada prioritariamente a ocorrências criminais (BAYLEY, 2006; BOWLING; 

WEBER, 2011; PINC, 2007).  

 Para discutir a qualidade do encontro, é necessário primeiro entender o sentido 

de autoridade para o policial. A autoridade é um conceito chave para compreendermos 

o que acontece durante a abordagem. A legitimidade da autoridade tem um papel 

decisivo na qualidade do encontro. 

 Autoridade aqui está sendo compreendida como o atributo de ser obedecido. 

Este atributo pode pertencer a uma pessoa ou a uma instituição. A autoridade pode 

se estabelecer de diferentes maneiras, inclusive pelo medo e pela ameaça. Neste 

trabalho, estamos interessados na autoridade legítima e para que uma autoridade seja 

considerada legítima, ela precisa ter algumas características: (i) ser legalmente 

constituída, (ii) representar valores compartilhados por sua audiência e (iii) ter o 

consentimento da audiência (BEETHAM, 2013). 

 Quando o policial faz seu juramento, ele se torna legalmente uma autoridade 

representante do Estado, autorizado para utilizar a força coerciva para fazer cumprir 

as leis. Nas sociedades modernas, adota-se o modelo de policiamento por 

consentimento (KLEINIG, 1996; REINER, 2000). Como explica Kleinig (1996) este 

modelo se baseia no Segundo Tratado do Governo Civil de John Locke. O que Locke 

propõe é que para garantir os direitos básicos do ser humano – a vida, a liberdade e 

a propriedade, é preciso abrir mão de alguma liberdade para um Governo Civil 

(Estado) em troca da promessa de segurança. Este Governo Civil deve possuir (i) um 

conjunto de normas que estabelecem o que é certo e o que é errado; (ii) o julgamento 

com base nesta legislação deve ser feito por um juiz neutro; e (iii) é preciso um 

conjunto de instituições que garantam a aplicação da sentença. Este é o modelo do 

“contrato social” (KLEINIG, 1996).  
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 No modelo do “contrato social”, a polícia é uma das instituições responsáveis 

pela aplicação da lei. Para Kleinig (1996) porém, a polícia não é apenas uma 

expressão do modelo do contrato social. Ela atua também como o responsável pela 

manutenção de um estilo de vida social, uma espécie de guardiã da tradição. Desta 

forma, a polícia precisa defender e representar os valores da sociedade em que ela 

atua. Na medida em que os valores representados são efetivamente os 

compartilhados pela sociedade, a polícia gozará de maior legitimidade. 

 Nas sociedades modernas, o poder coercitivo do policial está limitado por uma 

série de parâmetros legais. Por isso, não basta que o policial seja apenas um 

representante legal do Estado, ele precisa seguir as leis que limitam a sua ação. 

 Por fim, para verificar a legitimidade da polícia é preciso identificar que de fato 

há consentimento. Na concepção de Beetham (2013), o consentimento da audiência 

é algo que pode ser verificado cotidianamente. No caso da polícia, a cooperação e a 

obediência podem ser entendidos como demonstração de consentimento e 

consequentemente da legitimidade da polícia (BOTTOMS; TANKEBE, 2012). 

 O policial militar é uma autoridade legal constituída pelo Estado. Quanto a isso, 

o policial não tem dúvida. Ele também sabe que o seu poder tem limites e que o tempo 

todo ele precisa seguir os parâmetros definidos pela lei. 
 
“A autoridade da polícia já vem de muito tempo, né, então a gente só 
faz cumprir a lei. É como eu falei, a gente só faz cumprir, mas muita 
gente não acha... acha que tem direito até a mais. Eu acho que de onde 
vem o direito, na verdade, é onde vem o direito, não é de onde vem a 
autoridade”. (Praça 12, homem, capital) 
 
“Se você for ver assim, da forma mais clara, né, tudo está embasado 
na lei. Tudo. A partir do momento que você aborda um cidadão, ele 
está sob custódia do estado. Porque nós representamos o estado, 
né?”. (Praça 15, homem, capital) 
 
“A polícia tem autoridade, ela tem autoridade. Até porque nós 
respondemos por abuso de autoridade se nós extrapolamos a nossa 
autoridade. Mas autoridade dentro da legalidade, autoridade de que 
você coloque a mão na cabeça, que você pare o seu carro, essa 
autoridade, de que você me dê seus documentos, para que eu possa 
fiscalizar. Não podemos ultrapassar essa autoridade que nós temos”. 
(Praça 5, homem, interior) 
 
“A gente veste isso daqui [a farda], a gente representa o Estado. O 
Estado. Tanto que às vezes o pessoal faz uma coisa, eu falo, ‘gente, 
você não está fazendo para você, você está mexendo com o Estado’”. 
(Praça 7, mulher, capital) 
 

 Alguns policiais compreendem que a legalidade não é suficiente para a 

autoridade. Ao mesmo tempo que ela é legal, o policial precisa fazer um esforço para 
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conquistá-la junto à sociedade. Até porque, se a autoridade depender apenas da 

legalidade muitas vezes ela terá que ser imposta e é mais produtivo para a atividade 

policial se ela for reconhecida. É importante ressaltar que autoridade na estrutura 

militar tem outro sentido. A obediência, atributo da autoridade, é devida ao superior 

hierárquico como visto no Capítulo 4. Alguns policiais reconhecem que há diferenças 

entre estas duas concepções. 
 
“Ela [a autoridade] é dada. Dada pelo Estado, pela legislação. Agora, 
o policial, a autoridade, seja policial ou qualquer outra autoridade 
perante aquela pessoa, aí ela é conquistada. Ela é dada pelo Estado, 
dada pela legislação, mas é conquistada com a pessoa ali”. (Oficial 2, 
homem, interior) 
 
“O que é o conceito de autoridade para a senhora? [P: Eu quero saber 
o que é conceito de autoridade para a polícia]. Não, a polícia não pode 
pensar nisso. Não é autoridade que a gente quer, é liberdade para 
poder trabalhar. Muita gente pensa que é autoridade você ter o poder 
de fazer uma pessoa parar. Não é, é o bem comum. A gente não pode 
fazer isso com visão de autoridade, ‘pare porque eu tenho autoridade 
de fazer você parar’, de fazer isso, porque eu sou autoridade. É mais 
fácil dizer, ‘pare, coopere comigo’, porque pessoas esperam que você 
seja reconhecido por isso. Então, autoridade vem da confiança. Mas 
autoridade mesmo, autoridade, é muito difícil. Falava-se que a polícia 
tinha mais autoridade antes por causa do militarismo. Não é verdade. 
Nós vivemos nas mesmas leis que vivíamos anteriormente. Só que 
antigamente tínhamos mais liberdade para cumprir. Hoje em dia tem 
um monte de emendas limitando a sua atuação”. (Praça 4, homem, 
interior) 
 
“Assim, a gente, quando faz o juramento, a gente tem uma autoridade 
estabelecida. A gente é autoridade. A gente determina ali, porque está 
coberto pela lei, né. E conquistada. Você não deixa que aquela 
autoridade sua caia perante a sociedade, né. Você tendo uma 
autoridade... por exemplo, eu tenho uma autoridade em cima de você, 
mas não quer dizer que eu estou falando para você, ‘olha, eu estou 
mandando, eu estou não sei o quê’. Não. É uma autoridade leve. [Eu] 
faço com que você me entenda, que aquilo que eu estou te expondo é 
uma coisa que você tem por obrigação de fazer. A gente tem obrigação 
e tem deveres. A sociedade como um todo, e nós principalmente. 
Entendeu? Por isso que eu falo, você tem que saber até onde você vai. 
Até onde vai a sua autoridade. Às vezes você pode mandar? Pode. 
Você tem o dever sim, [de] mandar. Só que de forma com que a outra 
pessoa entenda, e não fale que aquilo ali ultrapassou os limites. Porque 
às vezes dependendo da pessoa, quando escuta uma coisa, a pessoa 
fica irada, né. Mas não. É dessa forma que eu entendo. É dessa forma 
que eu trabalho. Eu mando fazer, mas de forma que, educadamente, 
que a pessoa entendeu o que eu quis dizer e me trouxe a resposta”. 
(Praça 7, mulher, capital) 
 
“Num primeiro momento eu achava que poderia resolver o problema 
do mundo inteiro e eu também achava que a minha autoridade era 
incontestável, porque na formação de noventa e oito eu achava que a 
minha autoridade era incontestável, tudo o que falava se alguém 
retrucasse já estava me desafiando, era o pensamento que eu tinha. 
Com o passar dos anos, os tombos na vida, os aprendizados e as 
experiências, a gente vai entendendo que não é (...) Hoje eu sei que 
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não é a autoridade que vai me fazer ser respeitado na rua, porque eu 
tive uma formação policial militarizada, mas o cidadão aí fora não é 
militarizado, ele nem sabe o que é isso. Ele não precisa de um policial 
militarizado, ele precisa de alguém que pelo menos naquele momento 
ajude ele. Seja com um ato, seja com uma palavra ou uma conversa. 
E hoje eu entendo isso. Mas passou muito tempo para eu aprender 
isso, eu tive que aprender por conta própria, ninguém me ensinou isso”. 
(Praça 2, homem, interior) 
 

 A autoridade do policial não é absoluta, ela é relativa. O policial experimenta 

diferentes formas de autoridade dependendo do tipo de atividade que ele está 

exercendo e do perfil de pessoas com quem ele se encontra. Ademais, a autoridade 

que ele experimenta com determinada pessoa ou grupo social em uma dada situação 

pode mudar completamente em outra. Às vezes sua autoridade é respeitada e 

obedecida, outras vezes questionada. Em geral, quando o contato com o policial foi 

solicitado pelo cidadão, ele experimenta maior grau de autoridade. Quando o encontro 

foi originado pelo policial, experimenta menor grau. 
 
“Nesse dia estava tendo pancadão. A viatura nem chega perto, por 
causa disso, o pessoal fala ‘a gente chama a viatura, vocês não vêm’. 
Não, a viatura vem, só que é o seguinte, vai duas, três viaturas, tem 
quinhentas pessoas, se você chegar perto o pessoal vira até a viatura. 
Bate nos policiais, arriscando até matar. Aí não tem como, aí fica só de 
longe. Longe ainda o pessoal joga pedra, joga tudo, você não sabe 
nem de onde está vindo. É difícil, esses lugares aí são difíceis de 
trabalhar”. (Praça 9, homem, capital) 
 
“Porque geralmente a população quer mais a presença. Eu quero a 
presença do polícia aqui para coibir ou tentar conversar com a outra 
parte, para ver se ou resolve, que geralmente, a maioria das 
ocorrências, resolve. Desinteligência, principalmente, resolve. Ah, por 
exemplo, alguém brigou no mercado lá por causa de alguma 
mercadoria [que] estava na promoção, e a pessoa não tem para dar 
essa mercadoria para pessoa. Fala com o gerente. O gerente 
geralmente libera. Mas morre ali, acabou. Então quer dizer, a gente até 
encerra como desinteligência resolvida no local. Acabou. Não entra 
crime nenhum”. (Praça 12, homem, capital) 
 
“O único problema que eu tive foi esse, o problema que a gente tem é 
esse de desobediência, desacato e a resistência, que são os 
problemas que têm na abordagem, que pode ter, porque se ela não 
deve nada e obedecer tudo certinho, vai ser liberada tranquilo, sem 
novidades”. (Praça 18, homem, capital) 
 
“As pessoas de bem [respeitam a polícia]. Muitas pessoas de bem, sim. 
Geralmente os criminosos, as pessoas que é da vida errada que a 
gente fala, eles respeitam quando estão, tipo, num local mais ermo, 
num local mais isolado, aí eles respeitam. Agora, quando eles estão 
numa área central, por exemplo, aquele movimentão, a gente vai 
abordar, eles querem chamar atenção das pessoas como se eles 
estivessem certo e a gente tivesse errado. Eles começam a gritar tipo 
assim, muitas vezes, ‘é, eu sou trabalhador, você está me abordando, 
não tenho nada, eu sou pai de família’. Muitas vezes acontece isso. 
São pessoas... não pessoas de bem. As pessoas de bem não, quando 
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a gente aborda podem até não gostar, mas respeitam. Aí depois a 
gente explica que a abordagem foi para segurança dela, a gente achou 
uma atitude suspeita, a gente agradece. Eu procuro fazer assim, 
depois da abordagem eu agradeço, porque gera um desconforto para 
pessoa. Também tem que se pôr no lugar da pessoa. Só que como eu 
explico para pessoa, não tem como a gente saber se é uma pessoa de 
bem ou era um criminoso, que muitos criminosos também hoje em dia 
andam de terno de gravata. A maioria das pessoas entende”. (Praça 3, 
homem, interior) 
 

 A baixa confiança nas Polícias Militares brasileiras e em especial a paulista, 

assim como o medo que as pessoas dizem ter da polícia (DATAFOLHA; CRISP, 2013; 

DATAFOLHA, 2015) tem consequências tanto para a política de abordagem quanto 

para a autoridade exercida pelo policial na ponta da linha. Isso porque o medo que 

uma pessoa pode sentir ao se deparar com uma viatura policial pode acarretar uma 

mudança de comportamento que o policial interpreta como uma hesitação, acendendo 

uma luz de alerta que dá margem a uma fundada suspeita. Como disse um policial: 
 
“Se a pessoa está andando, se depara com a viatura, e de repente, 
toma aquele susto, muda de direção, não é uma atitude comum. É uma 
atitude de alguém que está se sentindo acuada, por algum motivo. 
Então já gera uma suspeita. Porque não é normal que as pessoas 
tenham medo da polícia. Pelo contrário, a polícia ela tem que trazer a 
sensação de segurança. Ela traz a segurança. Então, se a pessoa age 
de forma diferente disso, é um motivo para que ela seja abordada, 
indagada, verificar se tem alguma coisa de errado, se ela tem algum 
problema na justiça, coisa do gênero”. (Praça 17, homem, capital) 
 

 Esta hesitação frente a uma viatura de polícia pode ter diversas motivações. 

Algumas delas, mesmo que não seja no campo criminal, podem requerer uma 

intervenção policial direta e impositiva. Este é o caso de uma fiscalização de trânsito 

por exemplo. Como o policial tem poder de polícia nesta esfera, ele pode fazer 

autuações ou apreender veículos.  

 Porém, considerando a baixa confiança na polícia e os altos índices de 

violência policial (FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2016), não é 

descabido supor que alguns grupos tenham medo da polícia, o que gera tal hesitação. 

Estes grupos inclusive, pertencem em sua maioria aos “alvos preferenciais” da polícia 

gerando um círculo vicioso. 

 Os policiais relatam, não sem certa indignação, esta possibilidade. 
 
“[P: já aconteceu de abordar alguém que tinha medo da polícia?] Sim, 
já aconteceu. Foi menor, isso comigo. Eu olhei, eu falei, ‘aconteceu 
alguma coisa?’, que eles deram uma [de que] iam correr. E aí eu 
abordei eles, porque eles iam correr. Eu abordei e perguntei ‘Por que? 
Não tem passagem, não tinha nada’. Ele falou, ‘ah, porque eu tenho 
medo da polícia’. Só que ele já me reconhece. Eles já sabem quem eu 
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sou. Aí é que está. Ele, ‘ah, já vi a senhora várias vezes aqui’. Então, 
quer dizer, eu não sabia quem era ele, mas ele já sabia quem eu era. 
Essa é a diferença do policial. O policial está lá vinte e quatro horas. 
Ele sabe até que viatura você está. Então, quando eu percebi, eu falei 
para ele, ‘por que correr?’, ‘porque eu tenho medo da polícia’. Aí eu 
falei, ‘fiz alguma coisa de errado? Alguma coisa que não...’, aí ele falou, 
‘não’. Foi onde eu falei para ele, ‘quando você for abordado, você faça 
o que o policial te pede. Mais nada. Ele vai te tratar como cidadão’. 
Cidadão de bem, a gente tem que tratar como cidadão. Como você 
gostaria que fosse tratada a sua família. Aí eu falei para ele, ‘Vai lá. 
Está liberado. Pode ir embora’. Aí ele foi embora, eu falei, ‘não fulano, 
não aconteceu nada’. Só que a gente tem que abordar, para saber 
quem é certo. Não está escrito na minha testa, ‘sou ladrão’, ou não. 
Não está escrito. Não tem como eu descobrir, só de olhar e falar, ‘não, 
aquele ali não tem passagem, aquele tem’. Tem que ser feita a 
abordagem, para que? Para ser pesquisado o RG dele, para saber se 
ele tem passagem, ou não”. (Praça 16, mulher, capital) 
 
“[o abordado] fica hostilizando. Se a pessoa chega, a gente aborda a 
pessoa: ‘óh, levanta a mão, encosta na parede’ e a pessoa faz isso, 
pronto, não vai demorar 5 minutos a abordagem. Não, mas ‘você tá me 
constrangendo’. Fazer o quê? ‘Você não está devendo nada, mas a 
sua atitude é de quem está devendo alguma coisa, quando você viu a 
viatura. Então a próxima vez que você vir a viatura, continua normal, 
não tenta correr, não tenta...’. Às vezes a pessoa corre, você vai atrás, 
pensa que é um ladrão, alguma coisa, não é nada. Ah, ‘eu estou com 
medo’. Você está com medo? Você tem que ter medo de ladrão e não 
da polícia. A polícia está aqui para te proteger”. (Praça 9, homem, 
capital) 
 
“Nem preso nunca foi, e treme que nem uma vara verde quando é 
abordado. [P: Por que que você acha que isso acontece] Ah, da 
pessoa. O psicológico, né? Eu acho assim, igual, as pessoas [acham] 
que nós, quando você está com uma arma em punho, o que que vê? 
Que você não sabe usar aquela peça. Que você vai atirar nele, que vai 
ter um disparo acidental, disso acontecer é raro. Arma não dispara se 
você não está com dedo no gatilho e o nosso treinamento de quando 
a gente entra na polícia, dedo no gatilho jamais, só quando você vai 
para um confronto, só quando já está acontecendo o confronto. Mas as 
pessoas não sabem disso, a pessoa tem medo, vê uma arma apontada 
para você, já acha que vai ter um disparo acidental. Não vai ter. Aquilo 
é sua ferramenta de trabalho, você tem que saber manusear com 
aquilo ali, né? A maioria do medo é esse, medo de atirar e de morrer 
ali”. (Praça 6, mulher, capital) 
 
“Na verdade, os dois eram de Cuiabá, veio falar com a polícia de São 
Paulo, ROTA e tal, eles ficaram com medo assim naturalmente, ficaram 
com medo”. (Praça 5, homem, interior) 
 

 Ainda que o policial deva tomar diferentes decisões em frações de segundos é 

necessária grande cautela com relação aos pressupostos assumidos a partir da 

identificação de um comportamento hesitante. A adoção de valores do ethos do 

guardião como a empatia e a revisão do paradigma do papel da polícia, para o de 

pacificador social, pode ajudar a equilibrar a leitura que o policial faz do ambiente, 

podendo reduzir o número de abordagens e aumentar a legitimidade da polícia.  
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 A baixa confiança e o medo da polícia têm outras implicações. A primeira 

reação das pessoas ao verem apenas uma parte de uma cena de um encontro entre 

um policial e um cidadão é achar que a polícia está errada. Isso provoca sérios danos 

para o trabalho que o policial exerce cotidianamente ao mesmo tempo que gera 

grande ressentimento e sentimento de injustiça no policial. 
 
“Aquele caso, na época [do policial que matou um camelô], me chocou 
muito, porque eu vi o policial chorando. Só que eu não vi o lado do 
rapaz lá, que era o camelô. Por que? A partir do momento que você 
tenta tirar a arma de um policial, você está querendo o quê? Eu não 
sou polícia porque eu quero ser policial. A lei me fez polícia. O Estado. 
Então, você está ferindo quem, quando você me ataca? Você está 
ferindo o Estado. Porque eu represento ele. Aqui, eu não sou um 
indivíduo. Aqui eu sou a Soldado, um Policial Militar. Então eu 
represento o Estado. Então, a partir do momento que você, eu estou lá 
combatendo [o que está errado] e a sociedade vem para cima, por 
exemplo, nesse caso, era uma operação delegada. Operação 
delegada, ela é feita para quê? Para não deixar os camelôs venderem 
ilegalmente lá, sem nota, porque está errado”. (Praça 16, mulher, 
capital) 
 
“Acho que a população vai pelo que os outros falam. Ah, o polícia 
prendeu tal. Mas por que? Prendeu porque está no tráfico... a respeito 
de eles avaliarem, eles vão avaliar mais contra, acho que não muito a 
favor, não. Só se for contra eles. Roubou um carro, eles vão perguntar: 
‘pô, cadê vocês para prender?’ Aí eles vão avaliar o nosso [trabalho], 
a polícia. Quando não, não é com eles, então, geralmente eles não 
estão nem se lascando”. (Praça 12, homem, capital) 
 
“Ano passado eu respondi uma investigação, eu fui submetido a uma 
investigação preliminar porque o COPOM tinha irradiado duas pessoas 
que haviam roubado uma joalheira e foram identificadas através da 
investigação. Isso em data anterior. Aí nesse dia que eu estava 
trabalhando, essas duas pessoas que foram identificadas como 
autoras do roubo lá da joalheria estavam subindo a avenida em sentido 
a Defensoria Pública, e o COPOM avisou no rádio, que talvez já 
estivessem lá dentro da Defensoria Pública. Eu fui lá com a minha 
viatura, estacionei, falei com o segurança, expliquei para ele, mostrei a 
foto dos dois suspeitos, falei que havia uma denúncia que talvez eles 
estariam ali dentro, veio uma funcionária falou: ‘olha, tem uma área de 
espera aqui, se o senhor quiser dar uma olhada’. Falei: ‘quero’. Olhei, 
não era, não tinha ninguém. Tinha um Defensor Público atendendo 
uma pessoa, pedi licença, mostrei a foto para ele, falei: ‘olha... inclusive 
eles estavam com mandato de prisão preventiva, estavam sendo 
procurados pela justiça’. Três semanas depois, eu sou certificado que 
houve uma denúncia na corregedoria de que eu atrapalhei o 
atendimento no Poupa Tempo, na Defensoria Pública, e que a minha 
conduta deveria ser averiguada. Uma das defensoras lá, que nem 
estava no local, mandou um e-mail para corregedoria. Fiquei chateado 
com isso, porque uma das funcionárias me convidou para entrar. Essa 
investigação foi arquivada, porque eu agi, com meu dever, tinha uma 
afirmação do COPOM, direcionando, eu fui até lá e arquivou, mas até 
arquivar, poxa, eu me senti exposto, me senti... meu trabalho, ninguém 
quis saber... eram dois caras procurados, mas ninguém quer saber, 
quer saber que o policial vai entrar na defensoria e atrapalhar o serviço. 
Que serviço atrapalhei? Fui convidado a entrar lá. Então essas e outras 
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coisas, desmotivam a trabalhar. A gente não tem autoridade para nada, 
não tem respeito de ninguém. Que nem eu falei, se for uma autoridade 
pública ainda, que nem um defensor público, você entra lá, ‘nossa, a 
PM invadiu aqui’ e tal. Eu me sinto totalmente desmotivado, totalmente 
desmotivado” (Praça 2, homem, interior) 
 

 O policial militar precisa lidar constantemente com um complexo dilema em 

relação à sua autoridade. A forma de autoridade que ele vive na instituição é diferente 

da forma de autoridade que ele vivencia na rua. Institucionalmente, não há 

questionamento, não há “debate”, apenas obediência. Na rua, a situação é diferente. 

Frequentemente a autoridade policial está sendo questionada, principalmente nas 

abordagens policiais.  

 A desobediência do cidadão em uma abordagem pode ser interpretada da 

seguinte maneira: a abordagem é uma ação coercitiva legal e, portanto, a ordem dada 

pelo policial é uma ordem legal que precisa ser obedecida. Se não for obedecida, o 

policial pode dar voz de prisão por desacato ou resistência. Quando o desfecho da 

abordagem chega a este extremo, é um indicativo de que houve uma falha da 

autoridade legítima do policial. Ele precisou escalar o nível de força para ser 

obedecido. 

 A abordagem é uma das práticas que mais desafia a autoridade legítima do 

policial. Sobretudo quando as pessoas não obedecem a “sua ordem” e a legalidade 

da prática é constantemente questionada. 
 
“Às vezes, quando aborda as pessoas, aí a pessoa já faz aquela cara... 
[você] fala: ‘aí, encosta na parede’. A pessoa não quer, faz a maior 
demora para ir, tipo tirando uma [onda] com a nossa cara. Não respeita, 
é falta de respeito. Aí, às vezes, você vai ver não tem nada, não é 
ladrão, não é. Que o ladrão mesmo, se você for abordar, ele respeita. 
Um trabalhador, o nome já fala, que dá trabalho. O que mais dá 
trabalho é o trabalhador. Mas é sério. Ainda mais essa molecada nova. 
Os que mais dão trabalho são eles”. (Praça 9, homem, capital) 
 
“Se a pessoa não quer colaborar, você falou a primeira vez, você deu 
uma ordem legal para ela, deu a ordem legal, não obedeceu, aí deu a 
ordem legal, não obedeceu e ainda está resistindo, aí tem que falar, aí 
a gente usa de forças moderadas para deter ela e colocar na viatura, 
claro, se ela tiver muito agressiva a gente vai algemar para não ter 
nenhum tipo de, não causar nenhum transtorno para gente, fisicamente 
eu falo, e a gente conduz lá e o delegado vai fazer lá o BO de desacato, 
resistência e desobediência”. (Praça 18, homem, capital) 
 
“Então, seria mais fácil se a população acatasse, e fizesse da forma 
como o policial está pedindo. Não por bel prazer dele, mas para a 
segurança de todos. Então, aqui a abordagem tem os mais diversos 
tipos de reações, alguns vem para cima de você quando você pede 
para ele ficar onde ele está. Ou você diz qual a determinada posição 
que ele deve ficar e ele não aceita. É um momento de risco. Mas ela 
sempre começa suave, sempre. A não ser que ele já tenha sido referido 
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a um crime cometido, você está buscando a pessoa que cometeu um 
crime e você chegou a essa pessoa, ele vai ter o rigor necessário para 
a ação policial”. (Praça 4, homem, interior) 
 

 Além da abordagem colocar em xeque a autoridade legítima do policial, ela 

pode ferir a legitimidade da própria polícia como aponta a literatura.  

