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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a invisibilidade social dos 

moradores das favelas do Rio de Janeiro e o preparo das forças policiais no 

combate ao crime organizado inserido neste ambiente, utilizando-se de 

documentários e reportagens que melhor expressam esta realidade, bem como 

de livros que analisam este tema. Para tanto, será apresentado o conceito de 

invisibilidade social e quais as maiores causas deste fenômeno. Após, será 

avaliado as condições de formação e trabalho das forças policiais e quais são 

suas consequências no enfrentamento das facções criminosas. Encerra-se o 

trabalho apresentando soluções que poderão diminuir esta realidade e auxiliar 

no combate às facções de forma preventiva. 

Palavras-chave: Invisibilidade social; Associação criminosa; Formação policial; 

Estado de exceção; Déficit democrático; Favelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The present work aims to analyze the social invisibility of the residents of the 

favelas in Rio de Janeiro and the preparation of police forces in the fight against 

organized crime in this environment, using documentaries and reports that best 

express this reality, as well as books which analyze this tematic. For that, it will 

be presented the concept of social invisibility and what are the major causes of 

this phenomenon. Afterwards, will be evaluated the conditions of training and 

work of the police forces and their consequences will be assessed in the 

confrontation of the criminal factions. The work is concluded presenting solutions 

that can diminish this reality and help in the fight against the factions in a 

preventive way. 

Keywords: Social invisibility; Police training; State of exception; Democratic 

deficit; Favelas. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise do tratamento 

dado pela segurança pública às favelas do estado do Rio de Janeiro, 

posicionando-se neste contexto através de críticas construtivas à atual 

metodologia de combate ao crime organizado. 

O mesmo será acompanhado de uma análise à realidade social das 

periferias, para que possa haver mudanças a fim de que não estejam mais 

presente os cenários de estado de exceção e de invisibilidade social, cuja 

principal consequência é a manutenção de uma realidade prejudicial à toda 

sociedade.  

É importante salientar previamente que não se busca aqui desconsiderar 

a periculosidade que o agente possui e nem descaracterizar sua qualidade como 

criminoso, não sendo, também, objetivo deste trabalho deslegitimar a atuação 

da polícia e do Estado por conta das críticas que serão feitas a eles.  

Na verdade, o que se procura fazer é buscar uma análise crítica do agente 

delitivo e seu ambiente social, possibilitando a prevenção de sua existência, ao 

mesmo tempo em que se transforma a atuação da polícia em ações que a 

possibilite implantar uma ordem pública lapidada no estado democrático de 

direito e no reconhecimento de todos os indivíduos que a ele pertencem. 

No primeiro capítulo é analisada a invisibilidade social do morador da 

comunidade, não somente no campo criminal, mas em todos os campos jurídicos 

e sociais existentes, com o objetivo de demonstrar a influência que isto traz para 

que este indivíduo venha a se tornar um criminoso.  

Para isto, avaliar-se-á a atual democracia em comparativo com aquela 

que deveria estar presente de fato na sociedade, mas, infelizmente, apenas 

existe nos campos teóricos.. E como consequência deste déficit democrático 

será demonstrado o estado de exceção ali presente e sua influência na criação 

e manutenção da invisibilidade social. 

Para apresentar a realidade deste local, utilizaremos de documentários, 

notícias dos meios de comunicações e, inclusive, expressões culturais que foram 

capazes de relatar as experiências vivenciadas pelos moradores daquele local. 

No segundo capítulo será analisado a atual situação das policiais do 

estado do Rio de Janeiro, desde a formação do agente público até as condições 
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e ferramentas de trabalho pelo qual este está sendo inserido, de forma que seja 

possível identificar falhas na forma como este órgão é administrado e as 

consequências deste mau gerenciamento. 

Também será apresentado a realidade vivenciada por estes agentes, bem 

como as dificuldades que estes possuem em decorrência dos problemas 

inerentes a sua má formação e péssimas ferramentas de trabalho, analisando, 

por último, os atos corruptos de agentes que desvirtuam a finalidade pública e 

prejudicam ainda mais aqueles que buscam combater o crime organizado. 

No terceiro e último capítulo serão apresentadas possíveis soluções aos 

problemas que foram abordados nos dois primeiros capítulos, servindo como 

métodos que irão prevenir o surgimento do criminoso e que darão uma maior 

infraestrutura para que as policias possam atuar quando for necessário.  

Ou seja, busca-se apresentar um tratamento preventivo para este 

problema, cuja possibilidade de saneamento se torna quase nula após o 

surgimento do agente delitivo e sua associação na facção criminosa.  

Demonstrando, com isto, ser mais eficaz evitar que este venha a fazer 

parte desta organização, diminuindo o confronto direto, bem como dar uma 

melhor infraestrutura para as forças policiais poderem atuar com êxito quando 

for necessário.  
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CAPÍTULO 1 - INVISIBILIDADE SOCIAL DOS MORADORES DAS FAVELAS 

 

 Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o tráfico de drogas 

emprega nas favelas da cidade do Rio de Janeiro cerca de 16,5 mil pessoas1, 

das quais exercem funções como “aviãozinho”: aquele que transporta a droga 

para a boca de fumo – ponto de venda; “falcão/fogueteiro”: aqueles que vigiam 

as entradas da comunidade e alertam aos seus aliados a entrada de inimigos, 

sejam facções rivais ou policiais; embaladores das drogas; soldados, gerentes e 

chefes do tráfico.  

 Este número se eleva bastante ao se considerar todas as comunidades 

existentes na região metropolitana do Rio, onde existem 965 e, a cada 100, 

apenas 3 favelas estão livres do tráfico2.  

 É possível, portanto, perceber que o número de envolvidos no tráfico do 

estado Rio de Janeiro está muito acima deste valor, tendo inclusive a Polícia 

Federal, na década de 90, estimado que 100 mil pessoas eram empregadas pelo 

tráfico.3  

 Outrossim, o Instituto Brasileiro de Inovação em Saúde Social (IBISS) 

afirma que cerca de 15.600 mil menores de 18 anos exercem alguma atividade 

remunerada para o tráfico de drogas e começam esta atividade a partir dos 8 

anos de idade (R7, 2018). 