 Como visto na seção anterior, em geral uma situação de abordagem envolve 

risco, incerteza e tensão. É um momento chave onde a autoridade do policial precisa 

ser obedecida para que não seja necessário escalar o nível de força utilizado. Na 

abordagem, o policial tem a expectativa de encontrar algum objeto ilícito ou algum 

criminoso uma vez que ela é originada por uma suspeita fundada. Porém, na maioria 

das vezes, isto não acontece. O policial identifica que a pessoa abordada não carrega 

nada de ilícito e que também não é procurada pela justiça. Mesmo nos casos nos 

quais a pessoa é egressa do sistema penitenciário, do ponto de vista operacional nada 

muda. Após verificar os dados, ele faz o registro e libera a pessoa.  

 Dado o alto volume de abordagens realizadas pela PMESP (só em 2016 foram 

mais de 14 milhões)67, a qualidade do encontro é fundamental e pode interferir na 

legitimidade da polícia. O fato de o policial reconhecer que ser abordado não é nada 

agradável, mesmo acreditando que as pessoas têm que passar por isso para que ele 

possa cumprir o seu papel, é um primeiro passo com o cuidado requerido na condução 

de uma abordagem não vinculado à questão criminal. 
 
“é ruim, é chato, você trabalhar às vezes o dia inteiro, alguma coisa, e 
ser abordado pela polícia? É chato, mas não tem como a gente pegar 
e saber se ela é ou não é, a gente suspeita. Suspeitar é uma coisa, 
você ter, você saber, ter certeza que é ela, falar, ‘óh, vamos lá, você 
está preso’. Não tem como, e isso acaba sendo chato também para 
ela, eu sei que é ruim, deve ser ruim também né, a pessoa trabalhou o 
dia inteiro e fala, ‘ah, eu vou ser abordado pela polícia’, ele fala, ‘ah, 
sou trabalhador e tal’”. (Praça 18, homem, capital) 
 
“Ah, eu falar que me incomoda, só o fato de você estar abordando já é 
um incômodo, você tá mexendo com a pessoa, ter que mandar às 
vezes tirar a roupa, dependendo da situação, isso já é um incômodo, 
você mexer com a pessoa que está ali”. (Praça 1, homem, interior) 
 

 A preocupação já interiorizada por alguns policiais em explicar o motivo da 

abordagem para os abordados68 é o principal indício de que o policial se preocupa 

com a qualidade do encontro. Mas este não é um diálogo fácil. O policial precisa ter 

empatia e sensibilidade para compreender o sentimento do abordado e 

                                            
67 Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo 
68 O POP prevê apenas que o abordado seja informado que a abordagem é um procedimento preventivo. 
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principalmente, precisa saber porque abordou a pessoa para oferecer uma explicação 

coerente e reduzir o sentimento negativo produzido pela abordagem e conseguir 

superar o conflito de sentidos da abordagem. O motivo precisa ter parâmetros legais, 

apesar destes parâmetros serem amplos no caso brasileiro como visto no Capítulo 4. 

 A literatura mostra que algumas condições são fundamentais em um encontro 

entre a polícia e o cidadão a fim de produzir legitimidade. A justeza de procedimentos 

é fator preponderante para o abordado (JACKSON et al., 2012; TANKEBE, 2013; 

TYLER, 2006, 1990; ZANETIC, 2017). É com base nela que as pessoas avaliam a 

polícia e a qualidade do encontro: (i) a neutralidade, isto é, se o policial tomou a 

decisão baseada em fatos, (ii) se houve chance da pessoa se explicar, (iii) se ela foi 

tratada com dignidade e respeito durante o encontro e (iv) se o policial está sendo 

sincero. O que a literatura mostra é que o processo importa mais do que se o resultado 

foi favorável. 

 Ainda que o policial não articule estas condições em termos de produção de 

legitimidade, muitas delas estão presentes em sua concepção acerca da abordagem. 
 
“Algumas vezes a gente abordou um cidadão de bem, que estava em 
um local ermo, um local com índice de tráfico e não raras vezes as 
pessoas vem perguntar para gente: ‘Porque você me abordou? ‘e eu 
me preocupo com isso aí, em explicar para as pessoas. Eu me 
preocupo. ‘Eu te abordei porque você está com uma característica de 
roupa idêntica à de um cara que acabou de cometer um delito. Acabou 
de cometer um roubo no mercado’ ou ‘Você está em um local que é um 
local de alto índice de comércio de entorpecentes, e no momento em 
que você estava aqui, possuía mais um tipo de elemento e você foi 
abordado por causa disso’” (Praça 10, homem, interior) 
 
[Já fui rude na abordagem] “Hoje não, hoje eu desço da viatura e falo: 
‘rapaz, espera um pouquinho, por favor, eu vou revistar você, tá bom?  
Eu vou revistar você, tudo bem? Vou revistar você, vira de costas para 
mim, coloca a mão na cabeça, abre as pernas, tem alguma coisa com 
você? Não? Você está usando alguma coisa ilícita com você, tem 
alguma coisa errada?’ – ‘Não, estou limpo!’ ‘Vou revistar você, por favor 
não se mexa, depois a gente conversa’. Não tem como você ser mais 
educado, mais polido, porque se você começar a questionar ele antes 
de você revistar, você vai entrar em um embate ali e não tem como, 
mas mesmo assim eu entendo que você tem que ter uma energia 
também. Mas depois da abordagem, depois daquele constrangimento, 
você conversa com a pessoa, a gente pede desculpa pelo 
constrangimento, a gente sabe que é chato revistar alguém na frente 
de todo mundo e tal, mas é que o COPOM passou um suspeito para 
nós, você está passando nessa rua, estava com vestimenta parecida, 
tal, então não tinha como. A gente sabe que é constrangedor e tal. Hoje 
eu sei da importância dessa justificativa para pessoas, você fala com 
os policiais? ‘Ah eu sou polícia, não tenho que falar nada para 
ninguém!’ Esse distanciamento é muito ruim”. (Praça 2, homem, 
interior) 
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“Se a gente chega em uma ocorrência gritando, agressivo, xingando 
todo mundo ali, às vezes é uma ocorrência simples de resolver que 
pode virar uma outra ocorrência, inclusive uma ocorrência de desacato, 
uma ocorrência de resistência. Agora, se a gente chegar com 
educação, conversando, perguntado o que aconteceu, a maioria das 
ocorrências aqui são ocorrência de discussão entre família ou vizinhos, 
a gente consegue resolver com educação. Então isso gera 
profissionalismo do policial. Eu já abordei pessoas criminosas, que eu 
abordei conforme prevê o nosso procedimento, depois a pessoa me 
falou ‘ó senhor abordou certinho’. Então o próprio cara que é do meio 
marginal [reconhece]” (Praça 3, homem, interior) 
 
“Eu sou respeitado, até porque eu trabalho dentro da legalidade, eu 
trabalho, eu não passo daquilo que é minha função, eu trabalho numa 
abordagem fazendo sempre o procedimento correto, eu vou respeitar 
as pessoas e as pessoas me respeitam. Se o policial não é respeitado, 
é porque está acontecendo alguma coisa de errado, ele está fazendo 
[alguma coisa] fora daquilo que é previsto na lei, aquilo que é função 
dele, para toda ação tem uma reação. Se eu te abordo na rua e eu não 
tive um bom dia, eu não te peço os documentos com educação, 
logicamente que você vai ter uma outra visão, uma outra atitude, você 
vai questionar o porquê daquilo. Então, se você trabalha dentro da 
legalidade, se está sóbrio, barba aparada, cabelo feitinho, tudo 
certinho, farda toda arrumadinha, você está representando o Estado, a 
pessoa tem que ter um respeito com você, mas você tem que mostrar 
esse respeito com a pessoa. A partir do momento que o policial 
trabalha de uma forma que não corresponde àquilo que é, aquilo que 
eu falei para você, ensinado e colocado dentro da formação do policial 
militar, logicamente que ele vai ter problemas, isso é natural. É por isso, 
se você trabalha dentro da legalidade, respeitando as pessoas, 
automaticamente você vai ser respeitado. Isso aí não vale só para a 
polícia, dentro da sua vida social também é dessa forma, não é 
verdade?” (Praça 5, homem, interior) 
 
“Teve um [abordado] que ficou nervoso. Mas aí depois que eu 
conversei com ele, expliquei o por quê, aí, ‘ah, então a senhora me 
desculpa, não sei o que’. Aí eu falei, ‘não é assim. A gente está 
abordando porque deram as características suas. Aí você está com a 
roupa tal, bermuda tal, eu estou vendo que você não deve nada, que 
você é limpo, tudo. Mas você me desculpa. Disponha da polícia 
militar’”. (Praça 7, mulher, capital) 
 
“Por isso que eu tento ser o mais justa e o mais honesta possível. Tento 
não, eu sou. O justa, é tentar. Por que tentar? Porque às vezes você 
precisa fazer o que está na lei, mas a pessoa não entende. Então quer 
dizer, você vai ser justo, na lei. Mas o ser humano, a pessoa entende. 
É igual uma fiscalização de trânsito. As pessoas não entendem que o 
policial militar, ele tem que apreender um carro, como apreender um 
documento, quando você está irregular. O que ele fala? ‘Ah, vai 
prender ladrão’. Nós policiamos, não só prendemos ladrão. Nós temos 
que fiscalizar o trânsito. Está escrito. Não é uma coisa que nós 
arrumamos. Está na nossa cabeça. ‘Ah não, nós vamos multar porque 
queremos’. Não. Nós estamos fazendo ali o que tem que ser feito. E 
também, é no trânsito. 190 faz isso. Faz autuações no trânsito. 
Fiscaliza. Em fiscalizações, é que nós vamos descobrir se tem droga 
dentro do carro, se tem arma dentro do carro, se tem um foragido 
dentro do carro, se está acontecendo alguma coisa de errado. E aí vem 
as autuações. Por quê? A lei é para todos. Para mim também”. (Praça 
16, mulher, capital) 
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 Importante ressaltar que para produzir legitimidade é preciso que as intenções 

sejam verdadeiras. A intenção do policial está sendo avaliada pelo abordado. Então 

não se trata apenas de dar qualquer explicação. Ela precisa estar baseada na 

realidade. Neste sentido, a própria decisão de iniciar uma abordagem estará sendo 

avaliada. Além disso, a abordagem precisa ser feita com qualidade e dentro da 

legalidade. 
 
“A maioria das pessoas entendem [a explicação que o policial dá sobre 
o motivo da abordagem], só que a gente procura... existe na polícia, a 
gente fala que a gente tem que abordar a pessoa no local que a gente 
queira, não a pessoa ser abordada no local que ela quer. Se a gente 
visualiza a pessoa numa rua... por exemplo, aqui na cidade, a rua 
principal de comércio, é muito movimentada, então a gente sabe que 
se a gente for abordar ali são muitas pessoas olhando, pode gerar um 
desconforto para pessoa. Para segurança da pessoa, para segurança 
da gente também. Então, o quê que a gente faz geralmente? A gente 
espera a pessoa sair em uma rua paralela mais calma para daí 
abordar.” (Praça 3, homem, interior) 
 
“Algumas vezes eu acabei abordando a pessoa porque ela demonstrou 
algum tipo de nervosismo, e eu abordei ela e não constatei nada, ela 
nada devia, etc. O veículo estava legalizado, estava tudo em ordem e 
porquê? Porque às vezes a pessoa é criada de uma forma que ela tem 
um bloqueio de ver a polícia. Ela fica insegura, ela fica ansiosa, e aquilo 
ali que gerou um ponto para eu realizar a abordagem. É por isso que 
você tem que saber embasar depois a iniciativa do que gerou aquela 
abordagem, etc. Mas acontece, acontece. Por isso que a polícia, ela 
tem que ser baseada na legalidade, ela não pode chegar truculenta, 
xingando, impondo, porque aí primeiro que você está infringindo a 
Constituição, e depois com o ser humano em si. É legal, é moral? É 
ilegal, é imoral? Não sei, mas eu vejo, eu gosto de fazer com as 
pessoas o que eu gostaria que a minha família recebesse”. (Praça 10, 
homem, interior) 
 
“Uns tempos para trás, uma viatura solicitou meu apoio no local, tinha 
abordado um cidadão e ele estava falando isso, que era uma pessoa 
de um poder aquisitivo até que bom. Aí ele falava que não era ladrão 
assim, assado. Aí eu expliquei para ele, eu fui até o local em apoio aos 
policiais, falei para ele que a abordagem estava prevista, que tem 
previsão em lei, Artigo 244 do Código de Processo Penal, perguntei 
para ele se os policiais tinham ofendido ele verbalmente ou agredido 
ele, ele falou que não. Falei, ‘então se eles abordaram você por uma 
fundada suspeita’, é um veículo grande, preto com os vidros 
insufilmados, seria uma característica para você abordar, um carro com 
placa de fora inclusive. Aí no final eu falei para ele que se ele quisesse 
reclamar da abordagem, ele tinha todo direito, era para vir no batalhão. 
Porém, se a reclamação dele não tivesse fundamento os policiais 
poderiam depois processar ele por danos morais. Por que? Cada 
reclamação, ela gera uma investigação, ou uma investigação 
preliminar como a gente chama, a gente chama de IP, uma 
Investigação Preliminar. O policial, ele é investigado, é olhado o 
relatório dele, vê se tem testemunha, se não. No final dessa 
investigação preliminar, ela pode virar um IPM, que seria um Inquérito 
Policial Militar, ela pode arquivar ou ela pode virar um PD, uma Parte 
Disciplinar. Exemplo: se o policial militar não seguiu algum 
procedimento que seria coisa administrativa da Polícia Militar, ela vira 
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um procedimento administrativo que a gente chama de PD, mas 
também pode ser arquivado por falta de provas. Se ela for arquivada, 
o policial pode ingressar contra a pessoa que fez a denúncia. Eu 
expliquei tudo isso para ele da abordagem dos policiais, inclusive, ele 
tinha um valor em dinheiro no carro, em dólar ainda, só que ele foi 
liberado porque ele era um comerciante da cidade então era pessoa 
que a gente sabia que tinha movimento de dinheiro”. (Praça 3, homem, 
interior) 
 

 Contudo, a abordagem nem sempre sai como esperado. Parte significativa do 

que ocorre durante a abordagem é resultado da interação que se estabelece e esta é 

um processo dinâmico. Toda ação gera uma reação que gera outra reação e assim 

sucessivamente. O policial, como profissional e autoridade, precisa manter a postura, 

o tom de voz e equilíbrio emocional condizentes com o seu papel. A expressão ‘não 

faça parte da ocorrência’, muito utilizada pelos policiais, é a tradução da orientação 

para que se mantenham calmos e utilizem os meios de forma equilibrada, nunca além 

do necessário. Este controle emocional é fundamental não apenas nas abordagens, 

mas em todo atendimento de ocorrência que o policial realiza.  

 Porém, como visto, a abordagem é também o momento que a autoridade do 

policial é desafiada. Toda a desconfiança que a população tem em relação à polícia, 

pode aflorar neste momento e o policial experimenta a falta de legitimidade da polícia 

durante a abordagem. Tal situação exige muito autocontrole do policial em situações 

que testam o seu limite. Muitas vezes o policial escuta xingamentos e provocações e 

precisa se controlar para não reagir da mesma forma. Nem sempre é possível manter 

a neutralidade e controle sem deixar-se influenciar pela interação. Como resultado, o 

policial usa o seu poder discricionário e a legalidade para aplicar algum tipo de 

punição. A decisão por vezes é baseada na reação do abordado. Por exemplo, uma 

autuação que não aconteceria em um caso onde a abordagem transcorresse de forma 

tranquila é aplicada pelo policial como mecanismo de punição pelo mal 

comportamento da pessoa. Mesmo que a punição seja correta e legalmente prevista, 

em muitos casos, o policial utiliza sua discricionariedade para não aplicá-la, 

principalmente quando se trata de assuntos não-criminais. A última fronteira da 

autoridade legítima em uma abordagem é quando a desobediência chegou a tal ponto 

que o policial precisa prender a pessoa por desacato.  
 
“Eu prendi a moto dele, porque estava atrasada. Então, ele, por ser 
advogado, estar estudando direito, então ele tem que saber pelo 
menos do Código de Trânsito Brasileiro. Está atrasado o veículo. Eu 
prendi porque ele foi marrento, se ele conversasse um pouquinho, de 
repente, sei lá, até ia deixar ele ir embora. Mas, não, já foi debater por 
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que estamos abordando... e ele estava com outro na garupa. 
Geralmente, dois caras numa moto, à noite, né, estão pedindo para 
serem abordados. Foi abordado e ele deu uma debatida. ‘Por que 
vocês tão me abordando?’ e não sei o que... ‘eu tenho cara de ladrão?’ 
Eu só falei: ‘senhor, o senhor não tem cara de ladrão, e, também, nem 
estou falando que o senhor é ladrão. Aqui é só uma fiscalização de 
trânsito. O senhor me empresta o documento, a sua habilitação, que 
eu vou consultar, se não tiver nada, o senhor vai embora’. Mas, não, 
‘não vou entregar documento para vocês’, ‘quem é você?’ Os mais 
difíceis são esses. Alunos de direito”. (Praça 12, homem, capital) 
 
“Esse pessoal aí que fala: ‘ah, fui esculachado pela polícia’. Pode ver 
que eles devem ter uns dois, três desacatos assinados. Esculacha 
porque ele resistiu à prisão. Então você vai preso, você está preso. ‘Ah, 
não, quero ver quem vai colocar a mão em mim?’. Você tem que levar 
ele de uma forma ou de outra, você tem que levar a pessoa. Só você 
falar para pessoa: ‘está preso’. [A pessoa] fala: ‘não, quem que vai 
colocar a mão em mim?’ [Aí o policial responde] ‘Ah, não, então não 
vou colocar a mão em você não’. Aí o cara vai embora. Você tem que 
pegar a pessoa ali na marra. Você vai ou vai. ‘Você vai por bem ou vai 
por mal?’ ‘Não, eu vou por bem’. ‘Então tá bom’. Algema e pronto. 
‘Vamos’. [Se ele fala] ‘Eu não vou, ninguém vai colocar a mão em mim’. 
Vai, de uma forma ou de outra você vai, nem que seja amarrado com 
um monte de lençol, alguma coisa, você tem que ir”. (Praça 9, homem, 
capital) 
 
“Você precisa ter o autocontrole. Quer dizer, dependendo da situação. 
Imagina a pessoa te xingando, xingando, xingando, aí você fica 
olhando assim, você tem que respirar, se controlar, porque é difícil. Por 
isso que eu falo, cada um tem a sua mania de trabalhar. Cada um tem 
a sua postura. Cada um tem o seu pavio. Ainda mais você, quando tem 
o pavio curto, você não vai aguentar muita coisa. Então você tem que 
se doutrinar. Então por isso que eu falo para você, às vezes você chega 
e tem que ser enérgica. Por isso que eu falei para você aquela palavra: 
enérgico. Não quer dizer que você tenha que agredir. Não. Se você 
falar enérgico com a pessoa, ela vê que você está falando mesmo, aí 
ela mesma vai abaixar a adrenalina”. (Praça 7, mulher, capital) 
 

 Em termos de legitimidade, a política de abordagem estudada na presente 

pesquisa encontra-se em um círculo vicioso, pois coloca em xeque a autoridade 

legítima do policial. Durante a abordagem, o policial é bastante questionado e espera-

se que ele tenha controle emocional e ferramentas necessárias para reverter a 

situação. Nem sempre ele consegue fazer isso e usa o seu poder discricionário para 

aplicar uma punição – prevista legalmente. Quando a punição é aplicada neste 

contexto, o abordado sente que não teve voz e que a abordagem não foi justa, 

afetando a legitimidade da polícia. A falta de legitimidade afeta novamente a ação do 

policial e assim sucessivamente.  

 Dada a dimensão do potencial negativo da abordagem e toda a discussão 

internacional recente sobre a necessidade de rever o papel central da abordagem no 

policiamento é surpreendente a escassa reflexão na PMESP a respeito desta política. 

O aumento anual do número de abordagens realizadas é um indicativo da falta de 
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reflexão crítica sobre o tema. Os sentidos articulados pela Polícia e pelos policiais que 

transformam a abordagem não apenas em uma ferramenta bem-sucedida, mas 

fundamentalmente necessária, invisibilizam os danos causados pela mesma. 
  
“[P: Se o indicador criminal estiver (baixo) e não tiver abordagem, está 
tudo bem? Missão cumprida?] Não. Abordagem tem que ter, tem que 
ter abordagem. [P: Mesmo que os índices (criminais) estejam baixos?] 
Não, porque assim, a abordagem faz parte. O policial, ele sair, é 
impossível que em 12 horas de serviço que é o turno de serviço aqui 
na companhia, eu acho difícil pela experiência profissional que eu 
tenho, o policial em 12 horas de serviço não abordar ninguém, nenhum 
veículo”. (Oficial 1, homem, capital) 
 
“Nós temos aqui na polícia, e isso acontece, um policial militar que 
inicia o seu turno de serviço de doze horas, ou oito, que chega ao final 
do serviço sem nenhuma abordagem (...) porque a gente não cobra 
prisões, e que chega um final de serviço que não tem pessoas 
abordadas, veículos fiscalizados, contatos com a comunidade, esse 
policial a gente entende que ele está se destoando negativamente”. 
(Oficial 3, homem, interior) 
 
“Então eu acho que a questão da abordagem é importante sim, talvez 
a abordagem com qualidade, aí que talvez que possa ser um trabalho 
que os policias têm que estar mais atentos. Então vamos fazer uma 
abordagem com qualidade, realmente aquela pessoa estava... você 
parou aquela pessoa porque ela estava mesmo em fundada suspeita, 
ou porque você visualizou um volume na cintura, aí você acaba 
fazendo uma abordagem com qualidade. Talvez os números sejam até 
menores do que o número de abordagens que é relatado, fazendo 
abordagens com qualidade”. (Oficial 2, homem, interior) 
 

 Para finalizar, o questionamento da autoridade policial atribui um novo sentido 

para o “cidadão de bem”. O “cidadão de bem” é um conceito utilizado para se 

contrapor a diferentes inimigos, os “cidadãos do mal”. Até aqui, o “cidadão de bem” 

era a antítese do “bandido” do “criminoso” de quem a sociedade precisava ser 

defendida. Esta defesa cabia à Polícia. No estudo da abordagem, porém, o “cidadão 

de bem” é a antítese de quem não colabora com a Polícia. Na lente dicotômica através 

do qual o policial observa o mundo, há uma redução da quantidade de “cidadãos de 

bem” na sociedade o que tem um grande potencial para aumentar ainda mais o 

cinismo e o afastamento entre Polícia e sociedade. 

  

6.4. Considerações 
 

 A abordagem tem dois principais sentidos para o policial: o de prevenção 

secundária e o de controle social. São com estes sentidos em mente que o policial 

age quando realiza uma abordagem. 
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 O sentido de prevenção secundária é uma mescla das justificativas 

encontradas na literatura sobre como as polícias no mundo entendem a política de 

abordagem, a investigativa e a preventiva. A justificativa investigativa restringe a 

prática da abordagem policial. Ela é destinada para que a polícia exerça um papel 

coercitivo menor do que a prisão uma vez que ele é temporário e pontual. Quando a 

política está justificada desta maneira no policiamento, a abordagem só pode ser 

realizada quando há uma fundada suspeita. A discussão então, se dá sobre o que é 

fundada suspeita. Argumenta-se que uma fundada suspeita só pode se basear em 

elementos objetivos e concretos (PACE CODE A, 2015). Somente a percepção do 

policial não serve como justificativa legal. Quando a política é justificada desta 

maneira, os indicadores de efetividade são a taxa de acerto ou taxa de prisão. Quanto 

maior a proporção de armas, objetos ilícitos e procurados pela justiça encontrados em 

comparação à quantidade de abordados, maior será a efetividade da política. 

 A justificativa pautada no viés preventivo entende a abordagem como um 

mecanismo de dissuasão, isto é, ela é uma política para aumentar a probabilidade de 

uma pessoa que tenha intenção de cometer algo errado seja reprimida pela polícia. 

Portanto, se a abordagem de fato funciona como um mecanismo dissuasivo, quanto 

maior o número de abordagens, menor será o número de crimes cometidos. Desta 

forma, o indicador de efetividade da política é a redução da taxa de crimes quando 

comparada ao número de abordagens realizadas. O problema com esta justificativa é 

como estabelecer a eficácia da política de abordagem uma vez que é muito difícil 

isolar e estabelecer qual é sua influência sobre os indicadores criminais, já que outras 

ferramentas policiais são empregadas simultaneamente com este objetivo. Qual a 

área de influência da abordagem? Qual o tempo do efeito dissuasivo? Há estudos que 

se debruçaram sobre isso indicando um pequeno efeito positivo (WEISBURD et al., 

2016) mas esta ainda é uma discussão inconclusiva. 

 O sentido de prevenção secundária como articulado pelos policiais 

entrevistados nesta pesquisa une um pouco de cada justificativa. Do lado preventivo, 

a abordagem funciona como mecanismo dissuasivo e do lado investigativo, ela é 

orientada pela fundada suspeita. Porém, nenhum indicador é utilizado para mensurar 

a sua efetividade. O número total de armas apreendido é divulgado como resultado 

positivo da política, porém ela não é analisada em termos de eficiência. O número 

total é o que importa, independente do esforço para alcançá-lo. Em termos de redução 
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de indicadores criminais, o resultado é medido em termos de percepção e uma 

possível correlação do que de mecanismo de causalidade. 
 
“E eu vejo, que quando, por exemplo, aumentamos o número de 
fiscalizações de veículos, bloqueios, né, eu consigo contribuir. Não que 
é só isso, mas eu consigo também contribuir para a redução de furtos 
de veículo. E nem todas aquelas pessoas que estão sendo fiscalizadas 
num bloqueio de trânsito, numa região que tem um alto índice de furto, 
aquelas pessoas não são, provavelmente, os autores dos furtos de 
veículos. Então, por que eu consigo reduzir aquele indicador, mesmo 
não parando aquele provável autor? Então eu percebo que a 
abordagem, a fiscalização também contribui para o controle, para a 
sensação de segurança, e também para os próprios autores dos 
delitos. Então eu entendo que a abordagem, a fiscalização, ela tem um 
fim. Evitar crimes. Só que para evitar crimes, eu preciso de meios para 
poder evitar os crimes. E abordagem é uma delas. É um meio de 
controlar que aquele crime [não] aconteça. Mesmo parando pessoas 
que não sejam os autores”. (Oficial 3, homem, interior) 
  

 O segundo sentido da abordagem com o que ela é implementada é o de 

controle social. A abordagem como controle social está articulada em dois parâmetros. 

No primeiro, ela serve para que o policial saiba quem é quem. É uma forma de manter 

a onisciência da polícia. O policial precisa saber de tudo para poder tomar medidas 

preventivas e não deixar que o crime aconteça. No segundo, ele é voltado para a 

“vigilância” do criminoso, em especial daquele que passou pelo Sistema de Justiça. 

Da mesma forma que a entrada na polícia transforma a pessoa, a “passagem” pelas 

mãos da polícia ou pelo sistema penitenciário também tem um poder de 

transformação. Como disse um policial, “os ladrões também se padronizam”. São as 

marcas desta padronização que o policial diz conhecer, que disparam o sinal de alerta 

quando são identificadas na rua. A pessoa com “passagem” precisa ser mantida sob 

“vigilância”. Afinal, a chance de reincidência é muito alta de acordo com a visão do 

policial. Pesquisa sobre prisão em flagrante na cidade de São Paulo realizada em 

2011 mostra que 52,60% dos presos em flagrante denunciados pelo Ministério Público 

tinham antecedentes criminais e 27,60% tinham processo de execução, isto é, já 

tinham sido condenados ou tinham iniciado o cumprimento da pena (INSTITUTO SOU 

DA PAZ, 2012). Estes dados contribuem para a perspectiva da vigilância embora não 

se possa fazer nenhuma afirmação de causalidade – se pessoas com “passagem” 

pelo sistema de controle cometem mais crimes e por isso são presos ou se são mais 

presos porque são mais vigiados. 

 Discutir as possíveis implicações de uma política de abordagem com este foco 

não é objetivo desta pesquisa como mencionado anteriormente. Contudo, é preciso 
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destacar que a implementação de qualquer política pública produz resultados mesmo 

que não sejam os esperados. No caso da abordagem policial, especificamente, os 

resultados da implementação podem gerar dano e estigmatização em diferentes graus 

para diferentes públicos produzindo prejuízos individuais (COLB, 1996; GOFFMAN, 

1986; STUNTZ, 1998; WALDECK, 1999) e sociais (MEARES, 1997). 

 O critério de fundada suspeita utilizado pelo policial é pouco objetivo e bastante 

sujeito a erros. Porém, em uma política de prevenção secundária e de controle social 

ampliada, o conceito de “erro” não existe. Qualquer abordagem serve a seu propósito. 

Da maneira como os sentidos da política são percebidos pelo policial na ponta da 

linha, todo e qualquer resultado da política de abordagem é positivo. 

 Estes sentidos suprimem os impactos negativos que a política de abordagem 

pode gerar. Além disso, os policiais não identificam que a política pública produz e 

comunica outros sentidos que não apenas aquele pretendido na formulação objetiva.  

 A implementação de uma política pública também produz sentido por meio dos 

atos e elementos simbólicos (YANOW, 1993, 2000). O fato da abordagem ter como 

objetivo, ainda que tácito, identificar “criminosos”, seja por um ato feito no passado, 

no presente ou intenção de fazer no futuro; ser focalizada, isto é, não é para “todo 

mundo” e; se utilizar de meios impositivos e coercitivos faz com que as pessoas 

abordadas que não são “criminosas” se sintam incriminadas e acusadas injustamente 

pela polícia.   

 Tal forma de comunicação e sentido produzidos pelos atos da política de 

abordagem não são reconhecidos pelos policiais. A reação dos abordados que 

apreendem este sentido da abordagem e disparam: “vai pegar bandido” é entendida 

pelo policial como um questionamento de sua autoridade, profissionalismo e 

especialização: 
 
“A partir do momento que o meu trabalho já está sendo feito certinho, 
para mim não tem problema nenhum. Por mim, a mãe do indivíduo 
pode estar lá do meu lado, eu fazendo abordagem, que nem já ocorreu. 
Para mim, não tem novidade alguma. Porque eu sei que eu estou 
fazendo o certo. O problema é você querer vir ensinar o meu trabalho. 
Que você acha que ele não tem que ser abordado. Porque ele é seu 
filho. Só que mesmo sabendo que seu filho tem passagem. Mesmo 
sabendo que o seu filho roubou, que seu filho traficou, e que seu filho 
foi preso por diversas coisas. Mas porque você tem amor de mãe. Eu 
não tenho amor de mãe. Eu faço cumprir a lei. Só isso. Então, ali ela 
acredita que ela não tem que respeitar a polícia em si” (Praça 16, 
mulher, capital) 
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 Como visto na primeira seção deste capítulo, o policial crê que seu trabalho é 

uma profissão no sentido adotado por Kleinig (1996), que exige especialização e um 

saber técnico que o “civil” não tem. Não se trata apenas de um “senso comum 

razoavelmente informado” (KLEINIG, 1996).  

 Quando o alvo da abordagem não é um criminoso, muitas vezes esta pessoa 

“quer debater”. “O debate” desafia dois tipos de autoridade do policial: sua autoridade 

legal e a autoridade do seu conhecimento, da sua especialidade. A natureza intrínseca 

ao ato de “debater” não faz parte dos valores Policiais-Militares e muitas vezes o uso 

da palavra é visto com certo receio pelo policial. Como aponta Muniz (1999) a fala 

relaciona-se com a hierarquia na estrutura militar, o que reforça a percepção de 

desafio à autoridade do policial. 

 No Brasil, ainda que a realização da abordagem seja prevista legalmente, a 

legalidade de uma abordagem só pode ser verificada caso a caso e por meio de 

observação. Nos Estados Unidos, estudos que sugerem que a maioria das 

abordagens não alcançam os parâmetros legais mínimos previstos na Constituição 

norte-americana (GOULD; MASTROFSKI, 2004), porém o caso brasileiro é bastante 

diferente. A base legal e a discricionariedade para a realização de uma abordagem 

são muito maiores do que as norte-americanas. Além disso, como sugere Galduróz 

(n.d) o Judiciário brasileiro não tem realizado o controle da legalidade das abordagens.  

 O desafio da autoridade policial provoca graves consequências para a polícia 

e revela a sua baixa legitimidade. O bom funcionamento da polícia em um Estado 

Democrático de Direito depende da obediência da ordem policial de forma voluntária. 

Desta forma, o policial não precisa usar a força, a não ser como último recurso. Como 

durante a abordagem sua autoridade é desafiada com frequência, o policial emprega 

o expediente da prisão por desacato e resistência, o que demonstra a falência da sua 

autoridade legítima.  

 Além disso, o próprio encontro que acontece durante a abordagem tem grande 

potencial para prejudicar a legitimidade da polícia se não for percebido como neutro, 

justo e que houve oportunidade para o abordado se explicar. Para que a abordagem 

cumpra estas condições, a decisão de parar uma pessoa e a explicação precisam ser 

percebidas como coerentes pelo abordado, o que nem sempre acontece, como visto. 

A diversidade dos sentidos da abordagem transforma o trabalho do policial em um 

grande desafio a ser concretizado. Dependendo do interlocutor, os sentidos são 

irreconciliáveis. 
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 Quando há uma grande aproximação entre a Polícia e comunidade, os 

aspectos negativos da abordagem tendem a se diluir. Isso porque a população 

coopera mais com a polícia, inclusive fornecendo informações valiosas para o seu 

trabalho. Além disso, parte das abordagens serve para averiguar uma denúncia ou 

pedido da população, tornando o “erro” da identificação do criminoso uma 

responsabilidade compartilhada.  

 Por fim, vale ressaltar que os sentidos da abordagem para os policiais são 

condizentes com o que acreditam ser o papel da polícia, que é combater o crime. De 

forma complementar ao patrulhamento, a abordagem contribui para prevenir o crime 

por meio da dissuasão e da intervenção direta que se alinha aos valores do guerreiro, 

muito presente na formação do policial. De certa forma, a abordagem é o “trabalho de 

Polícia” que se contrapõe ao papel de mediador voltado aos problemas sociais que 

compõe grande parte do trabalho da radiopatrulha. 
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7. Capítulo 7 – Sentidos formulados, implementados e 
comunicados 

 

 Os resultados de uma política pública podem ser analisados sobre diferentes 

aspectos. Se os objetivos pretendidos na formulação foram alcançados na 

implementação, o que foi entregue ao cidadão pelo burocrata de nível de rua, o que 

cidadão acha que obteve de resultado ou ainda o que cada ator acredita que foi o 

resultado da política pública. A abordagem interpretativa adotada nesta pesquisa foi 

utilizada em duas análises. 

 Na primeira, buscou-se compreender o que a política de abordagem policial 

formulada pretende (Capítulo 4) e como é implementada (Capítulo 6). O foco da 

investigação foram os sentidos da política de abordagem policial em termos de seus 

objetivos pretendidos e resultados esperados. A segunda análise realizada por meio 

da abordagem interpretativa foi feita com o objetivo de apreender o que a política de 

abordagem policial comunica a partir de seus atos previstos e implementados e o que 

a formulação pretende que ela comunique (Capítulo 6). 

 Este capítulo irá comparar a política de abordagem formulada com a política de 

abordagem implementada, com o objetivo de identificar qual o grau de alinhamento 

entre elas. É comum haver diferenças entre o que foi formulado e o que é 

implementado, gerando inclusive resultados diferentes do que foi previsto na 

formulação. Esta diferença não decorre necessariamente de um conflito entre 

implementadores e formuladores (HILL, 2001); ela pode ser consequência de 

entendimentos distintos. 

 A redução da discricionariedade do agente implementador é uma das 

estratégias mais empregadas para garantir que os objetivos pretendidos de 

determinada política sejam alcançados. Ou seja, quanto menor o espaço de decisão 

de quem implementa, mais controle espera-se ter sobre o resultado. Este parece ser 

o caminho adotado pela PMESP. A elaboração dos POPs é uma tentativa de 

padronizar o resultado obtido e reduzir a discricionariedade do policial durante a 

execução da ação (PINC, 2006). O mesmo pode-se dizer da Diretriz do Programa de 

Radiopatrulhamento analisada nesta pesquisa.  

 A PMESP adota um modelo de formulação baseada apenas na perspectiva top-

down, isto é, busca-se definir o maior número de parâmetros e ações com razoável 
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grau de detalhamento com o objetivo de se controlar os resultados obtidos. Por ser 

uma instituição militar, a obediência das normas está sujeita a um rígido regulamento 

disciplinar que vincula o comportamento do policial. Ainda assim, há espaço para 

discricionariedade. Em muitas situações, tanto o POP como a Diretriz da 

Radiopatrulha indicam que os policiais, sejam oficiais ou praças, devem exercer sua 

discricionariedade. Desta forma, compreender se há um alinhamento de compreensão 

sobre as políticas mostra-se relevante. 

 Além disso, como visto no Capítulo 6, os sentidos da política de abordagem e 

os resultados obtidos por ela interferem na relação entre o policial e o público de 

maneiras que vão muito além daquelas previstas no POP. Não são apenas os 

procedimentos utilizados pelo policial durante a abordagem que produzem sentidos. 

A decisão primária sobre quem deve ou não ser fiscalizado exerce grande influência 

no sentido comunicado pela política.  

 Este capítulo irá comparar a política formulada com os sentidos implementados 

para verificar em que medida eles estão alinhados e tecerá considerações acerca do 

sentido pretendido na formulação considerando o sentido comunicado. 

 

7.1. Formulação X Implementação 
 

 Conforme identificado no Capítulo 6 há dois sentidos da abordagem para os 

implementadores – prevenção secundária e controle social. O sentido da prevenção 

secundária tem grande alinhamento com a política formulada. Em ambos os casos, a 

abordagem é uma política voltada à prevenção criminal e é orientada pela suspeita do 

policial. A abordagem é uma ferramenta complementar utilizada durante o 

patrulhamento. Ao avistar alguém que desperte a suspeita do policial ele aborda. O 

aspecto criminal é um elemento central para o sentido da abordagem. Uma 

abordagem é realizada com o objetivo de identificar um criminoso69. Mesmo que a 

suspeita não se dê com base no cometimento de um crime no momento da 

abordagem, são sinais relacionados a aspectos criminais que orientam a suspeita do 

policial. Um recurso que fortalece este sentido é a diretriz do programa radiopatrulha 

                                            
69 Nesta pesquisa não se analisou o POP de abordagem de veículos. Portanto não se pode afirmar que da 
perspectiva da formulação o objetivo de uma abordagem seja sempre criminal. Para o policial, mesmo ao abordar 
uma moto ou um veículo é este sentido que ele articula em sua motivação para abordar.  
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que prevê que o policial receba informações sobre modus operandi criminal e 

características de infratores da lei que atuam no local para que esteja atento a elas 

durante o patrulhamento.  

 O foco no criminoso ou nas ocorrências criminais de grande vulto também é 

valorizado no sistema de premiação e reconhecimento formal por parte da corporação. 

As láureas, elogios e folgas são destinados prioritariamente às ocorrências e 

abordagens que geraram resultados considerados “fora do normal” pela Polícia. 
 
“O que a gente faz é ocorrências de grande repercussão ou apreensão 
de arma, por exemplo, que pode tirar vidas, a gente tem um prêmio que 
de repente a gente consegue ajustar uma escala para dar uma folga 
para o policial, algum ajuste de escala desde que não comprometa o 
serviço, para ele ter convívio [com a família]. Ele prestou um serviço 
para sociedade, um serviço relevante quando é uma ocorrência de 
relevância, e aí ele vai ter como prêmio a folga dele para conviver com 
a sua família. Então esse é o nosso principal ponto, essa folga”. (Oficial 
2, homem, interior) 
 
“Então eles [a PM] estão premiando no repressivo imediato. Legal, eu 
acho que é o correto mesmo. Por que? Porque por mais que o 
preventivo, ele fez tudo para não acontecer, mas está aí, a gente 
procura fazer esse trabalho de sensação de segurança, mas o cara 
que quer fazer alguma [coisa], cometer algum crime, ele vai cometer, 
só que aí diante da função condicional nossa de repressão imediata o 
policial pega e está sendo premiado”. (Oficial 2, homem, interior) 
 
“A gente não pode dar dinheiro, né? [Então a gente dá] uma folga. Um 
policial que consegue combater um... prender um indivíduo que está 
praticando roubos numa determinada região, que esteja impactando os 
meus índices, que eu conceda uma folga para ele. São 
reconhecimentos atrelados a ocorrências, que a gente acaba 
premiando com folga”. (Oficial 3, homem, interior) 
 
“[P: o que você premia?] A ocorrência que fugiu da rotina, né, uma 
ocorrência... por exemplo, esses tempos agora... vou dar um exemplo 
prático. A policial estava patrulhando aqui de noite, ela trabalha de 
noite. Estava patrulhando aqui na região, aí ela viu um carro em alta 
velocidade, já era o começo da madrugada. Aí foi fazer a abordagem 
no veículo, deu ordem de parar o veículo, daí o veículo pegou e 
empreendeu fuga. Aí na fuga acabou colidindo com muro. [Quando] foi 
ver, o indivíduo [era] procurado até o ano de 2034, o indivíduo 
pertencente a uma facção criminosa, o indivíduo portando documento 
falso. Isso foi o quê? Foi tirocínio deles. Viu o veículo, achou estranho, 
mandou parar, deu sinal de parada. Essa é uma ocorrência de 
destaque. O que não é habitual. O que não é a rotina... pegar uma 
grande quantidade de entorpecente aqui na região, entendeu? Isso 
foge da rotina. É uma ocorrência que a gente tem que premiar o 
trabalho deles, né, é isso que a gente pega e faz”. (Oficial 1, homem, 
capital) 
 

 Na implementação da política de abordagem há diferentes graus de 

discricionariedade e tomada de decisão. O policial na ponta da linha decide sobre 

cada abordagem. O comandante da CIA responsável por elaborar o Cartão de 
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Prioridade de Patrulhamento (CPP) que orienta o trabalho do policial na ponta da 

linha, tem a prerrogativa de utilizar a estratégia de abordagem como ferramenta 

dissuasória. Desta forma, a decisão sobre a implementação está mais vinculada ao 

nível gerencial do que ao policial na ponta da linha em si. O policial faz abordagens a 

partir da fundada suspeita despertada ao longo do patrulhamento. Decisões sobre um 

ponto específico para realização de abordagens com intuito de saturar uma área são 

definidas pelo capitão e passadas ao policial por meio do CPP.  
 
“Nas vias centrais, onde tem movimento, olha só o que acontece, né? 
E isso os Comandantes eles já estão sedimentando isso. A gente tem 
falado isso muito com o policial, você prender um indivíduo por tráfico 
de droga, não que isso não seja certo, isso aí faz parte também... mas 
só que é o seguinte, você vai, prende o indivíduo, vai para delegacia, 
fica três, quatro horas lá, e essa viatura, é uma viatura a menos que eu 
tenho para patrulhar uma região onde está acontecendo furto e roubo. 
E não é que vai e acontece o furto, roubo naquele local? Então eu 
procuro falar assim, não que não seja importante você prender um 
indivíduo por tráfico de droga. Mas nós temos que colocar na balança. 
Para mim pesa mais se evitar o crime. Evitar que o furto, o roubo, 
aconteçam. Por isso que eu disse logo no começo da nossa entrevista, 
que o que eu vejo, o que a gente tem [que fazer] na minha visão é, 
proporcionar segurança para sociedade. Porque eu, prendendo um 
indivíduo por tráfico de droga, eu sei que é errado, tem que prender 
mesmo, mas será que isso traz mais segurança do que uma viatura 
patrulhando o local onde que está acontecendo mais furtos e roubos? 
Eu entendo que não. Eu entendo que precisa a viatura estar ali parada, 
estacionada, patrulhando e abordando naquela região onde mais 
acontece. Porque é nessa região que tem mais essa sensação de 
segurança, essa disseminação de que tem polícia naquele local. 
Entendeu? Então isso eu tenho procurado fazer, e até mesmo como 
uma forma de reconhecimento dos policiais. Mudando a minha forma 
de não só pegar, prender, que eu tenho [que] reconhecer, [mas] 
reconhecer também aquele que está evitando”. (Oficial 3, homem, 
interior) 
 
“Que nesses locais, nesses índices, já mexe um pouco com o policial, 
o comandante já fala: ‘olha, terminal rodoviário, de madrugada, tem 
muito roubo de celular, então vamos intensificar lá’, então você já vai 
para aquele local naquele horário”. (Praça 2, homem, interior) 
 
“Mas às vezes a gente tem ordem de serviço para abordar naquela 
região ali. Você explica, ‘olha, tudo bem? O senhor mora na região?’, 
‘ah moro’, ‘então, a gente está com várias denúncias aí que está com 
um carro preto andando por aí, e tal... um Corsa, que está roubando as 
casas, as residências. O senhor sabe se é verdade isso aí?’. 
Normalmente, a pessoa fala. ‘Não, é verdade mesmo. Já ouvi falar isso, 
e tal’”. (Praça 11, homem, capital) 
 
“O que é cobrado [de nós] é a alta dos índices criminais, se está tendo 
uma alta aí você vai ser cobrado, ‘o que que você está fazendo?’. A 
produtividade a gente acaba utilizando para justificar de repente uma 
quebra da ordem. Então, olha, ‘eu tive tantos roubos, porém, olha 
quantas abordagens, olha quantas armas aprendidas’”. (Oficial 2, 
homem, interior) 
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 Percebe-se o grande alinhamento em toda a cadeia de implementação – dos 

formuladores aos implementadores passando pelos “gerentes” – sobre a teoria de 

mudança por trás da política de patrulhamento e de abordagem. Ambas têm como 

propósito a dissuasão do crime. O grau de discricionariedade que os atores podem 

exercer, no entanto, difere. Da mesma forma que o policial na ponta da linha aplica o 

POP de formas diferentes em seu dia-a-dia, o entendimento sobre como utilizar a 

política de abordagem varia entre os capitães: desde a expectativa em relação a um 

número médio de abordagens a ser realizado por turno até a completa 

discricionariedade do policial da ponta da linha. Ainda que não haja metas para a 

realização de abordagem, infere-se que há uma forte expectativa institucional de que 

elas sejam feitas em função da profunda crença em sua efetividade.  
 
“Eu tenho uma expectativa. De acordo com o local, por exemplo, tem 
município que tem cinco mil habitantes. Eu não espero desta unidade 
de serviço, que trabalha vinte e quatro horas, que ele me faça vinte 
abordagens. Mas eu espero que pelo menos umas cinco abordagens 
eles façam, né? Ao passo que aqui onde tem mais de cem mil 
habitantes, a gente tem muito mais pessoas, principalmente pessoas 
em atitude suspeita, que há necessidade desse controle social que eu 
falei, eu espero que a produtividade seja maior do que aquele de 
município menor”. (Oficial 3, homem, interior) 
 
“Não tem esse número [médio de abordagem] porque é muito relativo. 
Ao mesmo tempo que eu te falei, né, pela lógica essa área mais 
populosa tem que ter mais abordagens. Porém, tem dia que o policial 
que trabalha ali, o número de ocorrências é tão grande... então, não 
tenho número assim, que dá para dizer. O policial, [não dá para definir 
que] por ter trabalhado uma média [de 12 horas] ele tem que ter feito 
tantas abordagens. Não tem. É difícil chegar nessa matemática. Não 
tem [número de abordagens]. O que eu te falei, o difícil para gente 
pegar e entender, é aquele policial que não faz nenhuma abordagem. 
O que para mim fica complicado de entender, chega até o ponto de ser 
inadmissível, é o policial que durante 12 horas de serviço, num dia 
normal, ele não abordar ninguém”. (Oficial 1, homem, capital) 
 
“Você não tem como criar uma meta, você tem que abordar ‘X’ pessoas 
por dia. Não. Isso aí é o tirocínio do policial, é o trabalho dele ali, se ele 
achar que deve ser abordado pela conduta, aí você vai... Penso eu que 
não tem como criar uma meta de abordagem, você não tem como criar 
uma meta de autuações, você não tem como criar, ‘óh, você tem que 
fazer tantas autuações, você tem que fazer tantas abordagens, você 
tem que...’, não, você não pode fazer isso, você está fadado a errar se 
você criar dessa forma. Você tem que mostrar responsabilidade 
policial, você tem que fazer a prevenção de segurança, é a nossa 
atividade, se você tiver que fazer abordagem você vai fazer abordagem 
e isso vai trazer realmente um benefício para a polícia e para a própria 
sociedade”. (Oficial 2, homem, interior) 
 

 Embora haja um grande alinhamento de sentidos, entre os capitães e os 

policiais da ponta da linha, tanto em termos da teoria de mudança por trás da política 
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púbica como de objetivos da mesma, alguns conflitos identificados na literatura em 

torno da disputa da discricionariedade entre gerentes e burocratas de nível de rua 

(LIPSKY, 2010), também aparecem na relação entre policiais e comandante. Como 

se trata de uma instituição fortemente hierarquizada e militarizada as regras internas 

preveem diferentes mecanismos para fazer com que as decisões sejam cumpridas. 
 
“[na implantação do CPP] o policial no primeiro momento ele 
estranhou, tem policial que ficou meio arredio. Porque ele achava 
assim ‘não mas eu sei onde estão acontecendo as coisas, onde está 
acontecendo o furto’, e a gente falava ‘não, você não tem acesso a toda 
a informação’. Foi um processo meio lento [de aceitação]” (Oficial 1, 
homem, capital) 
 
“Particularmente eu não gosto de trânsito. Eu. Mas tem que ser feito, 
né? O comando acha por bem fazer, quando uma instituição acha por 
bem fazer, você acaba fazendo, mas eu, particularmente, não gosto. 
Porque eu não me identifico com o trânsito. Se precisar ter que fazer, 
tenho conhecimento técnico para isso, mas eu não... eu não gosto”. 
(Praça 14, homem, interior) 
 

 Apesar de ser o capitão quem elabora e define o Cartão de Prioridade de 

Patrulhamento e as áreas prioritárias de patrulhamento, o planejamento da operação 

passa por uma longa cadeia de comando. O capitão também é submetido a avaliação 

e supervisão de seus superiores. Se a sua visão, que é traduzida no planejamento, 

nos indicadores de produtividade e criminais não estiver alinhada com o comando, 

haverá questionamento. Portanto, não há completa autonomia de decisão por parte 

do capitão. O que não é possível inferir é se o controle na cadeia de comando é feito 

apenas com base nos resultados ou também com base nos processos. O formato do 

desenho dos Procedimentos e Diretrizes, entretanto, sugere que os processos têm 

grande importância institucional. 
 