 Quase todas as pessoas envolvidas com o tráfico de drogas presentes 

nestas estatísticas nasceram e vivem dentro de alguma comunidade carente, o 

que leva a necessidade de analisar quais são os motivos desta localidade que 

impulsionam seus moradores a aderirem a este estilo de vida.  

 Acreditando no pensamento de Thiago Fabres de Carvalho, avalia-se que 

um dos principais motivos desta adesão, ou ao menos aquele com grande 

eficácia em ser combatido, é a busca pelo reconhecimento social através dos 

meios que sua realidade oferece, conforme afirma o autor:  

“Por isso mesmo, a violência dos homens invisíveis e dos grupos 
humilhados não representa a simples manifestação da barbárie 
humana, sempre apta a regressar do manto simbólico da civilização, 
(...) mas de uma paradoxal necessidade de reconhecimento, de uma 

                                                 
1RIO DE JANEIRO, Subsecretaria de Estudos Econômicos. A Economia do Tráfico na Cidade 
do Rio de Janeiro: uma tentativa de calcular o valor do negócio, 2009, p. 23. 
2Guerra no tráfico do Rio. Direção e Produção: RECORD TV, Rio de Janeiro, 2010. 
3Notícias de uma guerra particular. Direção: Kátia Lund e João Moreira Salles. Produção: 
Raquel Freire Zangrandi, Rio de Janeiro, 1999. 
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luta ininterrupta que encontra o seu acento ético na exigência da 
visibilidade, de uma identidade coletivamente compartilhada”. 
(CARVALHO, 2014, p. 21) 
 

 Sendo a invisibilidade social caracterizada pela falta de reconhecimento de 

um indivíduo pela sociedade em que este faz parte e, tendo em vista a condição 

humana surgir através da relação entre as pessoas, uma vez que estamos direta 

ou indiretamente ligados, a busca pelo reconhecimento se faz cotidianamente 

nas nossas ações.  

 Ou seja, a construção de uma identidade, capaz de nos tornar visíveis 

socialmente e, consequentemente, sermos reconhecidos, está relacionada com 

as relações que são construídas através da interação de outros indivíduos desta 

comunidade. Neste raciocínio, de acordo com Luis Eduardo Soares:   

“Ninguém cria sozinho ou escolhe para si uma identidade como se 
tirasse uma camisa do varal. (...) a identidade só existe no espelho e 
esse espelho é o olhar dos outros, é o reconhecimento dos outros. É a 
generosidade do olhar do outro que nos devolve a nossa própria 
imagem ungida de valor, envolvida pela aura da significação humana, 
da qual a única prova é o reconhecimento alheio. Nós nada somos e 
valemos nada se não contarmos com o olhar alheio acolhedor, se não 
formos vistos, se o olhar do outro não nos recolher e salvar da 
invisibilidade”. (SOARES, 2005, p. 205) 
 

 Em outras palavras, pode-se classificar a invisibilidade social como a 

frustrada tentativa de uma pessoa em ser vista na sociedade, quer seja por ser 

ignorada por esta ou por não possuir os meios necessários para ser reconhecida. 

Nas palavras de Fabres de Carvalho: 

“Se a condição humana consiste justamente na possibilidade do 
aparecer público e na luta por reconhecimento, mediante o exercício 
do discurso e da ação num espaço comum partilhado, a invisibilidade 
pública resume-se no negar dessa condição, essa caracterizada pelo 
desaparecimento intersubjetivo de um homem no meio de outros 
homens”. (CARVALHO, 2014, p. 15) 
 

 Neste contexto, deve-se atenuar ao fato de que a realidade das periferias 

dificulta a ascensão social e financeira daqueles que lá habitam, suprimindo sua 

identidade a mera subsistência, uma vez que a vida dessas pessoas é construída 

em um ambiente hostil onde direitos básicos não são aplicados e condições 

mínimas de existência não se fazem presentes, provando existir um 

esquecimento por parte do Estado e, no mínimo, uma despreocupação do resto 

da sociedade perante essas pessoas.  

 Diante dessa realidade, anseia aqueles que lá habitam pela visibilidade de 

sua identidade, uma vez que essa se faz necessária através da participação do 
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coletivo e da valorização por aqueles que estão a sua volta. Diante deste 

contexto, Luis Eduardo Soares afirma que 

“(...) Por isso, construir uma identidade é necessariamente um 
processo social, interativo, de que participa uma coletividade e que se 
dá no âmbito de uma cultura e de um determinado momento histórico”. 
(SOARES, 2005, p. 206) 
 

 Um jovem ao ir para escola, por exemplo, caso haja uma escola e 

professores que se disponibilizem a arriscar suas vidas numa infraestrutura 

precária com salários insalubres, trilha seu caminho no meio de esgoto a céu 

aberto e de traficantes fortemente armados que reproduzem um discurso de ódio 

e violência. 

 Há nesta realidade uma mínima possibilidade deste jovem se preparar 

efetivamente para o mercado de trabalho e para a vida adulta, conquistando 

insuficientes conhecimentos que o auxiliem a se distanciar da realidade dos 

traficantes com quem convive no seu dia a dia  

 Diante desta frustrada tentativa, buscando atingir seu reconhecimento e, 

com isto, sua condição humana, aqueles que deixam de ser vistos acabam por 

buscar meios radicais e violentos para que este reconhecimento seja realizado, 

repetindo condutas culturais do ambiente em que foi criado, conforme enfatiza 

Fabres de Carvalho: 

“Dessa forma, o delito aparece como componente que está 
intimamente relacionado ao processo de socialização dos indivíduos, 
inevitavelmente complexo, conflituoso e contraditório”. (CARVALHO, 
2014, p. 17) 
 

  Seja pela ausência efetiva do Estado ou pela reprodução da violência 

culturalmente aceita nas favelas, essa realidade não proporciona muitos 

caminhos que fujam desse tipo de reprodução sistêmica de ação e reação. 