“É diário, o pessoal faz um... tem um quadro que a gente coloca que 
todo final de turno, eles vão lá e alimentam o sistema que vai para São 
Paulo o número de abordagens, o número de ocorrências atendidas. 
Então é um quadro de ocorrências. Inclusive tem o quadro mensal de 
ocorrência também que todo esse é acumulado, então eu vou saber as 
equipes quantas abordagens eles fizeram, quantas ocorrências 
atendidas, então a gente já consegue ter um balanço”. (Oficial 2, 
homem, interior) 
 
“Mas realmente já fui cobrado por essa questão de prevenção 
realmente, de trabalhar muito na prevenção. Conversando com os 
policiais, a gente... nessas reuniões, nessas preleções a gente 
identifica isso aí, a gente conversa muito sobre isso. Fala ‘óh, é 
importante que vocês façam o trabalho de polícia, o seu trabalho da 
Polícia Militar que é quê? O preventivo, então vamos fazer o preventivo, 
trabalhar em cima de levar para população a sensação de segurança, 
seja através de orientações com a população, ou seja, através do 
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próprio patrulhamento nosso’. Então trabalhando em cima de 
prevenções. Muitas vezes a Polícia Militar acaba fazendo funções que 
não é dela entendeu? Correndo atrás de delitos que não compete à 
Polícia Militar. Então, um exemplo polêmico é o tráfico de drogas. Para 
pegar o tráfico de drogas é complicado, tem que ter um trabalho de 
inteligência e quem é o responsável acaba sendo a outra corporação, 
não a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela é acionada muitas vezes pela 
população, fala ‘óh, está tendo um tráfico ali naquela localidade’ (...) 
Então, o que que é o nosso trabalho? É chegar e ir para aquela 
ocorrência, atender aquela ocorrência e se a população nos informou, 
‘ele está de verde, deixa o material atrás da árvore, está vendendo 
para...’, aí eu chego com todas as informações que a sociedade nos 
ajudou, aí você pega ali e vai no local, aí a gente consegue fazer esse 
trabalho de fazer essa prisão e aí realmente apresentar a ocorrência 
do tráfico de drogas. (...) Então aí que eu acho que é um pouco na 
polêmica, porque eu tenho que concentrar minhas forças no trabalho 
preventivo, eu não posso concentrar minhas forças fazendo atividade 
de outra corporação, se eu perder meu tempo de ficar fazendo... parar 
para fazer uma função que não é minha, ficar observando, horas 
observando para poder chegar e fazer o bote correto, não é o trabalho 
da Polícia Militar. O trabalho da Polícia Militar é o preventivo ostensivo 
e esse trabalho de pegar o tráfico de drogas, por exemplo, é um 
trabalho investigativo, então não cabe a Polícia Militar. (...) Ou seja, 
você fez o trabalho da outra corporação e deixou de fazer o seu 
trabalho, porque nessas horas que você está empenhado nisso aí você 
deixou de fazer o seu trabalho preventivo”70. (Oficial 2, homem, interior) 
 

 A política de drogas71, apesar de não ser objeto deste trabalho, tem grande 

impacto na implementação da política de abordagem. Tanto a venda como o consumo 

são tratados no âmbito da Justiça Criminal no Brasil. Apesar do usuário não ser punido 

com pena de prisão, o uso ainda faz parte da esfera criminal e, portanto, está dentro 

do escopo de atuação da polícia militar. Muitos abordados estão em posse de algum 

tipo de substância ilícita, porém em quantidade pequena. O dilema que se impõe é o 

que o policial deve fazer. Dar voz de prisão ou “dar uma bronca” e liberar? Por um 

lado, levar para a delegacia tem alto custo em termos de tempo e desfalque no 

policiamento preventivo. Sem considerar que muitas vezes o delegado tem uma visão 

diferente daquela do policial que efetuou a prisão e nada acontecerá com a pessoa 

levada à delegacia. Por outro, o policial militar aplica a lei e em seu discurso, ele diz 

ter baixa discricionariedade em relação a ela, portanto, não é possível “não fazer nada 

a respeito”. Cada policial acaba agindo de uma forma e a abordagem neste caso 

                                            
70 O impacto da separação das funções de polícia em duas instituições aparece em diferentes âmbitos, seja na 
gestão ou na autoridade do policial da ponta da linha. 
71 Existe uma discussão no Brasil e no mundo sobre como tratar a questão das drogas, tanto o consumo como a 
venda, se como um problema de segurança pública ou um problema de saúde. Diversos estados norte-americanos 
e o Uruguai legalizaram o consumo de maconha para uso recreacional, tirando por completo do âmbito da justiça 
criminal. 
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acaba se enquadrando no segundo sentido que a abordagem tem para os policiais, o 

de controle social. 
 
“Depende do horário... igual, depois da meia noite, 95% das pessoas 
que você aborda chegando na rua, todos estão com droga, 90, 95%. 
Pelo menos para o lado de cá, principalmente aqui em volta da vinte, 
que tem a biqueira aqui embaixo. Em volta ali, 90% das pessoas que 
você abordar de madrugada, são poucos que você aborda: ‘ah, estou 
vindo do trabalho’. ‘Ah, então está bom, bom descanso’. Outros você 
aborda, estão com droga. 90%, depois da meia noite, aqui em volta, ali 
assim, principalmente em qualquer ponto de droga. Geralmente é 
droga. 90% das abordagens que a gente faz, sempre está com droga. 
[Antes da meia noite] você não vai levar para a delegacia uma pessoa 
que está com um cigarro de maconha. Só dar uma chamada e manda 
embora, não adianta [porque se eu levar para a delegacia] chega lá o 
delegado ainda vai tirar sarro da sua cara, vai falar ‘meu, você vem 
trazer isso aqui para mim? Traz um quilo ou mais.’ [P: Só um cigarro, 
não precisava nem abordar. Deixa ele fumar.] Não, aí também não, aí 
[vira bagunça]”. (Praça 9, homem, capital) 
 
“[P: É assim mesmo, essa suspeita toda e no final, um monte de gente 
que não tinha nada?] É. porque muita gente é envolvida com o tráfico. 
Às vezes, o cara está com dinheiro, o cara sai de perto [da polícia], e 
tal, o cara está nervoso, mas você não encontra droga, não tem 
problema nenhum, o cara pode andar com quanto quiser [de dinheiro] 
no bolso. Só se for uma quantia tão alta que não condiz com o que ele 
ganha, que daí você apresenta para ver a procedência do dinheiro. 
Você pega um moleque que você sabe que é traficante, com dez mil, 
na mão. [P: você sabe quem é traficante ou não aqui na região?] Sabe. 
Pelo lugar onde fica, com quem ele anda, então... não é tão difícil 
assim, porque, tipo o local, os pontos de droga, já são estabelecidos. 
Ninguém chega, vou botar aqui, hoje vou resolver vender droga aqui. 
Vou colocar no Facebook e vou vender droga... não, se o cara quiser 
vender droga ele se desloca para aquele local. Que nem, você pega 
muita gente aqui na Vila Pereira, que é de outros bairros, bairro que 
fica distante, e o cara está ali. Por que? Porque ali que o patrão 
contratou ele para vender droga. Que quem nós prendemos, na 
verdade, não são os verdadeiros traficantes, nós prendemos só os... 
como que chama? Os envolvidos, que são o lado pobre do tráfico, o 
cara que fica ali na vila... [P: E que tipo de abordagem você mais 
realiza? É essa suspeita?] 99% é essa aí”. (Praça 14, homem, interior) 
 

 São nestes contextos de manutenção da ordem e vigilância onde há presença 

de consumo e venda de drogas e de circulação de pessoas que tiveram “passagem”, 

que a abordagem é implementada com o segundo sentido identificado na presente 

pesquisa, o de controle social. Embora a formulação não preveja este sentido, na 

prática a abordagem é frequentemente usada com este intuito. Como visto no Capítulo 

6, o alvo prioritário do controle da polícia é a pessoa que tem “passagem”72. Há 

diferentes perfis de público que devem ser “vigiados” e monitorados pela polícia: 

                                            
72 “Ter passagem” para o policial é usado em um sentido amplo. A pessoa não precisa ter sido condenada pela 
justiça. 
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aqueles com “passagem”, usuários de drogas e pequenos traficantes. As 

características e marcadores que despertam a fundada suspeita em relação a este 

perfil preferencial são frágeis e muitas vezes subjetivos levando a uma alta 

possibilidade de erro e estigmatização de alguns públicos.  

 A aplicação deste sentido na implementação da política pública de abordagem 

pode resultar em diferentes manifestações de desproporcionalidade, não apenas em 

relação à população negra, mas também aos jovens e pobres. Uma análise 

aprofundada sobre os resultados produzidos por este sentido, exigiria um conjunto de 

dados que hoje não são coletados. Mesmo os dados que são coletados, não passam 

por análises criteriosas para que se compreenda os efeitos produzidos por esta 

política, sejam positivos ou negativos. Se a literatura mostra que apenas a coleta de 

dados não é suficiente para alterar a implementação da política da abordagem 

(BLAND; MILLER; QUINTON, 2000), sem ela, a comprovação empírica de que a 

abordagem é utilizada como mecanismo de controle social não pode ser realizada.  

 A comparação entre os sentidos da formulação e da implementação mostra 

que em ambos os casos há uma preocupação com a qualidade do encontro resultante 

de uma abordagem. Mesmo não estando articulada em torno da produção de 

legitimidade, mas sim da imagem da corporação, a preocupação com o tratamento 

justo, a cordialidade e a garantia de direitos está manifestada tanto na política 

formulada como entre os policiais que a implementam.  

 A construção do imaginário de que o bandido é o “inimigo” da polícia, traz 

desafios ao tratamento digno e justo de todos os indivíduos. A preocupação com o 

atendimento de qualidade e o profissionalismo estão estreitamente relacionados ao 

“cidadão de bem”, que como visto no Capítulo 6 é uma categoria que pode variar de 

acordo com a circunstância. Apesar de estar expressamente estabelecido no 

Regulamento Disciplinar que a pessoa presa deve ser tratada dentro dos limites legais 

e sem sofrer agressões físicas, morais ou psicológicas, o contato entre um “criminoso” 

e o policial ainda é difícil na prática. Essas situações são relatadas como se fossem 

fora do comum. 
 
“mesmo esses caras que já tiveram problema com a justiça, eles vêm 
falar, ‘olha, tá certo, você está fazendo o seu trabalho’, ele reconhece, 
‘você está fazendo o seu trabalho e está me tratando bem’, faça o seu 
trabalho, ‘você não está vindo aqui escrotizar a gente, não está vindo 
querer agredir, fazer nada, então vocês... então faça o seu trabalho’. E 
muitos deles, quando você aborda em um bar, por exemplo, eles 
aplaudem no final porque sabem que a gente fez o nosso trabalho, eles 
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também entendem o nosso trabalho, sabe que você está ali pra fazer 
o trabalho, que a gente é pago para isso, procurar uma arma, procurar 
alguma coisa que possa feri-los. Então eles também nos entendem. 
Então isso que eu tenho trabalhado com os policiais mostrando sempre 
isso aí, existe o bom que é fácil para gente agir, existe o ruim que é 
aquele cara que não... a gente não consegue trabalhar com ele e existe 
a área nebulosa, que é aquele que não gosta da polícia, então a gente 
procura trazer para gente. Agora, esse que é o ruim, ele também 
merece a sua chance de [eu] chegar, eu fazer o trabalho, conversar 
com ele, orientar, falar o que tem que fazer, explicar porque que foi 
abordado para que ele entenda e também ele facilite o nosso trabalho 
também. [P: e todos os policiais já entenderam isso?] Não, realmente, 
têm alguns ainda que não entenderam esse ponto de vista de 
policiamento comunitário, de cidadania, de cordialidade, têm muitos 
ainda que trazem alguns traumas, sei lá, coisas pessoais, mas não que 
é pregado pela Polícia Militar, traz coisas pessoais para a sua 
profissão. Então, não é fácil realmente trabalhar com essas pessoas, 
porque eles, às vezes a gente fala, ‘da forma que você fala você pode 
ganhar um amigo ou arrumar um inimigo’, alguém que vá entrar nessa 
área que não gosta da polícia pelo tratamento recebido. Então é 
importante a forma que você fala, a forma que você conversa, a forma 
que você orienta. Então a gente tem conversado isso com eles e... mas 
a gente sente uma certa resistência realmente”. (Oficial 2, homem, 
interior) 
 
“Eu já abordei pessoas criminosas, que eu abordei conforme prevê o 
nosso procedimento, depois a pessoa me falou ‘ó senhor abordou 
certinho não sei o que assim, assado’. Então o próprio cara que é do 
meio marginal ali depois ele reconheceu a minha abordagem. Não 
bater, não tem por que bater se a pessoa não reagir. (Praça 3, homem, 
interior) 
 

 Depreende-se da análise desta pesquisa que a abordagem é implementada 

com um sentido muito próximo àquele formulado, diferentemente do que outros 

estudos que adotam esta perspectiva mostram (HOFMANN, 1995; YANOW, 1993). 

Como no caso aqui analisado a abordagem tem uma justificativa preventiva – que 

significa que o policial tem uma maior discricionariedade para abordar – as restrições, 

constrangimentos e problemáticas discutidas no contexto internacional parecem não 

ressoar no contexto brasileiro. 

 Tanto a formulação da política como as entrevistas com os capitães não 

mostraram haver uma preocupação com possíveis desproporcionalidades geradas 

por estereótipos e estigmatização que podem resultar da fundada suspeita, que uma 

implementação com o viés preventivo focalizado pode produzir. Aliás, para além do 

número total de abordagens parece não haver um acompanhamento dos resultados 

produzidos por elas. 

 A versatilidade da abordagem (MILLER; BLAND;QUINTON, 2000) sugere que 

ela seja usada como ferramenta coringa, isto é, serve para qualquer situação. Esta 

interpretação é feita com base na quantidade crescente de abordagens realizadas ano 
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a ano pela Polícia Militar do Estado de São Paulo sem um acompanhamento 

sistemático dos resultados que são produzidos por ela.  

 É digno de nota, que justamente a Polícia de Nova York que foi a responsável 

por popularizar o uso da abordagem de maneira intensiva na prática do policiamento, 

registrou em 2017 o menor número de homicídios na cidade embora tenha reduzido 

de maneira drástica as abordagens realizadas (em torno de 98%). A redução das 

abordagens foi resultado da decisão judicial de 2013 somada a eleição do prefeito Bill 

de Blasio que fez campanha baseada na redução da prática. Em janeiro de ano 2018, 

Kyle Smith reconheceu em artigo publicado na revista norte-americana National 

Review que estava equivocado em criticar De Blasio por querer reduzir o número de 

abordagens policiais. Ele afirma: 
 
“[de Blasio] estava certo em prestar atenção aos custos sociais da 
prática; mais de 80% daqueles submetidos à abordagem desde o início 
da administração Bloomberg, eram, de acordo com o Departamento de 
Polícia da Cidade de Nova York, completamente inocentes. Isso 
significa que centenas de milhares de nova-iorquinos foram 
injustamente sujeitos à vergonha e até humilhação”. (SMITH, 2018, 
tradução nossa) 
 

 Nem a PMESP nem os policiais entendem da mesma forma que Smith, que 

pessoas inocentes abordadas foram sujeitas à vergonha e humilhação como veremos 

na próxima seção.  

 

7.2. Implementação do sentido pretendido 
 

 A análise do POP indica que a abordagem tem dois sentidos. O primeiro é o 

sentido refletido pelo conjunto de ações que devem ser realizadas para o cumprimento 

de uma abordagem, isto é, o passo a passo indicado no POP, dentro do contexto do 

patrulhamento. O segundo sentido é o sentido que a polícia espera que o cidadão 

apreenda da abordagem. Ele é definido pelas orientações sobre a explicação que o 

policial deve dar ao abordado sobre a abordagem. 

 As ações previstas no POP comunicam que a abordagem é uma ação voltada 

a potenciais criminosos com o objetivo de prevenir ativamente o crime. Como visto na 

seção anterior, estes também são os sentidos implementados da abordagem, isto é, 

o policial sempre usa a fundada suspeita para abordar alguém. A fundada suspeita é 

direcionada às pessoas que o policial acredita estarem fazendo algo errado ou já 
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terem passado pelo sistema criminal. Na prática, o policial “erra bastante”, isto é, 

muitas pessoas que não se encaixam neste perfil são abordadas. 

 A formulação pretende que o “cidadão de bem” abordado tenha uma imagem 

positiva da abordagem. Cabe ao policial da ponta da linha por meio da explicação que 

ele dá ao abordado mudar a complexa mensagem que os atos da própria abordagem 

comunicam (que o abordado é indigno de confiança da polícia e um potencial 

criminoso) para uma mensagem pretendida (que a pessoa está sendo protegida e 

cuidada pela polícia).  

 No Capítulo 6, foi apresentado que o policial se preocupa em explicar ao 

cidadão porque ele foi abordado. Porém, nem sempre a explicação é capaz de 

produzir a mudança pretendida. A formulação fornece poucas orientações para o 

implementador compreender como fazer o que se pede. Além disso, a comunicação 

não é passível de ser procedimentalizada tal como almejado na formulação, uma vez 

que não se trata de um ato mecânico e comporta bastante discricionariedade. 

 A comunicação é um ato complexo dependente de muitas variáveis. Além dos 

dois atores que protagonizam a comunicação, um emissor e um receptor, diferentes 

elementos podem gerar ruídos na comunicação e na compreensão do que realmente 

se está comunicando. Pode ser que a própria mensagem não esteja bem formulada, 

pode ser que as palavras usadas admitam mais de um significado, pode ser que os 

estímulos da comunicação enviem mensagens contraditórias73 ou pode depender do 

repertório de cada um, que atua como um filtro na codificação e decodificação da 

mensagem (BLIKSTEIN, 2016).  

 Se uma pessoa entende que a abordagem é para bandidos e somado a isso, 

não gosta da Polícia, a chance de que alguma explicação fornecida pelo policial seja 

compreendida da forma que o policial espera é muito pequena. Somada ao repertório 

do indivíduo, a própria política pública por meio de suas ações comunica uma 

mensagem distinta daquela que o policial vocaliza ao final do procedimento. No 

entanto, o policial revela que algumas pessoas terminam agradecendo a abordagem, 

o que pode indicar que em alguns casos a mudança da mensagem está se 

concretizando. 
 
“Aqui, nas Mansões mesmo, você aborda o pessoal novo, aqui do lado, 
o pessoal te trata totalmente diferente. Agora você vai e aborda o 

                                            
73 A comunicação não verbal, tal como tom de voz, entonação e postura corporal, tem um papel muito importante 
na comunicação. 
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pessoal aqui, parece que você está... nossa! Fazendo alguma coisa de 
mal para pessoa. Aqui o pessoal até agradece. ‘Obrigada, é até bom 
vocês estarem abordando, é bom para a gente, porque a gente sabe 
que vocês estão passando direto aqui’. Agora, você vai fazer isso aqui, 
pronto. ‘Nossa! Você está me humilhando, isso aqui é humilhação, 
você me parar aqui na rua, eu não sou ladrão, você tem que ir atrás de 
ladrão’. Desse jeito. É complicado”. (Praça 9, homem, capital) 
 
“Não, geralmente não debate, porque o cara que está certo, alguns até 
agradecem”. (Praça 12, homem, capital) 
 

 Não foi objeto desta pesquisa compreender em quais casos a mensagem 

consegue ser revertida. Entretanto, a análise das entrevistas indica que na maior parte 

das vezes em que ocorre conflito entre os sentidos da mensagem, ela não é 

transformada. Como a política pública é multivocal, admite-se que pessoas inocentes 

abordadas pela polícia não se sintam incriminadas. Porém, o argumento aqui 

defendido é que não se pode esperar que isso sempre aconteça, pelo contrário. É 

possível que ocorra uma diversidade de interpretações nos encontros entre a Polícia 

e um cidadão e diferentemente dos procedimentos voltados à segurança do policial, 

a comunicação e reversão dos sentidos não são capazes de serem 

procedimentalizadas. 

 Desta forma, apenas as orientações de tratar as pessoas de maneira respeitosa 

que se traduzem no “uso proporcional da força”, “respeito à cidadania”, “reorientação 

da ação policial ao se verificar que o abordado é uma pessoa idônea”, “que os meios 

utilizados sejam moderados” e que os abordados saibam que “podem contar com a 

ajuda dos policiais militares a qualquer hora e lugar” podem não ser suficientes para 

alterar a mensagem comunicada pelos atos anteriores.  

 Este conflito entre os sentidos comunicados pode afetar a autoridade do policial 

como visto no Capítulo 6. 

 

7.3. Considerações 
 

 A análise dos sentidos da política pública pode trazer novas perspectivas para 

a compreensão da implementação. Nem sempre o que é pretendido pela formulação 

da política é o que se implementa e o sentido pode ter um papel relevante nesta 

diferença. No caso da política pública analisada nesta pesquisa, parte do que se 

implementa tem alinhamento com a formulação, mas uma outra parte não. A 

abordagem é implementada com o objetivo de prevenir crimes de uma maneira 
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focalizada. Porém, ela também é utilizada como mecanismo de vigilância e controle 

social de determinados grupos sociais. Em ambos os casos a política de abordagem 

é entendida e implementada com objetivo de se encontrar “criminosos”. Portanto, ela 

tem uma mensagem clara e consistente entre a formulação e a implementação e está 

alinhada com a concepção do policial sobre a sua função principal: combater o crime. 

 Mudar o que ela significa a partir da constatação de que o abordado não é um 

criminoso é uma tarefa difícil. Transformar a mensagem sem alterar a prática que dá 

sentido a ela é um tremendo desafio de comunicação. Se a motivação que embasou 

a abordagem é suficientemente consistente para que o “sentido incriminador” seja 

desfeito, talvez o diálogo tenha algum sucesso. Para isso, a fundada suspeita precisa 

ser mais do que apenas o tirocínio. Elementos objetivos ajudam a desfazer o 

incômodo que a pessoalidade gera na desconfiança do policial. 

 Como relatado pelos policiais a abordagem gera muitos questionamentos por 

parte do público abordado. Este pode ser um indício de que a prática também tem 

ferido a legitimidade da polícia paulista, embora apenas com base nos resultados 

deste estudo não seja possível fazer tal afirmação. No entanto, a partir dos indícios 

aqui levantados é fortemente recomendado que a Polícia passe a fazer um exame 

mais detalhado dos resultados obtidos com a política de abordagem. 

 O número de abordagens realizadas segue forte tendência de crescimento nos 

últimos anos conforme apresentado. No entanto, não há nenhum estudo detalhado 

sobre os resultados produzidos pela política de abordagem. Como visto, este aumento 

parece estar mais vinculado a uma crença que a abordagem reduz criminalidade do 

que às evidências. Entender o potencial preventivo da abordagem não é tarefa 

simples. A estruturação de um mecanismo consistente de coleta de dados que possa 

gerar evidências pode se mostrar um caminho importante. Além disso, por meio de 

informações passíveis de serem coletadas internamente, é possível verificar se o 

sentido de controle social e vigilância realmente têm sido implementados como este 

estudo sugere.  

 Como aporte para a literatura de abordagem, o estudo do sentido da política 

pode ajudar a esclarecer porque a desproporcionalidade continua consistente mesmo 

depois de grandes reduções no número total de abordagens realizadas. O estudo dos 

sentidos pode ajudar a identificar que outros elementos estão atuando para a 

produção dos resultados para além daqueles que os estudos quantitativos conseguem 

detectar.  
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8. Capítulo 8 – A relação com a comunidade e a abordagem 
policial 

 

 A relação entre a polícia e a sociedade é crucial para o bom trabalho policial. A 

identificação de problemas nesta relação tem orientado reformas de polícias assim 

como a mudança de práticas policiais que tenham alto poder de deterioração desta 

relação.  

 O aumento das iniciativas de policiamento comunitário no mundo, sobretudo a 

partir da década de 1980, tinha este foco – melhorar a relação entre Polícia e 

sociedade. O conceito de policiamento comunitário começou a aparecer na literatura 

norte-americana a partir do final da década de 60 quando dois relatórios 

governamentais74 apontaram que grandes distúrbios ocorridos em algumas cidades 

dos Estados Unidos decorriam do problema de relacionamento entre a Polícia e a 

comunidade, principalmente junto a grupos minoritários. As reformas de Polícia 

implementadas a partir da década 30, haviam proposto o afastamento entre Polícia e 

comunidade como um dos elementos para reduzir a corrupção, o que acarretou 

grandes consequências para a segurança pública com o aumento dos índices de 

criminalidade a partir da década de 60 (SKOLNICK; BAYLEY, 2006). Somado a isso, 

estudos produzidos a partir da década de 60 revelavam a baixa capacidade da Polícia 

em resolver sozinha os problemas criminais. Informações fornecidas pela comunidade 

eram fundamentais para o cumprimento da atividade policial e a falta de confiança 

que a população tinha em relação à Polícia impedia que estas chegassem (KELLING;  

MOORE, 1988).  

 No Brasil, o movimento de policiamento comunitário também se inicia a partir 

da constatação de que havia problemas na relação entre a Polícia e a sociedade. Em 

São Paulo, o episódio da Favela Naval em Diadema, no qual policiais militares foram 

filmados torturando e extorquindo moradores, provocou profundas reformas na 

PMESP. Estas reformas tinham como objetivo melhorar a atuação da Polícia e reduzir 

a violência presente na ação policial. Dentre outras mudanças, o currículo de 

formação foi alterado para incluir disciplina de Direitos Humanos e a estratégia de 

policiamento passou a incorporar princípios inerentes ao policiamento comunitário – 

                                            
74 Relatório da Comissão Kerner (1968) e o Relatório da Comissão do Crime (1967) 
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como a qualidade, o respeito aos direitos humanos e a aproximação com a 

comunidade (BUENO, 2014). 