Consoante essa complexidade, Soares salienta que: 

 

“Na dinâmica da violência e das interações sociais brasileiras, a amara 
nas mãos de um jovem negro e pobre, social e politicamente invisível 
e humilhado, será o primeiro passaporte para a visibilidade. (...) o 
sujeito que não era visto, impõe-se a nós. Exige que o tratemos como 
sujeito. Recupera a visibilidade e recompõe-se como sujeito, se 
reafirma e reconstrói”. (SOARES, 2005, p. 215) 
 

 Muito embora haja outros caminhos a serem seguidos, as condutas do 

ambiente ao qual o indivíduo está inserido são mais propícias para que ele as 

repita, isto porque, conforme estabelecido por Erica Van de Waal e Andrew 
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Whiten, somos animais sociais e temos a tendência de aprender e seguir os 

hábitos de um grupo em que estamos inseridos (VAN DE WAAL, Erica. 

BORGEAUD, Christèle. and WHITEN, Andrew, 2013, p. 483-485). 

 Ou seja, incorporando essas tradições e hábitos, mesmo que não tendo um 

motivo claro, grande parte da juventude entra para o tráfico afim de dar 

visibilidade a sua existência, onde a imitação torna-se um caso de conformidade 

social, seguindo o que um grupo faz para fazer parte dele, especialmente se a 

tendência deste grupo for atuada por indivíduos mais importantes na hierarquia.  

 Destaca-se que muitas vezes o porte de uma arma já é o suficiente para 

que estes jovens acendam socialmente, querendo eles serem como os 

traficantes, dos quais são vistos como heróis do morro, conforme relatado por 

Itamar, Líder Comunitário:  

“(...)O tráfico oferece um respeito que ele não tem quando ele opta por 
ser um entregador de remédio em farmácia. Quando ele abre o jornal 
e lê: ‘na favela tal o jovem enfrentou a polícia armado e botou o capuz’, 
isso alimenta nele esse orgulho, esse poder que ele acha que tem sob 
uma sociedade que não reconhece o seu real valor” (ITAMAR, Líder 
Comunitário, Notícias de uma guerra particular) 
 

 Não obstante essa realidade advinda da ausência do Estado e da 

invisibilidade construída nas relações sociais, o ambiente de violência muitas 

vezes começa dentro do ambiente familiar, onde o indivíduo é possuí uma 

criação que o proporcionará a tomar atitudes voltadas à violência. 

(GAZETADOPOVO, 2018) 

  Neste ambiente os jovens vivenciam realidades e tratamentos dados 

pelos seus familiares que não auxiliam no seu crescimento educacional, mas, 

pelo contrário, no crescimento de um costume pautado em agressões e 

desrespeito, do qual será reproduzido posteriormente no seu dia a dia. Percebe-

se tal realidade através desta afirmação: 

“Eu queria ter o amor de uma mãe, de uma tia, e isso eu nunca tive. 
Um amor de uma família que se eu precisasse pra conversar ela ‘tava’ 
lá (...) Se eu tivesse uma família para conversar eu não estaria nessa 
vida não” (TRAFICANTE, Falcão, meninos do tráfico) 
 

 Tal realidade brevemente apresentada caminha paralelamente com a 

realidade de fora das favelas, que é vendida diariamente nos meios de 

comunicação como o padrão de vida a ser seguido e facilmente alcançado 

através do constante estudo e trabalho.  
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 O problema em questão não é a realidade vendida, mas sim os caminhos 

que estão disponíveis para que um morador da favela possa ter sucesso em 

alcançá-la, uma vez que as condições sociais, econômicas e culturais das 

periferias limitam e dificultam a possibilidade de um morador ascender 

socialmente. (BBC, 2015) 

 Douglas Massey, pesquisador da Universidade de Princeton, após realizar 

pesquisa sobre este tema, afirmou à BBC que: 

"Os bairros pobres tendem a ter taxas mais altas de desordem social, 
crime e violência. As pesquisas mostram cada vez mais que a 
exposição a este tipo de violência não tem somente efeitos de curto 
prazo, mas também de longo prazo na saúde e na capacidade 
cognitiva de seus habitantes; À medida em que a distribuição de renda 
fica mais desigual, ocorre o mesmo com a distribuição dos bairros. A 
concentração da riqueza e da pobreza aumentou. Os bairros pobres se 
tornaram mais pobres e ficou mais difícil escapar do status 
socioeconômico da pobreza". (BBC, 2015)”. 
 

  Questionado sobre o que seria caso tivesse nascido no morro, o Chefe da 

Polícia Civil do Rio afirma que:  

“Se conseguir um emprego vou ter que trabalhar de 12 a 8 horas por 
dia para ganhar R$ 112,00 (...) e se eu me encaixo no tráfico eu ganho 
r$ 300,00 por semana. (...) É negócio pra qualquer um. Só não é 
negócio para quem nunca ficou desempregado e nunca passou fome” 
(HÉLIO, Notícias de uma guerra particular) 
 

 Está aqui o reconhecimento por parte de um policial experiente de que 

muitos aderem ao tráfico pela falta de caminhos alternativos na sua realidade 

social, sendo induzidos a escolherem um caminho mais lucrativo e produtivo 

para que tenham uma vida de qualidade conforme os padrões do senso comum.  

 Esta conformação muitas vezes surge inclusive por aqueles que vivem esta 

realidade, conscientes e conformados de que não possuem os mecanismos 

mínimos de alcançarem melhores condições de vida de uma forma diferente da 

que lhes é apresentada, conforme afirmado por traficantes em entrevista: 

“Nós não ‘vive’ na sociedade, que nós ‘mora’ no morro (...) nós não ‘é’ 
nada”; “Sou um cara que nem era pra estar aqui (...) mas isso ai é o 
que o governante quer. Ver nós aqui mesmo porque ele não liga pra 
nada”; “Nós ‘tem’ pouco estudo (...) então pra trabalhar é foda. Eles 
‘descrimina’ nós à vera mesmo, então nosso único recurso é recorrer 
a isso aí (...) para nós ‘sobreviver’, sustentar nossa família” 
(TRAFICANTES, Falcão, meninos do tráfico) 
 

 Obviamente que está realidade não deva ser motivo para deixar de punir 

aqueles que cometem crimes, sendo na verdade útil para analisar qual a melhor 

solução para combatê-lo, prevenindo a construção deste indivíduo mediante a 
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alteração das circunstâncias que, segundo o próprio agente, o levaram a aderir 

a vida do crime.  

 Justamente por isto, tendo em vista ser o Estado aquele que pune e, ao 

mesmo tempo, aquele que pode, primordialmente, combater esta realidade, visto 

que é ele o legitimado a instaurar a ordem, cabendo a ele, portanto, modificar 

este paradigma.   

 Dentro deste contexto, aplicar-se um real Estado democrático de direito e 

excluir o Estado de exceção se faz como necessário no combate ao crime 

organizado, uma vez que, conforme será demonstrado a seguir, um Estado que 

não atue de forma democrática e uma realidade de Estado de exceção auxiliam 

com a manutenção de todo que foi apresentado até o momento. 

 

1.1 - Déficit Democráticos 

 

 Através da Constituição Federal de 1989 a República Federativa do Brasil 

pôde consolidar o estado democrático de direito, após séculos decorridos de 

governos ditatoriais e monárquicos. 

 Neste contexto, verifica-se que a existência de uma constituição 

garantidora de direitos fundamentais e capaz de controlar o autoritarismo do 

Estado é fundamental para a existência de um Estado Democrático de Direito, 

onde a população estará acima dos seus governantes e, consequentemente, 

não se encontra invisível para estes.  

 Sobre o tema Pedro Lenza afirma que: 

“A ideia de que todo Estado deva possuir uma Constituição e de que 
esta deve conter limitações ao poder autoritário e regras de prevalência 
de direitos fundamentais desenvolve-se no sentido da consagração de 
um Estado Democrático de Direito (ar. 1°, caput, da CF/88) e, portanto, 
de soberania popular. Assim, de forma expressa, o parágrafo único do 
art. 1° da CF/88 concretiza que ‘todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
dessa Constituição’” (LENZA, 2014, p. 79) 
 

 Portanto, nossa Constituição foi capaz de introduzir aos brasileiros formas 

destes participarem de maneira direta e indireta das atividades do Estado, 

consagrando, portanto, nas palavras de Pedro Lenza, uma “democracia 

participativa”, classificado por ele como um “sistema híbrido”. Senão vejamos: 

“Além de desempenhar o poder de maneira indireta (democracia 
representativa), por intermédio de seus representantes, o povo 
também o realiza diretamente (democracia direta), concretizando a 
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soberania popular (...) Podemos falar, então, que a CF/88 consagra a 
democracia semidireta ou participativa, verdadeiro sistema híbrido 
(...).’” (LENZA, 2014, p. 80) 
 

 Desta forma, tem-se a democracia participativa, nas palavras do autor, 

como sendo:  

“A democracia participativa ou semidireta assimilada pela CF/88 (arts. 
1°, parágrafo único, e 14) caracteriza-se, portanto, como a base para 
que se possa, na atualidade, falar em participação popular no poder 
por intermédio de um processo, no caso, o exercício da soberania, que 
se instrumentaliza por meio do plebiscito, referendo, iniciativa popular, 
bem como pelo ajuizamento da ação popular”. (LENZA, 2014, p. 1240) 
 

 Portanto, estabelece-se aqui um Contrato Social, que, segundo Jean-

Jacques Rousseau, é definido da seguinte maneira: 

“Cada um de nós põe em comum sua pessoa e toda a sua autoridade, 
sob o supremo comando da vontade geral, e recebemos em conjunto 
cada membro como parte indivisível do todo. (...) Ao invés da pessoa 
particular de cada contratante, esse ato de associação produz um 
corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quanto a 
assembleia de vozes, o qual recebe desse mesmo ato sua unidade, 
seu eu comum, sua vida e sua vontade. A pessoa pública, formada 
assim pela união de todas as outras, tomava outrora o nome de cidade, 
e toma hoje o de república ou corpo político, o qual é chamado por 
seus membros: Estado, quando é passivo; soberano, quando é ativo; 
autoridade, quando comparado a seus semelhantes. No que concerne 
aos associados, adquirem coletivamente o nome de povo, e se 
chamam particularmente cidadão, na qualidade de participantes na 
autoridade soberana, e vassalos, quando sujeitos às leis do Estado”. 
ROUSSEAU, 2012, p. 26) 

 
  Conclui-se, portanto, que a participação direta se faz presente em 

diversos momentos e sobre diversas circunstâncias, sendo esta uma 

característica fundamental para que não ocorra uma ruptura no Estado 

democrático e uma consequente substituição por um Estado de exceção, além 

de ser um mecanismo para que o indivíduo se torne visível tanto para seus 

governantes quanto para seus compatriotas. 

 Assim, é importante perceber que a democracia conquistada foi um grande 

avanço para o povo brasileiro, bem como que sua característica participativa é 

fundamental como um dos mecanismos de combate da invisibilidade social, haja 

vista o reconhecimento que é gerado através desta participação.  

 Todavia, no Brasil, bem como em outros países cuja democracia está em 

aprimoramento, os mecanismos de participação democrática exercidos e 

fornecidos ainda se encontram limitados, na pratica, ao simples exercício de 

votar, onde o eleitor brasileiro acaba afastando de si a responsabilidade das 

ações feitas pelo Estado.  
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 Necessita-se, com isto, de aprimoramentos para que possa haver uma 

democracia plena, conforme destaca o professor Joaquim Freitas da Rocha ao 

afirmar que:  

“(...) a mera possibilidade de deslocação periódica ao local de voto não 
é condição suficiente para caracterizar um sistema ou subsistema 
político como democrático (...) a democracia realiza-se em si mediante 
a efectivação de múltiplas condições, e não apenas por via do exercício 
do direito de voto”. (ROCHA, 2013, p. 1) 
 

 Seguindo este raciocínio, pretende-se, portanto, apontar aqui quais os 

déficits democráticos que influenciam na invisibilidade social do indivíduo e na 

manutenção da criminalidade nas periferias, uma vez que a ausência do estado 

democrático de direito contribui para a existência da violência e de autoridades 

que não respeitam os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, 

dificultando o combate à criminalidade pelos motivos aqui elaborados.  