 A boa relação entre a Polícia e a sociedade também interferem na 

autolegitimidade do policial. A autolegitimidade pode ser entendida como a confiança 

que o policial tem em sua autoridade e a percepção de que desempenha um papel 

importante na sociedade (BOTTOMS; TANKEBE, 2012; BRADFORD; QUINTON, 

2014). Não basta que a legitimidade da Polícia seja reconhecida pela sociedade. É 

preciso que o policial que exerce a autoridade tenha convicção dela. Bradford e 

Quinton (2014) sugerem que a percepção do policial sobre o apoio e a cooperação da 

comunidade com a Polícia interferem no seu grau de autolegitimidade. Isso gera um 

círculo virtuoso nesta relação pois policiais com maior confiança em sua autoridade, 

tendem a tratar melhor comunidade, e esta, ao ser melhor tratada pela Polícia 

aumenta a cooperação e apoio à mesma (BRADFORD; QUINTON, 2014).  

 Uma vez que a relação positiva entre a sociedade e a Polícia influenciam o 

comportamento e as percepções do policial, este capítulo investigará três aspectos. 

Primeiro, a relação que o policial desenvolve com a comunidade onde atua. Em 

seguida, como o policial avalia a cooperação da sociedade com a Polícia e finalmente, 

em que medida a relação do policial com a sociedade influencia a sua forma de 

implementar a abordagem policial. 

 

8.1. Pertencer faz diferença: equilíbrio de papéis sociais 
 

 Pertencimento é o sentimento da pessoa de pertencer a um grupo ou a um 

local, de fazer parte de alguma coisa. O sentido de pertencer a grupos e locais 

contribuem na construção da identidade individual e social de uma pessoa. O Capítulo 

5 revelou que o processo de transformação pelo qual passam os policiais ao entrar 

para a corporação cria uma forte identidade e um sólido sentimento de pertença com 

a Polícia. O vínculo que se estabelece com os parceiros fortalece a união, a admiração 

e a responsabilidade. 
 
“[P: o que você mais gosta em ser policial?] A união nossa, em serviço, 
eu acho que é muito... acho isso aí bonito, acho que o militarismo 
nosso, vamos apoiar, vamos apoiar”. (Praça 12, homem, capital) 
 
“E é um amor... por isso que eu falo, tem que gostar. Gostar daqui de 
dentro e gostar disso aqui. Se você entrou, e você não dá valor a isso 
aqui, sai. Pede para sair. Porque ou você morre, ou você mata o 
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parceiro. E o parceiro do lado depende de você, como você depende 
dele. E são vocês dois. É um tudo ou nada. Então, por isso que muitos 
falam assim, ‘ah mas...’. Eu falo, ‘gente, olha, papai falava, deu dois 
anos, se você não pediu baixa, você não pede mais’. Então você 
assume, porque um depende do outro. Aqui não adianta você falar que 
não depende do outro, que é mentira. Um depende do outro. Então 
quer dizer, é uma família. Você tem que se fechar. Vai todo mundo? 
Vai. Retorna? Retorna todo mundo. Depois, cada um para sua família. 
Então por isso que é importante o apoio”. (Praça 7, mulher, capital) 
 
“[P: o que você mais gosta em ser policial?] Eu vejo a polícia como um 
todo, eu não gosto por isso, por isso ou por isso. Mas aqui é um 
emprego diferenciado, aqui... você não tem como eu tenho o meu 
parceiro, a gente acaba criando laços de irmão, você tem seu comando 
que muitas vezes, por um motivo ou outro, não se entendem ou se 
entendem, mas todos se importam, e isso faz um diferencial desta 
entidade para qualquer outra que você entrar. [P: Tem laços de 
solidariedade fortes?]   Tem, você é responsável pela vida deles, eles 
se sentem responsável pela minha, então, se cria um laço. É o mais 
próximo de uma família. Qualquer empresa pode tentar isso, algumas 
podem até chegar perto, mas como aqui, eu penso que não. Com as 
mesmas coisas boas e problemas que uma família tem”. (Praça 4, 
homem, interior) 
 

 Todo policial carrega consigo uma forte identidade de ser policial. Apesar desta 

identidade ser compartilhada entre homens e mulheres policiais, a sociedade nem 

sempre reconhece ambos da mesma forma. Todas as mulheres entrevistadas nesta 

pesquisa relataram que sua autoridade policial é desafiada em diferentes momentos, 

principalmente quando precisam abordar um homem. Não se trata do desafio da 

autoridade de policial como apresentado no Capítulo 6, mas de desafiar uma mulher 

policial, que na percepção de muitos homens, desafia uma ordem estrutural na 

hierarquia social. Nestas situações, elas precisam se impor como policiais de forma 

que a diferença de gênero não interfira na identidade policial. 
 
“Ah, o problema maior é quando o abordado vem para cima de você, 
entra em vias de fato. [P: E isso acontece?] Acontece. Eu já peguei 
[não foi] uma [nem] duas vezes, [foram] algumas vezes. Ou porque o 
ladrão que não quer ser preso, ou porque é o cidadão de bem que não 
quer que o carro seja apreendido, que não quer que a moto seja 
apreendida, então ele vem para cima de você. Ainda mais se tem 
mulher, acha que a gente é mais frágil, vem para cima. Aí você é 
obrigada a se defender”. (Praça 6, mulher, capital) 
 
“Por mais que diga que homem não é machista, ele é. Então em uma 
abordagem, para você abordar, uma moça como nós, que agora entra 
com dezoito anos, e tem uma estatura média, baixa; o homem ele não 
quer te respeitar. E para você impor, você tem que ser mais grossa. 
Você tem [que] impor que ele faça, porque o homem não quer 
[obedecer] uma mulher. Ele acha que ele não pode receber ordem de 
mulher. Quando entende isso, ele tem mais medo de mulher. A 
sociedade. Quando entende isso, assim, de uma abordagem. Eles têm 
mais medo. Porém, naquele primeiro momento, ele vai dar aquela 
risada, vai tentar não ser abordado, mesmo estando em fundada 
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suspeita. E lógico, a mulher, ela tem família, né? A mulher ela tem 
família, ela tem filhos, ela tem uma responsabilidade dentro da 
sociedade, maior que o homem. Porque a mulher tem casa, a mulher 
tem filhos, a mulher tem o serviço, e são muitas coisas, muitas 
obrigações. Eu tive muitas obrigações, porque minha mãe, eu sou 
arrimo de família, meu pai acabou de ter AVC, e eu sou militar”. (Praça 
16, mulher, capital) 
 
“Então, quem está sendo abordado, principalmente homem, eles 
desrespeitam muito a policial feminina. Porque eles acham que eles 
são superiores. Que tipo, olha na minha cara, ‘dou um murro no meio 
da cara dela, derrubo ela, pego a arma dela e ainda dou um tiro nela, 
se eu quiser’. Acho que é esse o pensamento da pessoa, né? Até a 
hora que chega o apoio, daí vira uma moça. Aí vira uma donzela, ‘não 
senhor. Não falei isso não, senhor’. Eu falei, ‘nossa, agora, nasceu a 
educação em você? É assim que funcionam as coisas? Até então, você 
estava quase querendo pular no meu pescoço’. Então são uns 
negocinhos assim... essas coisas me irritam muito”. (Praça 8, mulher, 
interior) 
 

 A autoridade da mulher policial é desafiada duplamente: como policial conforme 

visto no Capítulo 6 que afeta todos os policiais e como mulher policial que na 

hierarquia social não é reconhecida como pertencente ao lugar de policial que pode 

impor ordem. 

 A família é outro importante grupo de pertencimento para os policiais, mas a 

identidade esperada para homens e mulheres está em maior conformidade com a 

estrutura social no qual estão inseridos. Diferentemente da identidade policial, na qual 

ambos compartilham o mesmo papel, na família as identidades tendem a seguir a 

dinâmica dominante na sociedade: a mulher é cuidadora e o homem é provedor. 

Mesmo em famílias em que homem e mulher são policiais, a despeito da identidade 

profissional ser similar, é possível identificar uma distinção de papéis e identidades 

quando eles referem-se à sua vida privada. 
 
“Agradeço a Deus, vou para minha casa, esperar meu filho, fazer janta, 
cuidar da minha casa. Tem que ter um tempo, me doar mais para eles. 
Porque o meu filho, ele foi muito criado sozinho, até hoje ele é, hoje ele 
tem quinze anos e fica sozinho. Então eu tento dar aquele tempo, a 
gente jantar junto, comer um lanche junto, o marido a mesma coisa. 
Isso é no serviço. Agora na folga me doo totalmente à minha família, 
totalmente. É o dia de fazer bolo, é o dia de fazer a comida que o marido 
gosta, é o dia de arrumar a casa, deixar a casa legal. É que isso 
também me faz bem. E me cuido, vou para academia de manhã”. 
(Praça 6, mulher, capital) 
 
“Então quer dizer, mas quem é o alicerce nosso? É a família. A família 
vem em primeiro lugar. Se a família estiver bem, você está bem. Se 
tiver algum problema na família, você vai ficar bem? Você não vai 
conseguir nem trabalhar. E olha que o seu serviço é diferente do meu. 
Mas você não vai conseguir trabalhar, porque você vai ficar pensando 
o que você tem que resolver lá. E se for uma coisa de gravidade, você 
nem vai trabalhar, você vai ficar dando apoio, até cessar o problema, 
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para depois você voltar. É a mesma coisa aqui”. (Praça 7, mulher, 
capital) 
 
“[eu levava] 6 horas [de deslocamento] por turno, [hoje] eu estou em 
casa, estou junto da minha família. Mas também foi um sacrifício que 
valeu a pena. No começo da [carreira], hoje não tem mais uma 
diferença de salário, mas até 5 anos, 6 anos atrás, tinha uma diferença 
de quem trabalhava na capital e quem trabalhava [no interior]. Na 
época, há 6 anos atrás, ou 7 anos, não me recordo quando acabou 
isso, tinha uma diferença de 600 reais, hoje seriam 1200 reais, então é 
um bom dinheiro. É significativo, né? Então isso também que segurava 
a gente ficar, sacrificava um pouquinho a mais em razão de dar um 
conforto maior para a família. Eu acho que tudo que eu fiz nesse 
sentido, para melhorar a vida deles, estudar, estudei duas filhas, 
formadas, valeu a pena”. (Praça 5, homem, interior) 
 
“Moro numa área de periferia, que tem alguns problemas sociais ali no 
bairro, então eu tenho que andar armado, mas a minha esposa, está 
armada só no momento em que ela trabalha dentro do quartel. É uma 
orientação minha, eu a orientei para deixar a arma dentro do quartel. 
O fato da mulher carregar arma é muito pior do que o homem, porque 
o homem, a gente já carrega em alguns lugares do corpo que facilita 
você esconder a arma. Agora, a mulher acaba usando uma roupa mais 
justa, fica difícil esconder”. (Praça 10, homem, interior) 
 

 Diferentes recomendações feitas aos departamentos de polícia nos Estados 

Unidos para aumentarem a diversidade da força policial, isto é, contratar mais 

mulheres e pessoas de minorias étnicas raciais sugeriam que esta medida contribuiria 

para melhorar a relação entre a polícia e a sociedade (DEMPSEY; FORST, 2014). No 

caso das mulheres policiais, alguns estudos mostram que elas recebem maior suporte 

da comunidade do que os policiais homens e tem um menor número de reclamações 

sobre condutas impróprias (SICHEL, 1978). Isso não significa que a sociedade não 

mantenha as noções preconcebidas sobre as habilidades necessárias para ser um 

policial – ainda muito baseada na força física – e reaja diferente em relação à policiais 

homens e mulheres (DEMPSEY; FORST, 2014).  

 Os estudos também sugerem que não há diferença em termos de desempenho 

profissional entre policiais homens e mulheres bem como entre a visão que eles têm 

sobre o trabalho de polícia (DEJONG, 2005). Tal fato é corroborado pelos resultados 

desta pesquisa que não identificou diferenças em como homens e mulheres 

interpretam e implementam a abordagem policial. 

 O que Dejong (2005) notou foi que o contato com a comunidade ou com os 

cidadãos interferiam na forma como os policiais reportavam suas atitudes em relação 

à sociedade.  

 Nesta pesquisa, verificou-se uma diferença acentuada em relação ao sentido 

de pertencimento à comunidade onde vivem, entre os policiais da capital e do interior. 
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O policial do interior se sente membro ativo da comunidade. O fato de ser policial dá 

a ele um papel de destaque na comunidade. Ele é um exemplo e precisa agir como 

tal. A proximidade com as pessoas opera em dois sentidos. O primeiro é que suas 

ações são constantemente monitoradas pela população tornando a atividade policial 

mais sujeita à prestação de contas. E como membro daquela comunidade, o que ele 

fizer como policial afetará a sua identidade comunitária. Por outro lado, a proximidade 

com as pessoas faz com que a imparcialidade exigida em sua atuação seja 

constantemente desafiada. 
 
“[Aqui] todo mundo, que nem, por causa da minha família ser daqui, 
conhece meu pai, conhece minha mãe, meus irmãos, meus tios, então 
um sempre conhece o outro, a população... ‘ah, conheço seu tio, 
trabalhei com seu tio em tal lugar’, ‘trabalhei com seu pai em tal lugar’... 
então acaba aproximando, então fica mais conhecido na cidade, agora 
na cidade grande eu não conhecia ninguém, não tenho parente 
nenhum lá, então eu ia lá só pra trabalhar, acabava indo lá só pra 
trabalhar mesmo”. (Praça 12, homem, interior) 
 
“E um crime acontecendo aqui comove toda a cidade. Todo mundo fica 
preocupado, todo mundo quer saber que desfecho teve. Então, a 
dinâmica é muito diferente. Você tem que ter um tato muito maior 
trabalhando no interior, como eu falei para você, uma coisa que você 
faça aqui vai te marcar a vida inteira.  Vão lembrar, aquele policial que 
esteve naquela ocorrência tal, policial que agiu da forma tal, é muito 
fácil ele ganhar um parabéns aqui, mas é muito fácil receber críticas 
também”. (Praça 4, homem, interior) 
 
“Até os marginais conhecem a gente, e tem pura confiança, eles ficam 
até mais tranquilos quando é a gente, eles dizem: ‘Esse policial eu 
conheço’” (Praça 4, homem, interior) 
 
“cidade menor é... não tem aquele negócio de polícia ter que esconder 
onde ele mora, interior é bom por causa disso, porque ao mesmo tempo 
se dá uma ocorrência na rua, alguém está precisando da polícia, vem 
na casa da gente perguntar o quê que deve ser feito. Tem assim, o 
lado bom e o lado ruim. O lado bom da gente estar do lado da casa, o 
lado ruim é essas coisas de a pessoa vir perguntar o que faz, o que 
não faz, às vezes dá uma ocorrência... alguém está brigando na rua, 
às vezes quer vir chamar a gente e a gente está de folga. Mas quanto 
à parte criminal de alguém querer ir na casa da gente matar a gente 
alguma coisa, interior ainda, graças à Deus, não tem esse problema”. 
(Praça 3, homem, interior) 
 
“Então a relação, no interior, entre o policial e as pessoas, eu digo que 
o que me vem a mente agora é que parece que as pessoas elas 
acabam, por conhecer o policial, confundindo. Acham que o policial 
pode ajudar sempre elas, quando elas estão erradas. Você entendeu? 
Exemplo. Policial militar faz uma fiscalização de trânsito em uma 
pessoa conhecida, né? E que por essa proximidade, você vai conhecer 
muito mais gente. Será que ele vai fazer o seu ato de ofício? Ou se ele 
fizer o seu ato de ofício, multar aquela pessoa, será que aquela pessoa 
vai recepcionar aquilo de uma forma natural? Então nós temos esse 
lado, né, que essa proximidade [atrapalha].” (Oficial 3, homem, interior) 
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“O que mais me incomoda é quando a pessoa não quer ser abordada, 
fica falando que é parente de Fulano, de Cicrano. Não só na 
abordagem a pé como numa fiscalização de trânsito também”. (Praça 
5, homem, interior) 
 

 A proximidade entre as pessoas e a polícia faz com que o policial receba o 

feedback sobre o seu trabalho diretamente das pessoas sem necessariamente ser 

mediado pela corporação. 
 
“uma cidade como São Paulo, a chance de você ver a pessoa duas 
vezes, na vida, é rara. Aqui você vê todo dia. [Ela vem] agradecer você 
todo dia tal, pedir desculpa por como agiu no dia tal. [P: a pessoa te 
pede desculpa na rua?] A gente sabe que toda pessoa em desespero 
ela está perto do irracional, infelizmente ela não está pensando com a 
razão, está pensando com a emoção e a emoção cega. Então a gente 
não vai ficar com ódio de todo mundo que falou uma coisa a mais 
naquele momento de tensão. Você é preparado para dar a resposta 
direto, qualquer que seja ela. A pessoa naquele momento pode não 
gostar, porque você não vai para agradar, vai para cumprir a lei e fazer 
as coisas voltarem à ordem. Mas ainda mais calma, no outro dia elas 
entendem como foi e [acaba] encontrando a gente e pede desculpa 
sim. É um barato”. (Praça 4, homem, interior) 
 

 Na capital, não se percebe o mesmo sentimento de pertencimento em relação 

à comunidade, mesmo entre os policiais que moram na área onde atuam. A identidade 

de policial opera de outra maneira e não gera um reconhecimento positivo como 

observado no interior. Na capital, o policial sente fortemente o peso negativo da 

imagem da polícia como um todo e precisa constantemente reafirmar que a polícia é 

boa e que age corretamente. Em geral, ele está ressentido com o tratamento que 

sente que recebe da sociedade. Percebe-se uma postura defensiva. De seu ponto de 

vista, a mídia tem uma grande responsabilidade por produzir e disseminar uma 

imagem negativa da polícia. 
 
“É diferente, tipo assim: você tem que saber administrar, porque se 
você ficar muito amiguinha dos seus vizinhos, a sua casa se torna um 
DP [Departamento de Polícia], qualquer coisa eles vão lá te chamar, 
então você tem que pôr eles [os vizinhos] no lugar deles. Por isso que 
tem que ter essa coisa de interagir é com o policial atuante ali, que está 
trabalhando. Senão vira bagunça. Porque é mais fácil [eles] irem até 
sua casa pedir socorro do que ligar no 190. Tanto assim, depois que 
eu virei policial, onde eu moro não tenho contato, é bom dia, boa tarde. 
O pessoal já me acha com uma cara muito fechada, mantenho assim 
para não ter esse tipo de coisa. E vizinho que frequenta a minha casa, 
de dez que moram na minha rua, meio frequenta. Não frequenta, não 
frequentam. Porque são pessoas que são oportunistas, são 
oportunistas, sabe? Eu vejo assim pela minha rua: eu moro há oito 
anos lá, qual hora eles estão sabendo que eu sou policial, tudo? Umas 
pessoas que não olhavam na minha cara, não davam nem bom dia e 
nem boa tarde, agora ‘oi, tudo bem’, porque são oportunistas, porque 
querem que faça um ‘bozinho’, entendeu? Aí isso com a experiência 
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que eu tenho, eu não reclamo, eu deixo bem claro: eu sou sua vizinha 
aqui, mas não sou sua policial”. (Praça 6, mulher, capital) 
 
“[sobre sua identidade em outros espaços que não a polícia] Também 
não falo pra ninguém que sou PM. [P: Ninguém sabe?]. Não sabem. 
‘Ah, você é policial?’, ‘Não’, ‘ah, tem certeza?’, ‘Não [sou]’. Nego até o 
último. Porque, acredito eu, que não seja bom, né? Para o meu 
resguardo também, né?”. (Praça 11, homem, capital) 
 
“Acho que a mídia ela banaliza demais. Taxa todo [policial] como burro, 
sem conhecimento, ignorante, xucro, coisa que não é, entendeu?” 
(Praça 17, homem, capital) 
 
“Os nossos erros são reconhecidos. Nunca os nossos sucessos. Tudo 
a mídia. Tudo a mídia. Ah, o policial fez um parto. Ah, o policial prendeu 
um indivíduo. Tem. Aparece na mídia? [Não], não dá ibope. Ah, o 
policial agrediu alguém. Puta, aí dá ibope. Você entendeu? 
Infelizmente. Mas ninguém pensa, ‘tem um pai de família ali. Não, mas 
espera aí, será que aquele indivíduo ali....’. Ah, mas se aquele indivíduo 
tivesse agredido a sua família, você ia querer que a gente [estivesse 
lá], né?”. (Praça 15, homem, capital) 
 
“Está sempre... ruim. Vamos colocar assim. Uma parte [das pessoas] 
não está nem aí e outra parte não gosta mesmo. E assim a gente faz 
o nosso serviço”. (Praça 12, homem, capital) 
 
“porque aí vamos supor, os próprios moradores da comunidade, 
muitos, pode ser que aqueles que não gostam da gente, é o que liga 
para polícia militar para falar que está tendo barulho lá na comunidade. 
Então, ou seja, eles falam que na comunidade tem ordem, tem tudo, 
mas eles não conseguem se administrar entre eles, porque se fosse do 
jeito que eles querem, não [era] para polícia ir lá, então não liga para 
gente, que a gente não vai resolver esse problema de pancadão deles”. 
(Praça 18, homem, capital) 
 
“Depende do lugar que você vai, a polícia que é errada. Você vai 
prender o cara, o cara vê, está com o carro roubado, entra na favela 
com o carro roubado, todo mundo sabe que aquele cara ali é ladrão, 
que ele é dali. Ele está lá, ladrão, está com o carro roubado. Aí a viatura 
vem de longe, acompanhando, chega lá, na hora que pega o cara, vem 
‘troscentas’ mil pessoas em cima para não deixar prender o cara. Aí 
como você vai fazer o policiamento num bairro desse? Não tem como”.  
(Praça 9, homem, capital) 
 

 É nítido como o pertencimento à comunidade impacta a autolegitimidade do 

policial. No interior, o seu papel de policial é reconhecido e reforçado pela sociedade. 

Já na capital, ele é questionado e precisa ser constantemente defendido. Apesar da 

experiência negativa com a sociedade ter sido mais ressaltada pelo policial da capital, 

ela também acontece com policiais do interior. E vice-versa, os policiais da capital 

também têm experiências positivas. A diferença é que entre os policiais da capital, as 

experiências negativas parecem se sobrepor às experiências positivas e no interior 

acontece o contrário.  
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 Quando busca-se aprofundar quais seriam estas experiências negativas, 

percebe-se que o relato sobre o tipo de experiência negativa em localidades 

consideradas difíceis de patrulhar em função da hostilidade em relação à presença 

policial são muito similares na capital e no interior. 
 
“[P: Tem lugar difícil de patrulhar?] A comunidade Gonzaga. Que fica 
próxima da ponte Grande. O patrulhamento é muito difícil, porque a 
população não gosta da nossa presença... [P: como você percebe 
isso?] Os olhares, os xingamentos. Inúmeras possibilidades de explicar 
para a senhora que eles, de fato, não gostam da presença da polícia. 
Então é difícil, porque a gente tenta ajudar quem não quer ser ajudado. 
As pessoas chamam a polícia, só que a grande maioria, não quer a 
polícia ali. Então, muitas vezes, já arremessaram objetos na viatura, 
objetos na equipe, aí tem que chamar apoio, tem que chamar o 
supervisor, para poder estar dando um anteparo melhor para a equipe”. 
(Praça 17, homem, capital) 
 
“[P: Tem lugar que eles não gostam da polícia por aqui?] Tem. Tem 
dois bairros aqui, o Poço que chama, né, e a Vila Pereira. No Poço, o 
que acontece? A população compactua muito com o crime. A 
população lá, o que acontece? Na hora que você vai prender alguém, 
vai juntando mulher, criança, cachorro. Daqui a pouco estão jogando 
pedra na viatura, estão vindo para cima. E não acha que é só ladrão. 
É mulher, criança, cachorro. É todo mundo. Então quer dizer, o bairro, 
o bairro compactua. Tanto é, que se for fazer uma ação policial, a 
primeira coisa, você chama apoio e ele tem que ser rápido. Ou o apoio 
ser grande. Que nem, já aconteceu de ter que juntar Força Tática, seis 
viaturas, e ir lá abordar bar”. (Praça 14, homem, interior) 
 

 Portanto, não é apenas na capital que o policial vive situações adversas com a 

sociedade. No interior, isso também acontece. Porém, o policial do interior atribui 

menos relevância a estes acontecimentos. 

 Os desdobramentos do sentimento de pertencimento em relação à 

comunidade, tais como criação de vínculo e confiança, aproximação da comunidade 

e suporte na solução de problemas podem ser entendidos como a tradução do 

policiamento comunitário. É este tipo de relação que o movimento de policiamento 

comunitário no mundo buscou. Para alguns policiais do interior, isso é naturalmente o 

que eles fazem. No entanto, nem sempre os policiais entendem desta maneira. Muitas 

vezes, na cabeça do policial o policiamento comunitário está vinculado ao formato do 

Programa de Policiamento Comunitário implantado pela PMESP, mesmo entre 

policiais do interior. 
 