 Diante disto, verifica-se que a ausência de uma democracia plena, 

substituída por um Estado de exceção, tema este que será abordado melhor no 

próximo tópico, ocasiona um fracasso na atuação de um Estado democrático de 

direito. Neste sentido, Thiago Fabres de Carvalho afirma que:   

“No momento em que a palavra e a ação são suprimidas em detrimento 
do uso incessante da força e da repressão, decreta-se a 
impossibilidade do trabalho legítimo dos conflitos, impões a perda da 
confiança nas promessas democráticas e fecham-se todas as saídas 
de um ciclo de violência interminável”. (CARVALHO, 2014, p. 18) 
 

 Joaquim Rocha (2013, p. 3), buscando atingir uma teoria que proporcione 

a aplicabilidade de uma democracia plena, divide a construção desta em 

realizações estruturais, quais sejam Liberdade, Participação, Sustentabilidade e 

Responsabilidade (grifo deste trabalho).  

 Dentre estes, atentaremos aos dois primeiros, cuja existência auxilia não 

apenas na construção de uma democracia plena, como também na 

desconstrução da invisibilidade social aqui já elaborada, visto que o cidadão 

passa a ser inserido em campos sociais ao qual este, além de ter uma 

participação fundamental nas decisões do Estado, terá sua existência 

reconhecida e valorizada.  

 Isto posto, no que diz respeito à liberdade, esta se caracteriza como a 

sensibilidade do cidadão de se sentir livre nas suas escolhas e decisões, vendo 

seu Estado não como uma imposição de poder que o controla, mas sim como 
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uma entidade que o protege e auxilia nas relações sociais e econômicas, 

exercendo uma função social para todos que a ele pertencem. 

 Em outras palavras, tem-se essa liberdade como a possibilidade do 

indivíduo de não se sentir oprimido perante seu governo e seus representantes, 

passando ele a reconhecer a figura do Estado como algo necessário e produtivo 

para a manutenção da ordem e da economia, permitindo com que ele faça suas 

próprias escolhas e, com isto, construa sua dignidade humana.  

 Sobre isso bem ressalta o professor Joaquim Rocha Freitas ao dizer que:  

“(...) importa acentuar que a real liberdade comporta em si não somente 
os clássicos direitos negativos de proteção contra ingerências 
externas, mas também todas as múltiplas projecções que o normal 
desenvolvimento da personalidade reclama. Neste sentido, o sujeito 
apenas se sentirá verdadeiramente livre quando, além de poder dispor 
da titularidade e do exercício dos tradicionais direitos de deslocação, 
reunião expressão, associação, etc., puder igualmente adquirir como 
certa a inviolabilidade da correspondência e das comunicações (...), 
bem assim como constituir família e escolher a profissão (...)”. 
(ROCHA, 2013, p. 4) 
 

 Com relação à participação, o que se pretende é transformar na prática a 

democracia representativa (LENZA, 2014, p.1239) em uma participativa, onde os 

cidadãos não se limitariam a escolher seus representantes, mas participariam 

junto deles das decisões e ações tomadas pelo Estado. 

 Um exemplo nítido referente à participação popular nas atividades do 

Estado é a consagração do instituto denominado Ação Popular, introduzido pela 

Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965 e ratificado no artigo 5°, LXXIII, da 

Constituição Federal. Tal instituto previne que:  

“Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-
fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência“ (Artigo 5°, 
LXXIII da Constituição da República Federativa do Brasil – Publicada 
no Diário Oficial da União n. 191-4, de 05/10/1998) 
 

 Neste contexto, as doutrinas de Pedro Lenza e José dos Santos Carvalho 

Filho melhores explicam a Ação Popular, ao defini-la como sendo: 

“Assim como o voto, a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo, a 
ação popular, corroborando o preceituado no art. 1°, parágrafo único, 
da CF/88, constitui importante instrumento da democracia direta e 
participação política. Busca-se a proteção da res publica (...)”. (LENZA, 
2014, p.1164) 
“Ação popular é a garantia de nível constitucional que visa à proteção 
do patrimônio público, da moralidade administrativa e do meio 
ambiente. (...) A vigente Constituição contempla a ação popular no art. 
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5°, LXXIII, sendo a disciplina infraconstitucional regulada pela Lei n° 
4.717 de 29.6.1965”. (CARVALHO FILHO, 2015, p.1090) 
 

 Sendo assim, verifica-se aqui um excelente incentivo ao cidadão brasileiro 

para que este possa fiscalizar e participar diretamente das atuações do Estado, 

defendendo as lesividades que este por ventura causar e atuando no judiciário 

formas de nortear as atividades do administrador público em conformidade com 

a lei.  

 Destaca-se que tal instituto delimita que o polo ativo seja composto por um 

cidadão, devendo, portanto, a parte legítima estar em gozo dos seus direitos 

políticos, conforme bem destaca Carvalho Filho: 

“A legitimação ativa par a ação popular tem início pela própria 
Constituição ao consignar que qualquer cidadão é parte legítima para 
promover a demanda. Trata-se, portanto, de legitimação restrita e 
condicionada, porque, de um lado, não é estendida a todas as pessoas, 
mas somente aos cidadãos e, de outro, porque somente comprovada 
essa condição é que admissível será a legitimidade”. (CARVALHO 
FILHO, 2015, p.1091) 
 

 Sobre o conceito de cidadania, José Afonso da Silva a caracteriza como 

sendo: 

A legitimação ativa par a ação popular tem início pela própria 
Constituição ao consignar que qualquer cidadão é parte legítima para 
promover a demanda. Trata-se, portanto, de legitimação restrita e 
condicionada, porque, de um lado, não é estendida a todas as pessoas, 
mas somente aos cidadãos e, de outro, porque somente comprovada 
essa condição é que admissível será a legitimidade”. (SILVA, José 
Afonso da, 2013, p.305, apud, LENZA, 2014, p.1246) 
 

 Ou seja, para ter direito a esta ferramenta de controle social, consagrada 

através da democracia participativa, o indivíduo deverá praticar os atos 

estabelecidos na democracia representativa, devendo, portanto, exercer os 

papeis mínimos estabelecidos em um estado democrático de direito. 