“Porque é aquilo que eu te falei, de você ter o contato com as pessoas, 
e você estar ali em conjunto com a comunidade, saber... mas tem que 
ser o policiamento comunitário mesmo, e não esse que a gente faz, o 
que a gente faz não é o comunitário, esse que a gente faz é só 
ostensivo e preventivo, porque o comunitário você tem que estar ali, 
você tem que atuar naquela área, você tem que ficar sempre ali para 
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você poder conhecer as pessoas, conhecer os problemas da pessoa, 
e não passar eventualmente, que é o que acontece com o nosso 
policiamento”. (Praça 6, mulher, capital) 
 
“É diferente. Por quê? Com a base, a sociedade, aquele bairro, ele cria 
uma confiança em você tão grande, que às vezes, dependendo da 
situação que vem acontecendo, eles acabam trazendo as informações 
para gente, para quê? Para que a gente monte uma forma, e vai lá e 
resolva aquele problema naquele lugar. Que seja tráfico, arma... de 
todas ocorrências que você imaginar. Às vezes o próprio bairro ali, eles 
trazem para o policial comunitário que está ali. Então você cria um 
vínculo, você cria uma amizade com eles, aonde tem o quê? Um 
caminho. Que tudo que acontece eles vêm... eles adquirem confiança 
em você, eles falam”. (Praça 7, mulher, capital) 
 
“[P: A PMESP é comunitária?] Tentaram. Eles tentaram colocar polícia 
comunitária em São Paulo, mas em razão também do contingente, 
precisa ter um contingente maior para que colocasse só aquele policial 
dentro daquele bairro, mas em razão da falta de contingente, da falta 
de pessoas, da falta de viatura, falta de meios, eu acho que eles não 
conseguiram o apelo que eles queriam, em razão de não ter o amparo 
do governo, ter os meios necessários para que essa polícia comunitária 
em São Paulo ocorra”. (Praça 5, homem, interior) 
 
“[P: o que é polícia comunitária?] É o conceito do que a gente vive aqui, 
de forma natural, já. Comunitária é você estar em contato com a 
população e a população tem mais acesso ao que você é e não ao que 
você faz. Então, eles sabem como você trabalha, qual o seu perfil, você 
está interagindo mais com a população, acho que não está afastado 
deles”. (Praça 4, homem, interior) 
 

 Pertencer à comunidade muda a experiência do policial. Não se trata apenas 

de manter uma boa relação ou uma relação cordial com a comunidade. Quando o 

policial pertence àquela comunidade ele se torna uma referência não apenas como 

policial, mas como cidadão. Ele recupera parte da individualidade perdida no processo 

de sua transformação em policial. Isso traz uma série de implicações. O policial está 

sujeito a um maior nível de accountability por parte da comunidade. Da mesma forma 

que o “bandido perde o anonimato” na abordagem, o policial também “perde o 

anonimato” quando ele de fato pertence a uma comunidade.  

 A linha que separa a sua vida privada da sua vida pública é mais tênue. Ele 

precisa equilibrar a demanda pública que invade a sua vida privada e que ocorre de 

maneira natural. Dentre os policiais entrevistados, identificou-se que quando o policial 

pertence à comunidade ele desenvolve menor cinismo em relação a ela e demonstra 

se preocupar mais com os valores presentes na sociedade, que ao compartilhá-los 

faz com que aumente sua legitimidade. 
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8.2. Experimentando a legitimidade 
 

 Na literatura, uma das variáveis que mede a legitimidade da polícia é o nível 

com o qual a sociedade coopera com ela. Esta pesquisa não tem o objetivo de realizar 

esta verificação e tampouco sua natureza permitiria que isto fosse feito. O que se 

pretende é identificar como o policial percebe o nível de cooperação da sociedade em 

seu dia-a-dia. Os policiais também foram indagados sobre o papel da sociedade na 

segurança pública de forma a identificar qual expectativa tinham em relação a esta 

cooperação. 

 Os policiais da capital e do interior compartilham da mesma visão sobre o papel 

da sociedade. Em primeiro lugar, ela deve fornecer informações à polícia para que 

esta possa fazer o seu trabalho da forma produtiva. Sem informação é muito difícil 

que a polícia seja eficiente. Para isso é preciso que a sociedade esteja atenta e 

vigilante ao seu entorno e se identificar que algo está errado, informe a polícia. Por 

exemplo, se o vizinho viajou e tem um “movimento estranho” na casa, é importante 

que as pessoas avisem para que a polícia possa atuar. Portanto, dar informações é 

fundamental. As informações podem ser passadas via 190, 18175 ou então 

diretamente aos policiais.  

 Outro papel identificado pelos policiais é o de prevenção primária, isto é, 

mudança de atitudes básicas que possa reduzir o risco de que as pessoas se tornem 

vítimas. Segundo os policias, as pessoas são corresponsáveis pela sua segurança 

devendo evitar comportamentos que possam facilitar a ocorrência de um crime como 

por exemplo, “deixar a janela do carro aberta” ou “caminhar na rua com o celular” 

facilitando um roubo ou furto. Eles identificam que muitas pessoas não tomam os 

cuidados suficientes e acabam sobrecarregando o trabalho da polícia. 
 
“Tem pessoas que são coniventes, que às vezes vê um ato criminoso, 
e ela não informa. Não fala. Não liga para polícia. A pessoa que está 
sofrendo o ato, ela não tem condição naquele momento. Só que quem 
viu pode ajudar, pode ligar e falar, ‘olha, estou precisando, [tem] uma 
situação assim, assim, assado’. As pessoas não [fazem isso]. Tem 
pessoas que não pensam desse jeito. Ela pensa, ‘não, eu vou embora. 
Vou para minha casa. Porque poderia ser eu’. Só que ela não pensa 
naquela pessoa, ela não pensa na família daquela pessoa, ela não 
pensa no prejuízo que a pessoa vai ter. Eu acho que isso é deixar de 
fazer a sua parte, né? Porque é uma questão de cidadania, de 
humanidade, né? É aquela pessoa? Poderia ser eu. Poderia ser a 
minha mãe. Poderia ser o meu pai”. (Praça 17, homem, capital) 

                                            
75 Número para denúncia anônima. 
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“às vezes o pessoal fala assim, ‘me roubaram aqui na rua, não sei o 
quê’. Só que o que a gente orienta sempre, né? O que a gente faz aqui 
na área? ‘Pô, na hora que você for guardar o carro, presta atenção. Se 
você vir que tem indivíduo diferente na rua, liga, a gente encosta. Não 
entra em casa, passa batido. Dê uma volta no quarteirão, né? Se tiver 
alguém na sua casa, já pede para que [abra] o portão [...] você já entra, 
já fecha, e pronto’. Então quer dizer, já está ajudando a gente também, 
né? Celular. Por que tem muito roubo de celular? Celular com 
tecnologia avançada, que você... Você mesmo, já começa por você, 
dentro de casa, você vai lá e paga um celular de cinco, seis mil reais, 
você dá para o teu filho que tem doze, treze anos. Você não pôs na 
sua cabeça que você está expondo ele aí fora, né? Ou até mesmo, o 
adolescente que chega em casa com uma coisa, um negócio, outro 
negócio, ‘ué, mas quem que te deu? Eu não te dei. De onde você 
tirou?’, ‘ah, foi fulano que deu’. Ninguém dá nada assim, às vezes, de 
muito valor em casa. Então quer dizer, tem que prestar atenção, mas 
prestar atenção em tudo. Porque às vezes você já começa a gerar, 
dentro da sua casa. Vai para fora e perde o controle. Então por isso 
que eu falo, é um equilíbrio. É um equilíbrio. Então, em uma parte [a 
sociedade] tem culpa, na outra parte não tem”. (Praça 7, mulher, 
capital) 
 
“Todo mundo tem um papel na segurança pública. Eu acredito, assim, 
você, desde aquele momento que você está com uma bolsa no seu 
carro, você está transitando em uma rua, aquela bolsa está ali. Você 
vai estar dando oportunidade, criando uma oportunidade para aquele 
cara que tem a má intenção de vir no farol, quando você parar, ele já 
está ali de olho e está procurando aquela situação. Você está vendo 
que aquilo ali é fácil. Ou você deixar o carro, estacionar e deixar algum 
bem, um laptop no banco, em cima do banco. Isso aí, você está 
contribuindo para que aquela pessoa má intencionada vá lá e veja que 
está fácil. Ou mesmo na hora de sair, verificar se o carro está realmente 
trancado, ou você trancou o portão da sua casa, ou a porta, não deixou 
nenhuma janela aberta, ou optou de cercar sua casa com mais 
segurança, de pôr uma câmera”. (Praça 5, homem, interior) 
 

 Com relação ao grau de cooperação da comunidade com a polícia, o policial 

do interior vivencia um número maior de situações na qual a sociedade coopera com 

o trabalho da polícia do que o policial da capital. Esta constatação é coerente com as 

informações apresentadas na seção anterior. Em ambos os casos, no entanto, os 

policiais percebem que há diferentes níveis de cooperação entre as pessoas na 

sociedade.  
 
“Como é interior, a população acaba trazendo: pessoas pedindo 
dinheiro na porta de casa. A pessoa nunca passou, de repente, começa 
a passar, aí a população vê a viatura e já chama, com a mão: ‘Olha, 
tem tal pessoa assim, assim, vestida assim, nunca passou aqui, e já 
faz uma semana que tá passando pedindo dinheiro’. Aí a gente acaba 
realizando abordagem e, geralmente aqui no interior [são] moradores 
de rua mesmo que por vícios acabam saindo do lar, largando a família 
e acabam optando por morar na rua, aí vive pedindo para as pessoas. 
Aqui sempre tem essa proximidade, viram alguma coisa diferente eles 
trazem ou vão até a companhia, ou abordam a viatura na rua, chamam 
e contam, pedem se possível passar tal horário. Aí a gente leva para o 
capitão: ‘óh, a gente está passando de manhã, a pessoa está pedindo 
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pra ver se vão para noite’. O capitão altera. Ah, essa semana eles vão 
precisar de dia, daí na outra semana passa a noite, para ver se 
consegue. Ver se soluciona o problema, se aborda essa pessoa, 
porque às vezes a gente não consegue abordar, também, porque a 
pessoa pede aqui, pede ali, o bairro é muito grande e às vezes a 
pessoa sai, vai sentido centro, então acaba às vezes não conseguindo 
abordar”. (Praça 12, homem, interior) 
 
“É muito diferente, é muito diferente. O que acontece no interior? Como 
todo mundo quase se conhece, a razão emocional é muito maior. É o 
inverso da cidade grande, onde predomina a frieza, a ponto de você 
ver uma pessoa sendo assaltada e várias pessoas olhando e ‘não é 
comigo, não tenho nada a ver’, ele que está sendo assaltado, fica lá”. 
(Praça 4, homem, interior) 
 
“[...] que nem esses dias eu peguei dois caras furtando um carro do 
cidadão, ele estava furtando o carro, já tinha levado toca-fitas, estepe, 
pegamos em flagrante. Aí eu prendi os dois caras, eles estão presos. 
Furto. Eu já conhecia os caras de passagem. Aí eu vou lá no cidadão 
falar: ‘eu não vou na delegacia’. ‘Mas você não vai?’ ‘Eu não vou’. Quer 
dizer, o cara não colabora com a polícia. A gente prende o cara. E se 
eu deixasse, passasse batido, deixasse que levasse as coisas dele?” 
(Praça 1, homem, interior) 
 
“É... a pessoa se queixa, ‘eu fui roubada, roubaram o meu celular’. A 
gente vai colher os dados, vai informar a rede do que está 
acontecendo, quais as características do indivíduo, vai orientar a 
pessoa. Essa pessoa vai procurar um Distrito Policial depois? Ela vai 
pegar a caixa do aparelho celular dela, e ela vai fazer um boletim de 
ocorrência? Porque o número do EMEI fica constado, por exemplo. Se 
a gente abordar a pessoa, e a pessoa tiver com o celular, a gente 
consulta o número do EMEI. ‘Olha, o aparelho consta roubado, furtado, 
na data tal, o proprietário é a pessoa tal’. Isso facilitaria muitas vezes, 
o nosso trabalho. Muito, muito, muito. E muitas vezes. E nem todo 
mundo pensa dessa forma. ‘Ah, roubaram meu celular de novo’, e aí 
joga a culpa em cima da polícia, ‘aí, a polícia nunca está perto na hora 
que acontecem as coisas’. Só que, infelizmente, a polícia não... ela não 
consegue estar onipresente em todo lugar, né?”. (Praça 17, homem, 
capital) 
 
“às vezes a gente também vai atender alguma ocorrência dentro da 
comunidade, de desinteligência entre marido e mulher, aí eles afrontam 
um pouco também, porque às vezes a gente vai pegar, vai abordar o 
marido da solicitante, aí ele começa a desacatar a gente, ela [todo 
mundo]. A gente conversa com ela e fala: ‘oh, a gente vai ter que 
conduzir o seu marido’, aí [ela] já revolta contra a gente. Aí, ela que é 
solicitante, que ela acabou solicitando a Polícia Militar, ela se revolta 
contra a gente e fica louca e não quer deixar a gente levar o marido. Aí 
a gente tem que levar o marido, não tem jeito. [...] Ela não ligou para 
resolver o problema dela? A gente vai para resolver. A forma de 
resolver o problema é esse, o procedimento a ser feito é esse, e a gente 
acaba levando e o delegado toma as medidas”. (Praça 18, homem, 
capital) 
 
“Muitos crimes aí que são desvendados através de um Disque 
Denúncia, 181, né? Através da informação. Sempre tem aquela pessoa 
que liga, ‘olha...’, que não quer se identificar, né? ‘olha, aqui na minha 
rua tem um cidadão perigoso, e tal, saiu da cadeia recentemente, e tal’. 
Eu já peguei uma ocorrência também... eu peguei não, né, essa 
ocorrência eu apoie. Do tribunal do crime, uma vez. Que o cara estava 
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praticando o crime, aqui na comunidade, que ele tinha amarrado, 
pegado o cara em algum lugar, amarrado as mãos do cara, trazido no 
carro dele, ele e mais três caras (...) não estou recordado se eram dois 
ou três... e estacionou o carro ali, que era uma favela ali, comunidade, 
estacionou o carro, e desceu com o cidadão lá para baixo, para 
executar ele. Aí nesse dia, essa ocorrência caiu era quase sete horas 
da noite, uma mulher o tempo todo ligando para o COPOM, falando 
que naquele momento um carro preto, placa tal, dois indivíduos (...) eu 
não lembro se eram dois ou três... dois indivíduos estavam descendo 
com uma pessoa amarrada, com as mãos amarradas, para um barraco 
tal, e ia praticar uma execução. E o tempo todo essa mulher ficou no 
COPOM, com o celular ligado, não queria se identificar. Aí nós fomos 
lá, ficamos olhando, averiguando todos os barracos assim, né, onde 
que a pessoa podia estar, e aí localizamos. Localizamos. Só que o 
crime já tinha sido executado, né? A pessoa já tinha entrado para o 
barraco. Mas pegamos a pessoa. Pegamos. Pegamos, levamos para 
delegacia, foi feita a ocorrência. Se eu não me engano, ele está preso 
até hoje. Então foi através de uma informação. Uma mulher. Só que 
em nenhum momento ela se identificou. Olha a ajuda dela como foi de 
extrema importância”. (Praça 11, homem, capital) 
 

 Na prática, todos os policiais vivenciam os dois tipos de situação, ou seja, 

aquelas onde as pessoas cooperam e aquelas onde não há cooperação alguma. Não 

é possível afirmar com base nesta pesquisa se as pessoas cooperam mais ou menos 

na capital ou no interior. No entanto, o fato do policial dar maior peso à cooperação 

ou à falta dela revela a forma como ele percebe a cooperação da sociedade em geral. 

Entre os policiais da capital, há uma maior tendência à descrença geral em relação à 

sociedade. 
 
“Mas o brasileiro, ele sempre foi assim. Infelizmente, a maioria é assim. 
Muito difícil. Você vê (...) tirando a profissão da polícia. Cidadão bate 
no carro do outro, é muito difícil alguém descer e falar, ‘olha, me 
desculpa. Eu sou o culpado’. Um joga a culpa para o outro, um joga a 
culpa para o outro. Ninguém bate no peito e fala, ‘sou eu’”. (Praça 15, 
homem, capital) 
 
“a mulher fala: ah, quero que dê um susto nele porque ele me bateu, 
ele me agrediu. A gente só orienta: vai lá, faz um B.O. [Boletim de 
Ocorrência], vai lá fazer um exame de corpo de delito, e segue na 
frente. E vai e entra com o processo de separação. Mas eles querem 
separar? Não querem separar. Não vai separar nunca. Prefere ficar 
apanhando do que separar. A gente orienta. Só que começa o quê? A 
gente não começa... não dá mais para proteger, porque ela vai persistir 
naquele erro sempre. Quando a gente fala assim: ah, proteger o 
cidadão. Vamos proteger então...”. (Praça 12, homem, capital) 
 

 Um ponto em comum entre os policiais da capital e do interior é que eles 

reconhecem que há um menor grau de cooperação das pessoas que vivem em 

regiões nas quais eles identificam a presença de pontos de tráfico de drogas, em 

locais onde “há muitos criminosos”. Em geral, os policiais explicam o por quê isso 

acontece de duas maneiras. A primeira é pelo medo e a segunda é pela conivência. 
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No caso do medo, as pessoas estão acuadas pela criminalidade da área e não 

cooperam com medo de represália. No segundo caso as pessoas compactuam com 

o crime e “defendem os bandidos”, apontando para certo cinismo implícito em sua 

visão que pode facilitar a construção de estereótipos sobre estas comunidades.  
 
“A população tem medo, né, tem receio do criminoso achar que ela que 
chamou a polícia, entendeu? Essas coisas assim. Então, às vezes, 
muitas pessoas têm medo. E como eu te falei, como a população 
também é muito hipócrita, as pessoas não se ajudam, em muitas 
situações. Então, deixa. ‘Não é comigo, deixa’, entendeu?” (Praça 15, 
homem, capital) 
 
“Ela colabora, agora se tiver alguma [coisa], sendo ameaçada, o 
bandido for barra pesada demais ou alguma coisa do tipo, a pessoa já 
fica meio assim, ela não fala de jeito nenhum. Fala: ‘então tá bom, não 
quer falar?’ Não pode fazer nada, e a gente, se não tiver a denúncia 
não tem como né? E se não tem denúncia não tem crime, a gente fala, 
‘quando a senhora quiser representar, beleza’, mas assim, quase... [é] 
pouca gente que vai representar, não tem jeito. De certa forma é uma, 
como eu posso dizer? Os meios que ela tem de se defender né? Não 
tem como, a gente tem os nossos meios de defesa [...] e eles também, 
paisano comum tem que ter os meios deles, e esse é um dos meios 
que acabam [utilizando], é um dos meios, só que não facilita para gente 
né, para fazer o nosso trabalho”. (Praça 18, homem, capital) 
 
“Eu não sei, é revolta, eles não gostam que prenda o bandido que está 
lá, eu não sei qual o motivo [pelo qual] a população se revolta, acho 
que é porque o traficante acho que dá apoio pra eles, sei lá, só pode 
ser isso, porque o Estado só vem [com] a polícia, só pra prender, e os 
caras ficam revoltados com a polícia”. (Praça 1, homem, interior) 
 
“A população, a mais pobre, em tese, porque tem uma área que é um 
ponto de tráfico, não vai querer policiamento. E tanto a população 
dessa área de tráfico não vai querer, que quando a gente chegar lá, se 
a gente abordar um lá, a favela, que a gente chama de, ‘inflama’, então 
sai todo mundo para fora, e a gente, se a gente vai prender uma moto, 
por exemplo, que ela está atrasada, a população já vem em cima. 
Porque não quer. A população que, vamos colocar assim, uma área 
mais pobre, favela e tal, é uma área pobre, ninguém paga nada, 
ninguém paga luz, ninguém paga aluguel, ninguém paga nada, então 
esses não precisam da polícia.”. (Praça 12, homem, capital) 
 
“Como eu disse, infelizmente a marginalidade ela tem focos e em 
alguns lugares o crime tende a ser maior. A recepção da população à 
polícia é diferente, você tem muito mais tato para falar com o povo. 
Eles te ofendem mais fácil, porque eles acham... eles não entendem 
que você está naquele local por causa dos marginais, e eles também 
se sentem acuados. A população vive um medo, isso é um mau 
momento. Então, só [que] quando você sente medo aqui no centro, é 
uma coisa, [quando] você está numa área de risco e sentir medo, é 
outra. Então, você vai abordar uma pessoa lá, a reação dela vai ser 
bem diferente [do que] aqui no centro”. (Praça 4, homem, interior) 
 

 Para o policial, a falta de cooperação da população sempre está relacionada a 

questões externas à polícia: ou as pessoas têm medo, ou apoiam o crime ou 
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simplesmente não se importam com o outro. Em todas as formas de analisar o 

problema, nota-se uma desrresponsabilização da Polícia e do policial. A literatura 

internacional aponta justamente para o contrário -  a ação da polícia e mais 

especificamente do tratamento que o policial dispensa ao cidadão são poderosos 

preditores de maior cooperação. Em artigo recente, Zanetic, (2017) confirma a 

tendência internacional para o contexto brasileiro, qual seja, a justeza de 

procedimentos interfere positivamente tanto na confiança da polícia como na 

legitimidade da leis.  

 Portanto, tanto o policial como a Polícia têm responsabilidade sobre o problema 

que se apresenta. 

 

8.3. Relação com a sociedade e implementação da abordagem 
 

 A autolegitimidade pode gerar um círculo virtuoso na relação entre a Polícia e 

a sociedade (BRADFORD; QUINTON, 2014). O que esta seção buscará investigar é 

se há indícios de que a avaliação que o policial faz da relação com a sociedade 

influencia a forma como ele interpreta e implementa a abordagem.  

 Como visto na primeira seção deste capítulo, o policial do interior possui um 

sentimento de pertencimento em relação à comunidade onde ele vive e trabalha que 

pode influenciar a maneira como ele implementa a abordagem. Há uma relação de 

proximidade e conhecimento com as pessoas além da própria reputação individual 

que ele precisa manter. A análise será feita de forma a identificar se o pertencimento 

dos policiais à comunidade onde atuam sugere mudanças na implementação da 

política de abordagem. 

 Já na capital, não foi observado o sentimento de pertencimento à comunidade 

mesmo entre aqueles que vivem no lugar onde atuam. Por isso, a análise adotará 

outro caminho. Buscar-se-á verificar se a percepção sobre a relação com a sociedade 

sugere mudanças na forma como a abordagem é implementada. Para isso, a 

comparação somente será feita entre os policias que possuem uma visão 

predominantemente positiva da sociedade em geral com aqueles que possuem uma 

visão predominantemente negativa pois o objetivo é identificar se há diferenças. Para 

esta comparação foram identificados dois policiais com visão predominantemente 
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positiva e dois com negativa76. Os indicativos de diferença na implementação da 

abordagem foram identificados nas entrevistas principalmente nos elementos 

motivadores apontados por eles para realização da abordagem e como entendem que 

são os resultados obtidos quando realizam abordagens.  

 

8.3.1. Policiais do interior 
 

 Os policiais do interior atribuem os mesmos sentidos à abordagem conforme 

identificado no Capítulo 6, sendo muito presente o sentido de controle social. O que 

se nota, no entanto, que pode influenciar a forma a como a política de abordagem é 

implementada, é o tipo de abordagem que se realiza e uma preocupação acentuada 

com a qualidade do encontro. 

 As abordagens realizadas, apesar de identificadas como baseadas na fundada 

suspeita, não se equivalem ao POP de abordagem de pessoa em atitude sob fundada 

suspeita pois parece não envolver a revista pessoal na maior parte dos casos. 
 
“[P: que tipo de abordagem mais acontece aqui?] Aqui é mais 
fiscalização de trânsito. Criminal a gente tem, mas é pouco, é mais 
fiscalização de rotina mesmo assim, aborda a pessoa, o documento, 
RG, vai lá, consulta, não tem nada. Você não faz aquela revista. [P: A 
revista pessoal não precisa?] Não faz, não. Você vê que a pessoa é de 
bem. A não ser que seja alguma coisa suspeita, veículo, puxa o veículo, 
já teve problema, esse tipo de coisa, porque a gente puxa a placa, às 
vezes consta lá, veículo já teve problema em algum lugar. A pessoa 
estava armada. Aí você vai fiscalizar, fazer uma revista no veículo da 
pessoa. Mas caso contrário eu não vejo necessidade. Até porque as 
pessoas da cidade, você conhece boa parte delas, então a cidade é 
mais [...] É, abordagem que eu falo criminal, em busca de alguma coisa 
de ilícito. Se o veículo participou de um roubo lá, tem suspeita que seja 
veículo. Ou característica do veículo que participou do roubo é essa 
daqui. [Aí] a gente vai fiscalizar o veículo inteiro, ver se encontra uma 
arma, esse tipo de coisa de ilícito. [P: E tem muita... esse tipo de coisa 
tem muita ocorrência aqui?] Não, na cidade não tem, graças a Deus 
aqui é uma cidade mais tranquila. Isso daí às vezes acontece, mas não 
é tão assim, em vista de quando eu trabalhei em Sorocaba, São Paulo, 
Osasco...” (Praça 1, homem, interior) 
 
“Mais de atitude suspeita, que as pessoas ligam lá, o comerciante liga 
e fala: ‘olha, tem um indivíduo vestido assim e assim, e está... faz mais 
de duas horas que ele está parado aqui perto do meu estabelecimento, 
e eu estou na hora de fechar ou acabei de abrir o comércio’. Então a 
gente faz mais essa de atitude suspeita, que acho que é o que mais 
tem aqui, atitude suspeita da pessoa. [P: E aí, qual é o resultado dessas 
abordagens?] Geralmente as pessoas estão ali porque são moradores 

                                            
76 Dentre os demais policiais da capital não se identificou uma predominância de visão – positiva ou negativa sobre 
a relação com a sociedade e por isso foram excluídos da análise. 
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de rua, que são pessoas que não param na residência, não tem um 
trabalho, não tem nada, então a pessoa fica vagando pela rua o dia 
inteiro. Então às vezes a pessoa para ali, como é um lugar muito 
movimentado, a pessoa acaba ficando, aí junta um, dois, três, quatro... 
que nem aqui, a gente tem a rodoviária aqui, então chega um, daqui a 
pouco chega outro, dois, três, quatro, aí geralmente o comerciante liga, 
então a gente vai lá, já são conhecidos, por causa de ter várias 
ocorrências, ligação dessas averiguações, e a gente já até sabe que 
são pessoas que fazem uso de álcool, uso de entorpecentes, então 
eles ficam nisso. É que são poucos casos que a pessoa ou está 
armada, que ia possivelmente praticar um delito, aqui, pelo menos, no 
interior, ou é procurado pela justiça ou coisa assim, mas a maioria é 
atitude suspeita”. (Praça 12, homem, interior) 
 
“E a prevenção, que muito a população não gosta, e se sente... se 
sente... como que chama? Se sente... uns falam humilhados, da 
abordagem. É prevenção. Aquela fiscalização que a população odeia, 
né, que a polícia para, pede documento. É um preventivo. Por que? O 
cara está olhando quem está ali, está conferindo os documentos. 
Logicamente que, 99%, você está vendo mais área de trânsito, né. 
Porém, acaba catando coisa criminal também. Que o que acontece? 
Você está ali, você vê um carro voltando para trás, do nada, daí você 
inicia um acompanhamento, e tal, você vê, o carro é roubado, está com 
droga no carro, está com alguém procurado. Acontece”. (Praça 14, 
homem, interior) 
 
“Os policiais conseguem abordar, abordagem na forma da lei, como a 
lei determina, que é aquela que tem uma fundada suspeita, realmente 
tem um motivo, para que aquela pessoa seja revistada, seja 
constrangida naquele ato, os policias conseguem fazer cerca de 6 a 10 
revistas pessoais por turno de serviço, entra como abordado os 
condutores fiscalizados, mas não que sejam abordados e revistados, é 
aquela fiscalização de trânsito, do documento do carro, que é aleatória, 
não precisa de um motivo específico para parar aquele carro, é 
aleatório, é fiscalização de trânsito, não é busca pessoal. Mas no 
relatório, até por falta de espaço, entra como abordado”. (Praça 2, 
homem, interior) 
 

 Conforme mencionado por um policial do interior, o segundo tipo de 

atendimento de ocorrência para o qual a polícia mais foi acionada na cidade no ano 

de 2016 foi a para averiguação de pessoas, respondendo por 18% do total de 

ocorrências. Apenas para efeitos de comparação, ocorrências de desinteligência 

foram o primeiro tipo de chamado respondendo por 19% e perturbação do sossego, o 

terceiro, por 11%77. O sentido de controle social exercido pela abordagem no interior 

pode ter influência da própria população. 
 
“Mas poderia acontecer um furto, a pessoa... às vezes o que acontece? 
A gente aborda uma pessoa com atitude suspeita em um bairro 
residencial, a pessoa tem passagem por furto, só que a pessoa não 
tem nada com ela, então é uma ocorrência que não tem nada, a gente 
pergunta para pessoa onde ela mora, ela mora do outro lado da cidade. 
Então uma pessoa com passagem por furto, está andando em um barro 

                                            
77 Fonte: Polícia Militar do Estado de São Paulo 
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residencial falar que está de passagem por ali é um pouco estranho. 
Como não tem nada de concreto para gente conduzir para delegacia a 
gente libera, mas aquela pessoa também já... geralmente [vai 
embora]”. (Praça 3, homem, interior) 
 

 A preocupação com o tratamento dado ao abordado é outro fato notado nas 

entrevistas. Não apenas durante a abordagem em si, mas também ao dar a explicação 

do porque a pessoa foi abordada. Há inclusive o reconhecimento que o “criminoso”, 

isto é, o indivíduo que já teve “passagem” também é tratado conforme determina o 

procedimento. 
 
“[P: as pessoas se incomodam com a abordagem?] Acho que vai da 
pessoa também, não sei o que que ela pensa, não teve nenhum 
contato com a polícia, e, de repente, é o primeiro contato, a pessoa 
acaba, ‘nossa, nunca fiz nada de errado’. Porque a maioria fala, ‘nunca 
fui na delegacia’. Então acaba se assustando com a polícia, acho que 
é isso. [P: E como você reage quando essas coisas acontecem?] A 
gente conversa, explica a situação, fala, ‘está sendo feito por causa de 
tal motivo’, estamos fazendo, por exemplo, uma fiscalização, ‘estamos 
abordando os veículos’, de repente um veículo é furtado, entendeu, 
para prevenir algum furto na região que estava sendo usado tal veículo, 
de repente, é um veículo especifico que está na região fazendo alguns 
furtos e roubo, então a gente foca nesses veículos, então acaba 
parando, de repente, uma pessoa que não tem nada a ver, a maioria 
das vezes é, aí a pessoa acaba se assustando, ‘nossa, nunca fui na 
delegacia, não fiz nada errado, pode puxar lá, pode pesquisar que eu 
nunca fiz nada’. Daí a gente explica. Tem muitos que a maioria sai, 
ainda pede até desculpa, fala, ‘não, é que eu nunca fui mesmo 
abordado’. Então acaba tendo um choque, acho que o primeiro 
impacto, mas depois conversando explicando a situação, eles 
entendem e a maioria sai tranquilo, sai tranquilo”. (Praça 12, homem, 
interior) 
 
“Eu já abordei pessoas criminosas, que eu abordei conforme prevê o 
nosso procedimento, depois a pessoa me falou ‘ó senhor abordou 
certinho não sei o que assim, assado’. Então o próprio cara que é do 
meio marginal ali depois ele [reconhece]. Ele reconheceu a minha 
abordagem. Não bater, não tem por que bater se a pessoa não reagir. 
Então é tudo isso que faz o policial militar, a imagem dele, 
principalmente numa cidade pequena, a gente faz a imagem da gente 
para o bem também como para o mal, os criminosos vão conhecer né? 
Os criminosos da cidade conhecem, uma cidade como esta conhece 
Fulano e Cicrano como policial, e sabe se Fulano é profissional, se não 
é profissional, se é extremamente profissional. Então isso em cidade 
pequena é conhecido”. (Praça 3, homem, interior) 
 
“não raras vezes as pessoas vêm perguntar para gente: ‘Por que você 
me abordou?’ ‘e eu me preocupo com isso aí, me explicar para as 
pessoas. Eu me preocupo. ‘Eu te abordei porque você está com uma 
característica de roupa idêntica à de um cara que acabou de cometer 
um delito. Acabou de cometer um roubo no mercado’ ou ‘Você está em 
um local que é um local de alto índice de comércio de entorpecentes, 
e no momento em que você estava aqui, possuía mais um tipo de 
elemento e você foi abordado por causa disso, você pode ser um 
usuário de entorpecentes, você pode ser um traficante’. (Praça 10, 
homem, interior) 
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“Você manda o cara [que é vagabundo] fazer não sei o que lá. Se o 
cara obedeceu [tudo bem], se não obedeceu, você fala para ele, você 
explica para ele que você vai usar a força. E se for necessário, você 
usa a força. Agora, aquele cara, né, ‘encosta a mão na cabeça’, 
‘encostar por que? Eu estou trabalhando. Olha a minha roupa’. E 
começa. É a hora que você tem que ter a paciência de ir dialogando, 
até você chegar [...] no seu objetivo, sem causar nenhum 
constrangimento ao cidadão. E [...] você tem que ter conhecimento, 
para você também debater, né”. (Praça 14, homem, interior) 
 

 No interior, o comportamento do policial não está sujeito apenas à avaliação da 

corporação. Ele está fortemente submetido à avaliação da população. Isso também é 

verdade entre os policiais da capital. No interior, porém, a avaliação da população 

ultrapassa a relação de serviço-público, polícia-sociedade. O policial passa a ser 

avaliado individualmente pelo seu comportamento e não apenas no conjunto da 

imagem da polícia. Isso traz diversas consequências para a implementação. Apesar 

da avaliação e confiança que as pessoas têm ou não na Instituição continuarem 

operando na relação entre o policial e as pessoas, a experiência do contato individual 

associado ao pertencimento acaba com a possibilidade do anonimato, principalmente 

para os maus feitos cometidos pelo policial. O policial precisa construir além da 

reputação institucional, a sua própria reputação como profissional. 
 
“Olha, a forma que você se põe perante ao seu trabalho, ele pode não 
contribuir 100%, mas eu vou falar para você que boa parte, boa parcela 
da credibilidade que você vai ter, é a forma de atuação sua. Você é um 
cara sereno, um cara enérgico a hora que tem que ser, você é uma 
pessoa que tem uma vida bem ingressa, assim, idônea, você é um bom 
pai de família e você é um bom ser humano, você pode ter certeza de 
que onde você trabalha o cara te conhece, o cara sabe. Eu trabalhei 
em uma cidade pequenininha que é aqui perto, e ali trabalham dois 
policiais por dia. No dia, trabalha dois policiais para atender a demanda 
de uma cidade. É pequena, mas é uma cidade, e eu não precisei matar 
ninguém lá, não precisei espancar ninguém, mas dentro da ferramenta 
que eu tinha, eu consegui fazer surtir bastante efeito. A ponto de 
algumas vezes o cara falar: ‘Oh, hoje não dá para folgar porque está 
fulano e fulano de serviço’. Folgar o que que era? Era empinar moto, 
fazer graça com carro, folgar no bar, porque você chegava lá com 
técnica, com educação, forma firme e o cara percebe, o cara vê que a 
presença da polícia ali de maneira inteligente, de maneira firme, o cara, 
ele pensa duas vezes”. (Praça 10, homem, interior) 
 

 Em termos da política de abordagem policial especificamente, a implementação 

no interior tem um grande envolvimento da sociedade, uma vez que 18% dos 

chamados que a população faz é de averiguação de pessoas. Não foi possível 

verificar qual o percentual de abordagens realizadas corresponde aos chamados de 

averiguação, mas é possível inferir que há uma grande corresponsabilidade na 
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aplicação da política com a população, principalmente no aspecto mais problemático 

dela que é a fundada suspeita. Em sociedades homogêneas, este aspecto não é um 

problema, pelo contrário. Ele contribui para o aumento da legitimidade da política 

pública pois há um maior compartilhamento de valores. Ao realizar uma abordagem, 

o policial também está atuando com base na discricionariedade do cidadão (MUNIZ, 

2008). Portanto, os impactos negativos da discricionariedade exercida pelo policial 

são mitigados pela discricionariedade exercida pela Instituição (no caso das 

operações decididas pelo comando) e pela população. Vale ressaltar que, em 

sociedades muito desiguais este pode ser um fator de desequilíbrio da política 

sujeitando públicos com menor poder social à vigilância desproporcional por parte da 

polícia o que parece não acontecer no caso estudado.  

 Neste sentido, o balanço entre as diferentes responsividades, por um lado à 

corporação e por outro à sociedade é um caminho desejável. 

O tipo de procedimento que aparenta ser utilizado nas abordagens, o de 

fiscalização de polícia, é menos invasivo e menos constrangedor para o abordado. 

Como relatado, nem por isso, o policial não é questionado sobre o motivo e legalidade 

da ação. Por fim, a preocupação com a qualidade do atendimento sugere que a 

legitimidade da polícia é reforçada no interior uma vez que a justeza dos 

procedimentos é um de seus fortes preditores.  

 O que o resultado desta pesquisa sugere é que o sentimento de pertencimento 

do policial à comunidade e a preocupação com a sua reputação individual contribuem 

de maneira significativa para que o policial adote um comportamento adequado frente 

à sociedade, um comportamento que a sociedade avalie como adequado. Portanto, a 

preocupação com a manutenção de sua identidade como membro da sociedade para 

além da identidade de policial interferem na forma como o policial age. Quanto maior 

o sentimento de pertencimento, mais imbuído dos valores daquela comunidade e, 

portanto, maior legitimidade e maior responsividade aos valores da comunidade. 

 Especialmente no caso da polícia, responsável pela aplicação da lei, o 

alinhamento de valores com a sociedade é fundamental para o reconhecimento de 

sua legitimidade. Neste sentido, o caminho adotado pelas polícias para a 

implementação do policiamento comunitário pode não ser suficiente para que se 

alcance uma real legitimidade da polícia. 

 Skolnick e Bayley (2006) em uma revisão sobre policiamento comunitário em 

diversos países do mundo afirmam que a premissa central de modelo de policiamento 



 

 

209 

é que o público deve exercer um papel mais ativo para a construção da segurança 

pública. Os autores identificam quatro características presentes nas polícias que 

implementaram o policiamento comunitário: (i) a comunidade é a base de organização 

da prevenção do crime; (ii) o patrulhamento é reorientado para enfocar serviços não 

emergenciais; (iii) há aumento da responsabilidade das comunidades e (iv) o comando 

é descentralizado.  

 O aumento da responsividade dos policiais em relação à comunidade não se 

dá apenas por uma decisão top-down do comando. É preciso que os policiais criem 

um tipo de vinculação que também seja afetivo com a comunidade onde atuam. A 

operacionalização do policiamento comunitário por meio de programas específicos 

fixando policiais no território pode ajudar na construção de vínculos, mas a 

transformação do policiamento comunitário como princípio de atuação da polícia vai 

além dos esforços de estabelecimento de bases comunitárias e formação dos 

policiais.  

 

8.3.2. Policiais da capital 
 

 A análise conduzida entre os policiais da capital mostrou que há uma pequena 

diferença sobre o que consideram quando avaliam o que resulta das abordagens que 

realizam. Os policiais com uma visão predominantemente positiva, reconhecem que 

grande parte dos abordados são “cidadãos de bem” e que se assustar ao ver a polícia 

pode ser originado por diferentes razões, inclusive problemas considerados 

administrativos como infração de trânsito. Os policiais com uma visão 

predominantemente negativa, acreditam que a maior parte das pessoas abordadas 

possuem alguma coisa errada, que pode ser posse de alguma droga ou então 

“passagem” pela polícia. No segundo caso, nota-se uma maior valorização pelo 

instinto policial na decisão de abordar alguém. 
 
Visão predominantemente positiva - policial 1 
 
“Coopera, a grande maioria coopera. [P: Me dá um exemplo do que é 
cooperar com a polícia] O fato de, na abordagem, você pedir para 
parar, eles param, numa manifestação você pedir para se afastar, eles 
se afastam. [P: Essa é a sua experiência, você pede, as pessoas 
param, elas obedecem?] Param, cooperam, se você pede ‘não vai para 
tal lugar’, eles não vão, eles obedecem a polícia, então, o fato deles 
obedecerem já é uma cooperação, já nos ajuda bastante”. (Praça 6, 
mulher, capital) 
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“Então, é o policiamento preventivo, né? Só que você não vai abordar 
qualquer pessoa, você vai ter que abordar uma pessoa que esteja com 
dada suspeita, aí você aborda, se aquela pessoa estava com alguma 
arma, alguma coisa, então ela já foi coibida antes dela praticar o ato. 
[P: E o que é um suspeito para o policial?] Você está suspeito, mas às 
vezes, você erra. E erra muito... e erra muito. Vamos supor assim: você 
está, vem um motoqueiro, a maioria das abordagens é a moto, com 
duas pessoas, porque o modus operandi do ladrão é a moto com duas 
pessoas. Então a maioria que são abordadas são motos com duas 
pessoas. [P: É o modus operandi que orienta a fundada suspeita?] 
Isso, é. E não é só isso, é aquele indivíduo que está toda hora na porta 
do banco, você passa ele está lá, você passa ele está lá, então ele 
acaba sendo também suspeito, né? É aquele motorista que você passa 
ele já arregala o olho. Está em dois? Ou é um carro roubado? Às vezes 
é um sequestro relâmpago. A fisionomia da pessoa muda quando vê 
[a polícia]. Às vezes não, às vezes é uma pessoa que está sem 
habilitação, acontece muito, é que nem de moto, você vai abordar, 
foge, você fala ‘é um ladrão’, você vai ver, ele não é habilitado para 
moto”78. (Praça 6, mulher, capital) 
 
[P: Qual o percentual com desfecho criminal?] Na abordagem? Menina 
tipo, coloca aí, uns 20%. Uns 20% você encontra. [O que?] Arma. [P: 
Arma?] Hoje é um simulacro. [P: E os outros 80%?] Um código de 
infração, veículo sem licenciar, é mais a parte administrativa. [P: 
Administrativa?] Que as pessoas demonstram medo, e quando você 
vai vê é CNH (Carteira Nacional de Habilitação] vencida, né? A parte 
administrativa, que gerou a suspeita, mas não para área criminal”. 
(Praça 6, mulher, capital) 
 
Visão predominantemente positiva - policial 2 
 
“Sim. As pessoas passam informação. A sociedade, ela traz muita 
informação para você. Sempre tem um que não gosta da polícia, e tem 
aqueles que gostam, e passam muita informação. Até quando você 
está numa ocorrência, por exemplo, numa comunidade, que 
antigamente chamava de favela, hoje é comunidade, sempre tem um 
morador ali que vai te passar informação. Ele vai passar escondido. 
Através de olhares, através de gestos. Ele vai te passar com uma 
palavra rápida, ‘olha, ele está aí à direita. Olha, está naquela casa ali, 
olha, está naquele barraco’”. (Praça 11, homem, capital) 
 
“Uma abordagem num local ali onde... uma rua, há pouco eu te dei o 
exemplo, que acontece muito roubo naquela rua... roubo, furto. Se o 
policial passar ali constantemente, abordar sempre uma, duas pessoas 
ali no local, inibe. Porque o criminoso ele sempre passa no local do 
crime. Isso é fato. Ele vê aquela ação ali. E sempre tem alguém que 
leva informação para ele. Através de um conhecido, ou um 
desconhecido. A gente sabe disso. Aí, o que acontece? Inibe. Quando 
um crime acontece, é porque o Estado falhou. A gente sabe disso. Mas 
o Estado não pode estar presente toda hora, em todo lugar também, 
né? Por exemplo, a gente passa pelo ponto do ônibus, vê uma pessoa 
lá, está um calor, a pessoa com uma blusa. Uma pessoa... quando a 
gente passou ela ficou meio que assustada, assim, mudou o 
movimento do corpo. Você percebe que está alguma coisa diferente. 

                                            
78 No entanto, quando ela relata um caso de sucesso é baseado puramente no instinto policial no qual ela 
desconfiou de uma pessoa em abordagem de coletivo que escondia uma arma no banco do ônibus (pag. 121). 
Quando questionada sobre os resultados identifica que poucos tem desfecho criminal. 
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Qual que é a intenção? Voltar lá e abordar aquela pessoa. (...) Portão 
da residência aberto, as portas abertas, e uma movimentação na casa. 
É uma atitude suspeita. O que eu faço, que é o certo, é você parar lá, 
tocar a campainha, perguntar. Já peguei ocorrência assim também. 
Roubo em andamento na residência... [P: como foi?] Vi um movimento 
lá na janela que estava meio que aberta, eu vi um movimento lá de 
pessoas. Estava tendo um roubo. Aí paramos, aí os bandidos se 
renderam assim, né. Porque sabia que não tinha para onde correr, se 
renderam. Mas é uma atitude suspeita também. Ou você está, por 
exemplo... você está patrulhando lá, vinte por hora, aí você vê um táxi, 
o cara começa a te dar farol alto... que normalmente, pessoas que 
estão sendo vítimas de sequestro, ou roubo dentro de táxi, elas fazem 
isso. Vê uma viatura, mete farol alto em você. Começa a dar... aí já é 
um sinal para você abordar. Ele que está pedindo para ser abordado. 
Já peguei ocorrência assim também. E aí você aborda, é um roubo em 
andamento. Ou um possível sequestro em andamento. No caso, 
sequestro assim, nunca peguei. Peguei roubo. Foi um táxi. Mas de 
sequestro também”. (Praça 11, homem, capital) 
 
“[P: quão comum é abordar e não encontrar nada?] É, você aborda. 
Normalmente você faz uma entrevista com a pessoa, né? É aí que você 
também pega as coisas. A pessoa, às vezes confessa, às vezes não 
confessa. ‘Ah, eu tenho (...) droga’. ‘Ah, eu tenho arma. Ah, tem uma 
arma ali no carro’. Na entrevista, você pega. Tem pessoa que não, 
passa. ‘Ah, você está bem?’, ‘estou bem’, ‘tem algo com você de 
errado?’, ‘não, não tenho não’. Você olha, tem. [P: em geral tem ou não 
tem?] Não, mais não tem, né, A maioria é cidadão de bem, né. Isso daí 
é difícil acontecer, né”. (Praça 11, homem, capital) 
 
 
Visão predominantemente negativa - policial 1 
 
“[P: A população coopera com a polícia?] Não. Nenhum pouco. [P: E 
por que que você acha que não?] Porque é o que eu falei, não ajuda, 
eles não têm... elas querem que a gente faça alguma coisa, mas não 
nos ajudam a fazer essa coisa. A coibir, sei lá, o crime. Elas querem 
que [a agente faça]. Ah, roubou meu carro. Quero achar o meu carro. 
Quer que a gente ache. Mas não vai falar como é que o cara estava 
vestido, para onde que ele foi, que caminho que ele pegou para gente 
ter uma certa noção, para ir pegar o carro. Geralmente, é isso, mas na 
minha opinião, ninguém gosta da polícia. É uma minoria que gosta da 
polícia”. (Praça 12, homem, capital) 
  
“[P: em que você presta atenção?] Todos que você achar que é 
estranho. Num calor de 30 graus, o cara de blusa passa do seu lado. 
Estranho. A gente vai passar na frente de um ponto de tráfico, tem dois 
carinhas ali contando alguma coisa, abaixado. Então você sabe que ali 
provavelmente, provavelmente, ou é um usuário de droga ou é um 
traficante. Geralmente, quando a gente chega numa via, em tese, ele 
já sai correndo, com medo de ser preso. O que mais? Dentro de lojas, 
comércio, em tese, tem um movimento meio diferente, já, primeira 
coisa, já, volta lá (...) uma moto com dois caras, uma moto com dois 
caras. Geralmente, o cara que está armado, geralmente o cara que 
está armado, ele está muito próximo ao garupa, ele está muito próximo 
ao piloto, né, ele está bem acochado mesmo. Então por que? Ele não 
quer mostrar movimento. Então, ele já na hora que a gente vai abordar, 
quando ele já vê que... pelo meio das motos, se eu passo, se eu vou 
no contrafluxo dele, se eu vou olhando para ele, uma hora, ou ele vai 
passar muito reto, olhando para frente, cabresto, aqui, reto, ou ele vai 
dar um rabo de olho e vai voltar. Então demonstra alguma coisa 
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diferente, aí a gente vai atrás. A gente vai atrás, dá uma buzinada para 
ver se ele para, se não parar, então, realmente, o que a gente 
desconfiou é aquilo. (...) É igual, quando eu estava estagiando no 
tático, (...) um mais antigo falou para mim, falou assim, ‘óh, quando 
você tiver’, que eu [estava] de terceiro homem, ele falou para mim 
assim, ‘olha para cara do condutor, tanto da moto ou do carro, olha 
para ele e vê se ele quer ser abordado’. ‘Olha, vê se ele pede pra ser 
abordado’. Porque o corpo fala. Como fala? O modo de ele olhar, 
geralmente, carro, que ele olha de rabo de olho e volta, ou fica olhando 
muito, ou então nem olha. Fica estático, lá, para quê? Para não mostrar 
uma reação para ele”. (Praça 12, homem, capital) 
 
“Tatuagem, mostra muito para nós. Então, meu, passou dois caras com 
a tatuagem, dois palhaços no antebraço. Meu, vamos voltar ali que tem 
alguma coisa. E geralmente essas tatuagens indicam que o cara ou é 
ladrão ou passou pelo sistema da cadeia” (Praça 12, homem, capital) 
 
Visão predominantemente negativa - policial 2 
 
“[P: Qual é o papel da população na segurança pública?] Na segurança 
pública? Não ser tão conivente. [P: Tão conivente com o quê?] Um 
exemplo... ah, como coisas erradas. Igual chega no Gonzaga, ali, a 
pessoa... apesar que é difícil, também, a pessoa chegar e falar: ‘ah, foi 
fulano’. Mas a pessoa às vezes sabe e não fala nada. Você tem muitas, 
várias formas até de denunciar, mas não denuncia, tem medo de 
denunciar, porque acha que... ‘ah, não, se eu ligar 190 para denunciar 
que fulano fez isso ou aquilo, vão falar para os policiais que eu, quem 
denunciou fui eu, o policial vai falar para o cara que tá sendo preso, 
que eu que entreguei ele’. Mas, não, nem a gente aqui em baixo sabe 
quem fez a denúncia. A pessoa pode ligar, se identificar lá, o pessoal 
lá em cima não passa para a gente. Só fala: ‘óh, o denunciante, falou 
que ah, esse...’ tem situação que a pessoa liga 190, aí o COPOM fala 
para a gente: ‘ah, o denunciante falou que é esse rapaz que você está 
com ele na mão, de camisa amarela, é esse mesmo’. Ah tá, aí sim. Se 
todo mundo fosse assim, beleza. Mudaria muito. Mas não. A população 
é... também, sei lá. Tem medo, né, de participar. Se ela participasse 
mudaria muita coisa”. (Praça 9, homem, capital) 
 
“[P: Dar uma tremidinha é anormal?] Anormal, aí já está, pode saber, 
99,9% que aquela pessoa está com alguma coisa errada. Aí vamos lá 
ver. [P: E não pode ser só porque assusta?] Também. E aí, como que 
nós vamos saber? Só abordando. Chega, aborda e vê. 99,9% a pessoa 
está com alguma coisa errada. Você viu... olhou a viatura, (...) são 
poucas pessoas que olham e já ficam já tremendo. Só na abordagem 
você já sabe já, se a pessoa é errada ou não”. (Praça 9, homem, 
capital) 
 
“Depende do horário... igual, depois da meia noite, 95% das pessoas 
que você aborda chegando na rua, tudo está com droga, 90%, 90, 95. 
Pelo menos para o lado de cá, principalmente aqui em volta da vinte, 
que tem a biqueira aqui embaixo. Em volta ali, 90% das pessoas que 
você abordar de madrugada, são poucos que você aborda: “ah, estou 
vindo do trabalho’. ‘Ah, então está bom, bom descanso’. Outros você 
aborda, está com droga. 90%, depois da meia noite, aqui em volta, ali 
assim, principalmente em qualquer ponto de droga. Geralmente é 
droga. 90% das abordagens que a gente faz, sempre está com droga”. 
(Praça 9, homem, capital) 
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 Esta pequena diferença em termos de quem é o público abordado pode sugerir 

uma variação na qualidade das abordagens realizadas pelos policiais. Por mais que 

o POP preveja a padronização dos procedimentos adotados, a identificação da 

sequência de ações a serem realizadas depende da discricionariedade do policial e 

sua avaliação do contexto. Se o policial percebe que o abordado sempre é um 

“criminoso”, o tipo de ação que ele adota em termos de procedimentos é diferente 

daquele tomado pelo policial que tem uma suspeita, mas que a pessoa abordada não 

é necessariamente um “criminoso”. Uma vez que os procedimentos previstos para as 

duas situações variam em nível de força utilizado – revista pessoal e energia utilizada 

na verbalização, o “erro” de identificação do policial pode gerar consequências 

diferentes. No caso da utilização dos procedimentos de abordagem de pessoa em 

atitude de fundada suspeita, não apenas o sentido (incriminador) da abordagem irá 

interferir na avaliação do abordado, mas também a avaliação que este faz da conduta 

policial. Como mostrado pelo estudo de Zanetic (2017), a percepção sobre a educação 

e cortesia dos policiais é o fator que mais interfere na confiança da polícia e portanto, 

qualquer possibilidade de variação nela deveria ser analisada com atenção por parte 

da polícia. 