 Verifica-se, por fim, que este instituto, a título de exemplo, está incentivando 

ainda mais a atuação e visibilidade do povo brasileiro, transformando-os em 

efetivos cidadãos através de um processo “evolutivo”, onde para alcançarem os 

atos da democracia participativa eles já devem ter exercidos aqueles da 

representativa.  

 Essa participação, bem como outras presentes na democracia participativa 

(LENZA, 2014, p. 1239 e 1.240), busca dar ao povo a responsabilidade de atuar 

em conjunto do Estado, evitando que decisões políticas sejam impopulares e 
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não alcancem as necessidades da população, fenômeno este denominado por 

Carvalho Filho como controle social, definido pelo autor como sendo:  

“Modernamente as normas jurídicas, tanto constitucionais como legais, 
têm comtemplado a possibilidade de ser exercido controle do Poder 
Público, em qualquer de suas funções, por segmentos oriundos da 
sociedade. É o que se configura como controle social, assim 
denominado justamente por ser uma forma de controle exógeno do 
Poder Público nascido das diversas demandas dos grupos sociais. 
Cuida-se, sem dúvida, de poderoso instrumento democrático, 
permitindo a efetiva participação dos cidadãos em geral no processo 
de exercício do poder”. (CARVALHO FILHO, 2015, p. 984) 
 

 Logo, a inclusão do indivíduo na política através de uma maior participação 

deste na administração pública e na construção legislativa se faz necessária para 

que o mesmo possa ver o Estado como uma ferramenta positiva para a 

construção do seu futuro, construindo um pensamento cívico de que cabe ao 

povo modificar e melhorar seu coletivo, conforme bem acentua Carvalho Filho: 

“Os exemplos significativos acima mencionados demonstram o 
processo de evolução do controle social, como meio democrático de 
participação da sociedade na gestão do interesse público. Trata-se, 
com efeito, de um processo, em que cada etapa representa um fato de 
ampliação desse tipo de controle. Urge, entretanto, que o Poder 
Público reduza cada vez mais sua postura de imposição vertical, 
admitindo a cogestão comunitárias das atividades de interesse 
coletivo, e que a sociedade também se organize para realçar a 
expressão de sua vontade e a indicação de suas demandas, fazendo-
se ouvir e respeitar no âmbito dos poderes estatais. (CARVALHO 
FILHO, 2015, p. 985)  
 

 Também neste raciocínio, afirma o professor Freitas que: 

“Neste particular, essa democracia representativa deverá ser 
adequadamente complementada com mecanismos de democracia 
participativa. (...). Neste contexto, não apenas a participação política 
(por via do voto, do referendo ou outros modos) é relevante, sendo 
também valiosa a participação cívica, mediatizada no exercício de 
direitos e liberdades (...)”. (ROCHA, 2013, p. 6 e 7) 
 

 Após apresentar um dos vários exemplos teóricos de ferramentas 

existentes na democracia participativa, devemos destacar que, na prática, 

pouquíssimos são utilizados pela população, principalmente pelos moradores de 

das periferias, alvo de análise deste trabalho.  

 Há, portanto, um déficit na efetiva participação destes indivíduos nas 

atuações do Estado, ficando subordinados às decisões abusivas e autoritárias 

das autoridades que compõem a administração pública, respondendo à estas 

decisões muitas vezes através de condutas de revolta e violência, reproduzindo 

a forma como foram tratados. 
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 Assim sendo, tais ferramentas de construção de uma democracia plena, 

além de auxiliar para que o Estado busque mecanismos de conseguir 

representar todas as camadas da população, utilizam-se como ferramentas no 

combate à invisibilidade social e na construção da dignidade humana dos 

moradores da periferia. 

 Tal combate ocorre uma vez que, possuindo o sentimento de liberdade e 

aumentando sua participação na vida política, aqueles que são invisíveis 

poderão, além de buscarem uma outra maneira de serem reconhecidos 

socialmente, lutar a favor de políticas públicas que possam modificar sua 

realidade e melhorar sua comunidade, bem como combatendo as ilegalidades 

do Estado que prejudiquem o desenvolvimento das suas comunidades. 

 

1.2 - Estado de Exceção 

 

 Inicialmente devemos compreender a definição de estado de exceção, 

circunstância em que, para melhor defini-lo, utilizarei das obras de autores que 

se aprofundaram sobre a classificação deste tema.  

 Sendo assim, destaquemos para a definição de Agamben, que, utilizando 

das concepções de estado de exceção de Carl Smith, conclui da seguinte forma: 

“O estado de exceção, nesse sentido, é a abertura de um espaço em 
que a aplicação e norma mostram sua separação e em que uma pura 
força de lei realiza (isto é, aplica desaplicando) uma norma cuja 
aplicação foi suspensa. Desse modo, a união impossível entre norma 
e realidade, e a consequente constituição do âmbito da norma, é 
operada sob a forma da exceção, isto é, pelo pressuposto de sua 
relação (...). Em todos os casos, o estado de exceção marca um 
patamar onde lógica e práxis se indeterminam e onde uma pura 
violência sem logos pretende realizar um enunciado sem nenhuma 
referência real”. (AGAMBEN, 2007, p. 63) 
 

  Neste mesmo sentido, Rossiter, citado por Agamben e contribuindo com 

sua conclusão, caracteriza o estado de exceção desta maneira: 

“(...) em tempos de crise, o governo constitucional deve ser alterado 
por meio de qualquer medida necessária para neutralizar o perigo e 
restaurar a situação normal”. (ROSSITER,1948, p. 5 apud AGAMBEN, 
p. 21) 
 

 Com isto, Giorgio Agamben deixa claro que o estado de exceção se 

apresenta como a forma legal daquilo que não pode ter forma legal, surgindo 

como uma resposta imediata do poder estatal aos conflitos internos, afirmando 

que:  
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“Desde então, a criação voluntária de um estado de emergência 
permanente (ainda que, eventualmente, não declarado no sentido 
técnico) tornou-se uma das práticas essenciais dos Estados 
contemporâneos, inclusive os democráticos”. (AGAMBEN, 2007, p. 13) 
 

 Portanto, pode-se concluir brevemente que o estado de exceção surge 

como uma medida governamental de atender as necessidades de urgência do 

Estado, onde este adequa suas ações às circunstâncias que criaram esta 

necessidade, mesmo que seja necessário suspender as normas pelo qual é 

regido.  

 Ou seja, a administração pública, seja através do chefe do executivo ou 

através de atitudes feitas isoladamente pelo agente público ou por um grupo 

restrito de agentes públicos, suspende as normas que os limitam para 

apresentarem uma solução às necessidades que excepcionalmente 

apareceram. Nesta análise, bem esclarece Agamben ao afirmar que: 

“(...) seu desenvolvimento é independente de sua formalização 
constitucional ou legislativa. (...) Mais do que tornar lícito o ilícito, a 
necessidade age aqui como justificativa para a transgressão em um 
caso específico por meio de uma exceção. (...) O estado de exceção 
moderno é, ao contrário, uma tentativa de incluir na ordem jurídica a 
própria exceção, criando uma zona de indiferenciação em que fato e 
direito coincidem”. (AGAMBEN, 2007, p. 23, 40, 41 e 42) 
 

  Sobre as tais “necessidades” ditas anteriormente, das quais são a causa 

do surgimento do estado de exceção, devemos entende-las com base na 

seguinte caracterização feita por Belladore-Pallietei, citado por Agamben em sua 

obra: 

“O conceito de necessidade é totalmente subjetivo, relativo ao objetivo 
que se quer atingir. Será possível dizer que a necessidade impõe a 
promulgação de uma dada norma, porque, de outro modo, a ordem 
jurídica existente corre o risco de se desmoronar”. (BELLADORE-
PALLIETI, 1970, p.168, apud AGAMBEN, 2007, p. 46 e 47) 
 

  Desta forma, verificamos que a criação do estado de exceção ocorre em 

decorrência de uma questão factual da qual o Estado deve suspender suas 

normas e impor uma capaz de saciar esta questão factual, denominada de 

necessidade. Por conta disso, podemos concluir, nas palavras de Romano, 

citado por Agamben, que: 

“(...) a necessidade é a fonte primária e originária do direito, de modo 
que, em relação a ela, as outras fontes devem, de certa forma, ser 
consideradas derivadas (...). (ROMANO, 1909, ed. 1990, p. 362 apud 
AGAMBEN, 2007, p. 44) 
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 Entretanto, embora o estado de exceção seja justificado como uma medida 

provisória e excepcional para casos de extrema instabilidade, verifica-se que ele 

tem sido utilizado como uma técnica de governo para blindar suas ações do 

sistema jurídico, mesmo que nesses casos sua existência (suspensão da norma 

vigente e promulgação de nova norma) não seja declarada, mas sim imposta e 

aceita culturalmente.  

 Fazendo uma crítica à esta estratégia dos administradores públicos, 

Agamben sabiamente abordou em sua obra a seguinte conclusão: 

“Ele não só sempre se apresenta muito mais como uma técnica de 
governo do que como uma medida excepcional, mas também deixa 
aparecer sua natureza de paradigma constitutivo da ordem jurídica. (...) 
Uma das características essenciais do estado de exceção – a abolição 
provisória da distinção entre poder legislativo, executivo e judiciário – 
mostra, aqui, sua tendência a transformar-se em prática duradoura de 
governo. (...) conforme uma tendência em ato em todas as 
democracias ocidentais, a declaração do estado de exceção é 
progressivamente substituída por uma generalização sem precedentes 
do paradigma da segurança como técnica normal de governo”. 
(AGAMBEN, 2007, p. 18, 19, 27 e 28) 
 

 Sendo assim, o que tem predominado é a vontade daqueles que 

administram o Estado, dos quais possuem a força, autoridade e legitimidade de 

atuar perante os cidadãos, fazendo com que o ordenamento jurídico seja posto 

de lado com o objetivo de trazer a “ordem” necessária para combater a 

necessidade que surgiu. 

 Mantem-se o Estado, mas este negligencia as normas que o rege para a 

elucidação de um problema, conforme bem apontado por Schmitt e Rossiter, 

citados por Agamben: 

“O Estado continua a existir, enquanto o direito desaparece” 
(SCHMITT, 1922, p.39, apud AGAMBEN, 2007, p. 48) 
“Essa alteração implica, inevitavelmente, um governo mais forte, ou 
seja, o governo terá mais poder e os cidadãos menos direitos”. 
(ROSSITER,1948, p. 5 apud AGAMBEN, 2007, p. 21) 
 

 Sabemos que se trata de uma linha muito tênue entre o agente público 

atuar discricionariamente em situações emergenciais e necessárias, seguindo o 

princípio da legalidade, e uma atuação arbitrária e construtora de um estado de 

exceção.  

  O que queremos dizer neste momento é que há sim uma manutenção de 

um estado de exceção, mas ela anda paralelamente, e sobre uma linha tênue, 

com as circunstâncias em que o agente público atue, e deva atuar. 
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 Neste pensamento, com base em todos os acontecimentos históricos4, 

percebemos que o estado de exceção tem por finalidade, prioritariamente, a 

manutenção do poder e a utilização da força do Estado para impor esse poder 

àqueles que contrariam a autoridade vigente. 