 Além disso, o fato de os policiais terem uma visão mais negativa da sociedade 

sugere que eles acreditam que as pessoas em geral precisam estar sob maior 

vigilância. O policial tende a confiar mais em seu instinto do que em fatores objetivos 

para a realização de uma abordagem. Uma visão cínica da sociedade pode levar a 

um aumento do estado de alerta e de desconfiança do policial, que naturalmente já 

são altos como vimos no Capítulo 5 gerando uma desvinculação do contato informal 

positivo com a população e adoção de um estilo mais combativo (BRADFORD; 

QUINTON, 2014). 

 Esta forma de se enxergar a sociedade sugere algumas consequências em 

termos de implementação de abordagem policial: 

• Que policiais que tem uma visão mais negativa da sociedade tendem a realizar 

um maior número de abordagens; 

• O resultado obtido por policiais com uma pior avaliação da sociedade tende a 

refletir o controle social de alguns grupos. 

 Ambas as hipóteses precisam ser testadas em futuros estudos. 
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8.4. Considerações 
 

 A vinculação do policial com a sociedade interfere na maneira como ele 

implementa a abordagem policial. Como visto neste capítulo, quando o policial tem 

um forte sentimento de pertencimento à comunidade onde ele atua, o seu 

comportamento não afeta apenas a sua identidade policial. Ela afeta também a sua 

identidade comunitária.  

 A dinâmica de cidades menores do interior sugere que o policial tem uma 

relação com a localidade e com a comunidade diferente daquela estabelecida entre 

os policiais da capital, da “cidade grande”. Muitas vezes o policial nasceu e cresceu 

na cidade, tem família e uma relação afetiva com os outros moradores. Ao se tornar 

policial, ele passa a ter uma função pública de grande importância e o seu papel na 

cidade muda. Os seus atos são acompanhados de perto pelos moradores. Ele se 

torna um exemplo, uma referência. A moralidade e a honradez esperada do policial 

pela Instituição são reforçadas pela expectativa comunitária. Desta forma, ele ganha 

um lugar de destaque na sociedade. Os impactos negativos da imagem que a polícia 

tem na sociedade brasileira são minimizados entre os policiais do interior. 

 No entanto, ele tem uma maior responsabilidade. Qualquer ação que ele faça 

repercute não apenas na Instituição, mas também em toda a comunidade. E isso tem 

um potencial de afetar diferentes dimensões de sua vida muitas delas no campo 

pessoal. A manutenção do seu espaço de descanso é um desafio, uma vez que ele é 

acionado pelos vizinhos para resolver algum problema emergencial. O que ele encara 

com muita naturalidade.  

 Outro desafio que se apresenta é expectativa que a proximidade pode gerar 

em algumas pessoas de seu convívio. Afinal, o policial é um agente público que aplica 

a lei que é igual para todos. A neutralidade e impessoalidade que a profissão exige 

pode ser má interpretada em uma sociedade marcada pelas relações de pessoalidade 

(HOLANDA, 2010) e tão hierarquizada (DAMATTA,1997) como a brasileira.  

 A proximidade também faz com que o policial sinta uma maior cooperação da 

sociedade com a polícia. Neste sentido, a produção da segurança é uma 

responsabilidade compartilhada entre Polícia e sociedade conforme prega a filosofia 

de policiamento comunitário. Na mesma lógica, a implementação da abordagem 

policial também é uma política compartilhada onde a sociedade aciona a polícia para 

averiguação de pessoas que parecem suspeitas. A discricionariedade da abordagem 
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é dividida com a sociedade o que dá ao policial muitas vezes, uma possibilidade de 

dividir a responsabilidade do “erro” da fundada suspeita. O monitoramento que a 

sociedade faz de perto do comportamento individual de cada policial contribui com o 

controle realizado pela Instituição minimizando o espaço de comportamentos 

desviantes.  

 Na capital, a relação entre o policial e o cidadão é naturalmente mais distante. 

A distância provoca diferentes consequências. A primeira delas é que o policial 

carrega em grande parte a negatividade da imagem da polícia na sociedade. Como 

há pouca possibilidade de se criar vínculos ou qualquer outra relação para além do 

contato pontual entre o policial e o cidadão, seja no atendimento de emergência ou 

em uma abordagem policial, a referência construída se dá a partir da experiência 

emprestada de outras pessoas (ECHEVERRÍA, 2007). Por um lado, a mídia pode ter 

um papel bastante relevante na construção da imagem do policial para a sociedade. 

Por outro, os policiais constroem a imagem da sociedade baseada em um conjunto 

de estereótipos muitas vezes também auxiliados pela própria mídia. Não se quer com 

isso atribuir o problema da relação entre a Polícia e a sociedade à mídia, apenas 

constatar que a falta de relação e proximidade possibilita que as percepções fiquem 

baseadas apenas na imagem que se passa do outro e não na experiência vivida. 

Como aponta Echeverría (2007), a falta da experiência ou revisão constante das 

experiências anteriores afeta a forma como julgamos o outro e agimos em relação a 

ele. 

 O que este estudo sugere é que uma percepção predominantemente negativa 

em relação à sociedade pode gerar maior desconfiança por parte do policial 

impactando de maneira negativa a quantidade de abordagens realizadas e a 

qualidade dos encontros. 

 A outra implicação da falta de relação entre a Polícia e a sociedade é que o 

policial está mais sujeito ao anonimato de suas ações. Portanto, ele opera somente 

sob o controle institucional que pela própria natureza da atividade é muito difícil de ser 

exercido (LIPSKY, 2010). Sem o controle que a sociedade pode e deve exercer sobre 

a atividade policial há um enfraquecimento da legitimidade da Polícia.  

 A relação entre a Polícia e a sociedade deve ser fortalecida não apenas no 

nível institucional, mas principalmente no nível individual onde realmente se dá o 

contato e se constrói a relação de confiança. 
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Conclusão 
 

 Esta pesquisa buscou responder três perguntas: i) qual(is) o(s) sentido(s) da 

abordagem policial para o policial da ponta da linha no Brasil?, se ii) o sentido da 

abordagem policial formulado está alinhado com o sentido da abordagem 

implementado? e se iii) a relação com a sociedade interfere na forma como o policial 

implementa a abordagem policial? 

Os resultados da pesquisa apontam que a abordagem policial tem múltiplos 

sentidos. Ela é entendida como uma ferramenta preventiva tanto na formulação como 

na implementação. Porém, trata-se de uma ferramenta preventiva de uso focalizado, 

destinada aos potenciais criminosos. A forma de identificar estes “potenciais 

criminosos” é frágil, o que acaba gerando muito erro. Ou seja, a política de abordagem 

não atinge somente os “potenciais criminosos”, produzindo um questionamento sobre 

esta prática. Quando uma pessoa se incomoda com a abordagem, é comum 

responder ao policial: “vai pegar bandido”. Este é o sentido comunicado pela política 

pública através de seus atos. Tanto a formulação como a implementação comunicam 

que a abordagem é um ato voltado para os “bandidos”. 

O outro sentido conferido à implementação da abordagem é o de controle 

social. A maior frequência com que usuários de drogas ou pessoas que tiveram 

“passagem” pela polícia ou pelo sistema penitenciário são abordadas, é vista como 

um resultado positivo da abordagem pelo policial na ponta da linha. Este sentido 

aponta para consequências em termos de estigmatização e possível 

desproporcionalidade na implementação da política de abordagem. Tal fato, no 

entanto, precisa ser verificado empiricamente. 

 A pesquisa também identificou que a formulação da política pretende que o 

“cidadão de bem” abordado pela polícia receba a mensagem de que a abordagem 

serve para sua proteção, apesar de todos os atos da polícia comunicarem uma 

mensagem distinta. Ao desconsiderar a possibilidade dos múltiplos sentidos da 

política pública, o policial entende que quem não colabora com a polícia não é um 

“cidadão de bem”. Esta percepção tem diversas implicações para a Polícia, inclusive 

em relação à autoridade do policial da ponta da linha.  

 A pesquisa aponta ainda que a relação desenvolvida entre o policial e a 

comunidade tem impacto na forma como a abordagem é implementada. Quando o 
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policial desenvolve uma relação de afetividade e pertencimento à comunidade, seu 

comportamento tem implicações para além da sua profissão e, portanto, ele tende a 

agir de forma mais compatível com o que a comunidade espera. 

 Apesar dos potenciais impactos negativos em termos de legitimidade e prejuízo 

da autoridade policial, a efetividade da implementação da política de abordagem 

parece não ser verificada de perto pelos superiores hierárquicos dos policiais da ponta 

da linha nem pela PMESP. Há indícios de que ela é mais aplicada baseada na crença 

de sua efetividade do que nas evidências. 

Analisando a abordagem como política pública na estratégia de policiamento, 

tanto para a Polícia como para o policial, a abordagem é uma ferramenta muito 

importante. O objetivo declarado pelos policiais para sua realização é “apreender 

arma, droga ou encontrar um procurado pela justiça”. Portanto, um desfecho criminal 

é esperado ao se realizar uma abordagem. Apesar de em um primeiro momento 

parecer que o tipo de resultado esperado é a taxa de acerto – uma vez que se 

pretende achar alguma coisa; a política de abordagem está estruturada em torno da 

teoria de dissuasão que sugere outro tipo de resultado – a prevenção de crimes e, 

consequentemente a redução dos indicadores criminais. 

 A literatura aponta que o tipo de resultado que se espera da política de 

abordagem é um reflexo, por um lado, da discricionariedade que o policial tem para 

realizar a ação e, por outro, da justificativa da política para a atividade de policiamento. 

Estes elementos garantem a coerência da política pública. Se a política é justificada 

a partir de um objetivo investigativo, o policial tem menor discricionariedade para 

realizar a abordagem. Neste caso, os requisitos objetivos para que o policial realize 

uma abordagem são maiores e espera-se que a taxa de acerto seja alta.  

 Por outro lado, se a política é justificada a partir de um objetivo preventivo, o 

policial tem maior discricionariedade para tomar decisão sobre quem abordar e o que 

se espera é que haja redução dos indicadores criminais. A ampliação da 

discricionariedade também pode responder a uma estratégia definida 

institucionalmente, como por exemplo, intensificação da abordagem em determinada 

área. 

 De certa forma, ao articular a política pública desta maneira, a literatura 

considera apenas a perspectiva top-down de implementação, isto é, que os 

implementadores seguirão os objetivos propostos na formulação, que os objetivos 

estão claros e que a efetividade da política deve ser medida em termos dos resultados 
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pretendidos. Na prática, porém, a abordagem é uma ferramenta bastante versátil e 

não responde somente a um objetivo. Além disso, ela é baseada na interação humana 

e sempre dependerá da discricionariedade do policial. Portanto, há desafios para a 

mensuração dos resultados para se analisar a efetividade da abordagem policial. 

 No caso estudado nesta pesquisa, o desafio da mensuração da efetividade é 

ainda maior. Ao se adotar o sentido de prevenção secundária, isto é, uma política 

voltada a públicos, locais e comportamentos de risco, os dois indicadores comumente 

utilizados na literatura – taxa de acerto e indicadores criminais – servem ao propósito 

da política. Portanto, tentar enquadrar o resultado obtido em alguma das linhas 

indicadas na literatura é um esforço inócuo uma vez que a política de abordagem 

neste contexto sempre dá certo, sempre é efetiva independente do resultado. Se não 

houve apreensão de arma, droga ou se nenhum procurado pela justiça foi encontrado, 

a abordagem serviu ao seu propósito preventivo mesmo que isso não seja 

comprovado empiricamente. A crença de que ela funciona e sua “comprovação” a 

partir da verificação em conjunto com outras estratégias é suficiente para avaliação 

da política de abordagem na PMESP.  

Neste sentido, não se faz uma análise aprofundada e detalhada sobre quais 

são de fato os resultados da abordagem e talvez esta seja a lacuna mais preocupante 

da política de abordagem conduzida pela PMESP: não há um real esforço para 

compreensão e mensuração dos resultados alcançados. O número crescente de 

abordagens revela que esta é uma importante estratégia de policiamento. Muitos 

recursos são empregados para a realização de mais de 14 milhões de abordagens 

por ano para que não se tenha claro quais resultados são produzidos. Depreende-se 

de parte das entrevistas realizadas nesta pesquisa que a abordagem muitas vezes é 

considerada um fim em si mesma e serve a diferentes propósitos que não estão 

necessariamente relacionados à política pública ou a sua efetividade. 

A abordagem policial pode ser considerada uma resposta à diferentes anseios 

e ideais ainda presentes no imaginário do que significa ser policial. Na abordagem, o 

policial é o protagonista da cena, o “mocinho” que dotado de habilidades sobrenaturais 

para identificar o “bandido”, se arrisca para “salvar” a sociedade. O enredo é repleto 

de ação e riscos reforçando o ideal do “guerreiro” que cumpre seu “sacerdócio”.  

A abordagem é também o momento em que o policial passa de uma atuação 

indireta para a direta e exerce a autoridade delegada pelo Estado sobre os indivíduos. 

No cotidiano da Radiopatrulha, a abordagem é uma das poucas ações que atende 
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aos requisitos do que o policial entende que é o “verdadeiro” trabalho de Polícia: uma 

intervenção direta contra “bandidos”. 

No nível individual, a expectativa é mais importante do que o resultado concreto 

pois o policial está “fazendo o seu trabalho”, “cumprindo a sua missão”. No nível 

institucional, ao que tudo indica, a abordagem opera no sentido “mostrar trabalho” 

para a população sugerindo que a produtividade é mais importante do que o resultado 

obtido. Mesmo que os resultados não sejam alcançados, a Polícia está trabalhando 

ainda que utilizando práticas ineficazes. 

 A literatura internacional mostra que a abordagem tem grande potencial para 

prejudicar a legitimidade da Polícia. Esta pesquisa sugere que o mesmo acontece no 

contexto brasileiro de diferentes maneiras. Entre os policiais da Radiopatrulha, a 

abordagem parece ser o momento onde a sua autoridade é mais desafiada. A 

multiplicidade de sentidos da política de abordagem pode contribuir para isto. Uma 

política pública comunica não apenas o que está formulado ou o que se pretende. Ela 

também comunica por meio dos atos realizados. Tanto as ações como os sentidos 

que os policiais empregam na implementação da abordagem comunicam que ela é 

uma prática destinadas aos “criminosos”. Quando uma pessoa sem envolvimento 

criminal é abordada, ela pode ter diferentes interpretações sobre esta situação. Uma 

delas é que o policial não está fazendo bem o seu trabalho pois não está abordando 

“criminosos”. A outra, é que o policial a está “acusando” de ser um “criminoso”. Entre 

outras coisas, a interpretação também está relacionada à posição social que a pessoa 

ocupa. Em ambos os casos, as interpretações têm grande potencial de ferir a 

legitimidade da polícia – que passa a ser vista como ineficiente ou injusta.  

 A multivocalidade da política pública de abordagem pode ter efeitos prejudiciais 

para a legitimidade da Polícia para além daqueles identificados na literatura. Não são 

apenas os grupos da população que costumam ser mais abordados pela polícia que 

podem ter a relação deteriorada a partir da política de abordagem em função da 

discriminação sofrida e da estigmatização. Os cidadãos “acima de qualquer suspeita” 

também se incomodam com a prática. Como revelam os policiais, eles “não gostam, 

mas aceitam”. A abordagem é sempre uma ação que fere a liberdade e a privacidade 

das pessoas. 

A obediência voluntária, cerne dos conceitos de legitimidade e autoridade 

adotados nesta pesquisa, que é fundamental para a Democracia e a Polícia moderna, 

não está presente no repertório dos policiais. Esta ausência acarreta importantes 
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consequências para a atividade policial e para a compreensão da própria função da 

Polícia em uma sociedade democrática. Os policiais não compreendem que a 

legitimidade e a autoridade são processos negociados entre quem detém o poder e a 

audiência; que a autoridade para ser legítima e respeitada precisa ser reconhecida – 

não basta ser conferida pelo Estado. Com isso, tendem a assumir uma posição 

autoritária em relação à sociedade embora não percebam desta forma. Como em sua 

concepção, a autoridade é dada e absoluta, não há necessidade de negociação e nem 

de accountability. Neste sentido, uma explicação coerente sobre o motivo da 

abordagem não é devida, ela é quase uma “cortesia” do policial para com o abordado. 

A Polícia não “deve” explicações, afinal, “ele é o Estado” e a fundada suspeita é uma 

de suas prerrogativas. 

A pesquisa aponta que a proximidade do policial com a comunidade pode 

interferir na responsividade e consequentemente na complexa relação que se 

estabelece entre o policial e o cidadão. O fato dos policiais serem responsivos aos 

cidadãos reequilibra o poder entre a Polícia e a Sociedade e pode influenciar a 

maneira como a abordagem é realizada. Apesar dos policiais da capital e do interior 

atribuírem os mesmos sentidos à abordagem, os resultados desta pesquisa sugerem 

que a implementação é diferente nos dois lugares. No interior, a relação de 

pertencimento àquela comunidade faz com que o comportamento do policial seja 

responsivo não apenas à instituição, mas também à sociedade. A ampliação da 

fiscalização do comportamento do policial e as implicações que desvios podem ter em 

sua reputação pessoal têm potencial de contribuir para que o policial adote uma 

postura mais condizente com o que a sociedade espera. Por vezes, isso significa não 

aplicar todos os procedimentos da abordagem conforme previsto na formulação. Além 

disso, notou-se uma maior preocupação com a qualidade da abordagem. No interior, 

o policial não conta com o anonimato da farda.  

 A maneira como o policial no interior descreve as abordagens com um sentido 

de controle social difere daquela descrita pelos policiais da capital. É uma 

aproximação com intuito da onisciência, de saber o que está acontecendo, similar ao 

que Wilson e Kelling (1982) descrevem na teoria das janelas quebradas como a 

atividade de separar o que é “normal” do que é “diferente”. No caso dos policiais do 

interior, este processo é feito com o apoio da sociedade. No contexto da PMESP, isto 

também é considerada uma abordagem. Apesar de o policial descrever esta situação 

como uma fundada suspeita, às vezes ela está mais relacionada à manutenção da 
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ordem do que com o combate da criminalidade. Neste sentido, nem sempre a 

abordagem envolve a revista pessoal. A forma como o policial no interior descreve o 

seu contato com as pessoas na abordagem pode sugerir um estilo mais similar ao de 

prestação de serviço de acordo com os arquétipos de Wilson (1978). Há uma 

intervenção permanente, porém com menor aplicação formal das regras. 

 Já entre os policiais da capital, a implementação da abordagem sugere uma 

relação mais conflitiva e de certa forma mais próxima àquela descrita na literatura. A 

desconfiança que o policial tem da sociedade em geral é maior, bem como o seu 

anonimato. Neste sentido, a responsividade do policial está mais voltada à corporação 

do que à sociedade. Como o cumprimento dos procedimentos é muito valorizado, 

sugere-se que os policiais da capital adotem um estilo mais legalista, onde a aplicação 

da lei e dos procedimentos tem um peso maior em sua ação. Apesar dos 

procedimentos preverem o tratamento correto das pessoas, de acordo com a lei, 

Meares e Neyroud (2015) sugerem que apenas o cumprimento da legalidade não é 

suficiente para as polícias. É preciso que suas ações também sejam justas. 

  Há um movimento em curso em outras partes do mundo, mas ainda incipiente 

no Brasil, que advoga que a polícia deve reorientar seu trabalho para uma atuação 

mais baseada na legitimidade – e, portanto, na persuasão – do que na punição. Isto 

implica uma mudança de paradigma significativa uma vez que a crença de que a 

obediência das pessoas apenas é alcançada com coerção ancorada na punição é 

incompatível com a noção de legitimidade e confiança (MEARES e NEYROUD, 2015). 

A mudança do paradigma exige a liderança da Polícia Militar como instituição, já que 

esta tem um papel crucial na formação dos valores, crenças e identidade do policial. 

É importante reconhecer que mesmo que os policiais pertençam a uma mesma 

instituição e reproduzam os mesmos valores e concepções de mundo, há outros 

fatores que alteram seu comportamento. Isso, no entanto, não exime a PMESP de 

sua responsabilidade em assumir a liderança de promover uma nova concepção de 

legitimidade e autoridade entre seus quadros tornando a prestação de contas e o 

diálogo com a sociedade um processo natural e desejável de uma Polícia 

democrática.  

 No que tange à política de abordagem, os resultados verificados por esta 

pesquisa sugerem que a PMESP deve se esforçar para mensurar e efetivamente 

compreender as consequências e os efeitos obtidos com esta política inclusive os 
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negativos. Não faz sentido continuar investindo tamanha energia se os ganhos para 

a sociedade não forem absolutamente inequívocos. 

 

Limitações da pesquisa 
 

 A apreensão dos sentidos da política de abordagem foi feita com base na 

percepção do policial, que indica suas atitudes a partir de seu discurso, porém seu 

comportamento não foi observado. Diferentemente dos Estados Unidos, no Brasil é 

muito difícil viabilizar a realização de pesquisa com base na observação do 

comportamento do policial. Há um grande risco envolvido e o distanciamento entre a 

academia e as instituições policiais é um dado de realidade que não pode ser 

desprezado.  

 Os dados levantados nesta pesquisa sugerem que a abordagem é 

implementada com diferentes sentidos e que há uma diferença no comportamento 

entre os policiais, principalmente entre os policiais da capital e do interior. Tais fatos 

precisam ser verificados empiricamente. O tipo de registro realizado atualmente pela 

polícia, além de não ter sido disponibilizado para esta pesquisa, não permite verificar 

o impacto produzido pela diferença dos sentidos da abordagem nem a diferença de 

comportamento entre os policiais da capital e do interior tal como sugerido por este 

trabalho.  

Espera-se que os resultados desta pesquisa sirvam como incentivo e 

despertem interesse para que a PMESP e outros pesquisadores busquem 

compreender os efeitos que a abordagem tem produzido no policiamento e na relação 

do policial e da instituição com a sociedade bem como os sentidos dos “silêncios” que 

gritam possam ser analisados e aprofundados.  
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Anexos 
 

Anexo 1 – Roteiro de entrevista policial da ponta da linha 
 
Bloco 1 – Informações pessoais  
Patente 
Há quanto tempo é policial? 
Por que decidiu ser policial? 
O que mudou quando você se tornou policial? 
O que mais gosta de ser policial? 
É possível ser policial apenas quando se está em serviço ou você é policial 24 horas 
por dia? 
Você anda armado 24 horas? 
 
Bloco 2 – visão de polícia 
Para você, o que é ser um bom policial? 
Para que serve a polícia?  
Como é a sua rotina de trabalho? 
O quanto o trabalho no cotidiano é compatível com o que a academia te ensinou? 
 
Bloco 3 – falando de abordagem 
Qual a área mais difícil de patrulhar?. Por que? 
Em média quantas abordagens faz por turno? 
Para você, para que serve a abordagem? 
Que tipo de abordagem você mais realiza? 
Em termos de pessoas, que perfil você mais aborda? 
Conte um caso que considera de sucesso de abordagem? 
Por que ele é de sucesso? 
Conte uma abordagem que não deu certo? 
O que mais te incomoda na abordagem? 
Você já teve algum problema abordando uma pessoa? 
 
Bloco 4 – relação com a sociedade 
A população tem algum papel na segurança pública? Qual? 
A polícia tem autoridade? 



 

 

236 

Por que você acha que as pessoas obedecem a lei? 
A população coopera com a polícia? 
Para você, o que é polícia comunitária? 
Você acha que a PMESP é comunitária, por que? 
 

Anexo 2 – Roteiro de entrevista comandante de CIA 
 
Bloco 1 – Informações pessoais  
Patente 
Há quanto tempo é policial? 
Por que decidiu ser policial? 
O que mudou quando você se tornou policial? 
O que mais gosta de ser policial? 
É possível ser policial apenas quando se está em serviço ou você é policial 24 horas 
por dia? 
Você anda armado 24 horas? 
 
Bloco 2 – visão de polícia 
Para que serve a polícia?  
O que faz um comandante de CIA? 
Para você, o que é ser um bom policial? 
Como você avalia o desempenho dos seus policiais? 
O que é mais premiado nesta CIA? 
 
Bloco 3 – falando de abordagem 
Para você para que serve a abordagem? 
Conte um caso que considera de sucesso de abordagem? 
Por que ele é de sucesso? 
Conte uma abordagem que não deu certo? 
Você acompanha o número de abordagens que a sua CIA faz? Como? 
 
Bloco 4 – polícia comunitária 
A população tem algum papel na segurança pública? Qual? 
A polícia tem autoridade? 
Por que você acha que as pessoas obedecem a lei? 



 

 

237 

A população coopera com a polícia? 
Para você, o que é polícia comunitária? 
Você acha que a PMESP é comunitária, por que? 
 

 