 De certa forma, verificamos que este contexto se manteve presente nos 

dias atuais, destacando-se para as periferias, onde as ações do sistema penal 

como um todo (polícia, sistema penitenciário, legislação penal, poder judiciário, 

etc.), justificadas pelo combate ao crime lá inserido, demonstram uma atuação 

estatal similar ao estado de exceção, visto estarem presentes muitas das 

características desse fenômeno que aqui já foram apresentadas. 

 Inúmeros são os casos em que estão presentes o abuso de autoridades e 

o excesso do uso da força para a imposição do poder, de uma maneira que, ao 

invés de estabelecer uma ordem juridicamente plausível, alcança-se um objetivo 

diferente deste, qual seja, o de impor perante os moradores as vontades da 

autoridade que ali se encontra.  

 Com relação a forma como o sistema penal atua nas periferias, Thiago 

Fabres de Carvalho afirma que: 

“(...) o sistema penal das sociedades do capitalismo periférico, e o 
brasileiro em particular, ao apoiar-se na negação ainda mais radical do 
fundamento moderno da dignidade humana, atua como um dos mais 
importantes mecanismos de “neutralização da desigualdade” e gestão 
da subcidadania, e consolida, por meio de suas práticas e instituições, 
a (re)produção dos fenômenos políticos da invisibilidade pública e da 
humilhação social, que atingem níveis de genocídios permanentes”. 
(CARVALHO, 2014, p. 14) 
 

  Utilizando-se dessa linha de raciocínio, podemos comparar este Estado 

paralelo com os períodos revolucionários citados por Agamben, que legitimaram 

a presença de um estado de exceção.  

“Um movimento revolucionário poderá declarar a necessidade de uma 
nova norma, abolindo os institutos vigentes contrários às normas 
exigências”. (BELLADORE-PALLIETI, 1970, p.168, apud AGAMBEN, 
2007, p. 47) 
 

 Tais períodos podem ser comparados aos tempos atuais, em que há 

grande dominação das facções criminosas sobre área de domínio do Estado, 

agindo tanto quanto as revoluções como uma afronta aos Estado legítimo, que 

                                                 
4 Para maiores informações sugiro a leitura do item 1.7 (pg. 23 a 38) do livro Estado de 

Exceção, de autoria de Giogio Agamben.  
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para manter o seu poder necessita suspender as leis para a manutenção da sua 

existência. 

 Ou seja, o Estado necessita agir em resposta às circunstâncias das quais 

a lei não previna soluções, mas mantendo-se o mais fiel possível ao direito e às 

normas, não criando uma ruptura total do seu ordenamento jurídico. Sobre esta 

linha tênue aqui apresentada, Agamben afirma que:  

“É como se o direito contivesse uma fratura essencial entre o 
estabelecimento da norma e sua aplicação e que, em caso extremo, só 
pudesse ser preenchida pelo estado de exceção, ou seja, criando-se 
uma área onde essa aplicação é suspensa, mas onde a lei, enquanto 
tal, permanece em vigor”. (AGAMBEN, 2007, p. 49) 
 

  Diante disto, segundo Santi Romano:  

“Se a revolução é, indiscutivelmente, um estado de fato que ‘não pode, 
em seu procedimento, ser regulamentado pelos poderes estatais que 
tende a subverter e a destruir’ e, nesse sentido, é por definição 
‘antijurídico’, mesmo quando é justo’, a revolução também não pode 
aparecer como antijurídica a não ser ‘do ponto de vista do direito 
positivo do Estado ao qual se opõe, o que não impede, do ponto de 
vista bem distinto segundo o qual se define a si mesma, que seja um 
movimento ordenado e regulamentado por seu próprio direito’ 
ROMANO, 0983, p. 222 e 224, apud AGAMBEN, 2007, p. 45) 
 

  Conclui-se que neste ambiente tanto a cultura e quanto os costumes locais 

habituaram-se a lei do mais forte, não havendo a aplicabilidade jurídica dos 

princípios e deveres estabelecidos na constituição, muito menos há um Estado 

democrático de direito que funcione sem interferências de outros poderes 

(Estados paralelos). 

 Ou seja, por diversas vezes surgem situações em que não são respeitadas 

as normas e princípios jurídicos por aqueles que deveriam defende-los, além de 

situações em que a mera reprodução das leis do tráfico já demonstra uma total 

ausência do ordenamento jurídico. 

 Com isto, a relação entre estes indivíduos se estabelece mediante a 

ameaça da punição, na qual busca estabelecer a ordem social, conforme a 

vontade da autoridade presente naquele momento. 

 Desta forma, a existência desse estado de exceção, bem como a de um 

estado paralelo que igualmente desrespeita os direitos básicos dos moradores, 

desmorona todas as possibilidades do indivíduo de ter sua dignidade humana 

reconhecida.  

 Mantem-se, assim, a identidade invisível dos indivíduos que ficam 

submetidos à estes tratamentos e morando naquela localidade, circunstância em 



27 

 

 

 

que, consequentemente, estimula neste indivíduo sua necessidade de se fazer 

reconhecer, principalmente pelos meios que aqui já foram abordado.  

 Neste âmbito Thiago Fabres de Carvalho bem salienta que: 

“No interior de uma dada ordem social, a dignidade humana estará 
assegurada quando presentes as condições básicas para o 
desenvolvimento da vita activa, isto é, quando resguardados aos 
indivíduos os meios para (...) o pleno exercício da palavra e da ação 
como pressupostos para a formação racional da vontade, 
consubstanciados na proteção das esferas ou dimensões de direitos 
fundamentais assegurados constitucionalmente”. (CARVALHO, 2014, 
p. 42) 
 

 Verifica-se, portanto, que um estado de exceção, assim como o déficit 

democrático, ambos contextos característicos e presentes nas comunidades, 

auxiliam e facilitam a manutenção da invisibilidade social dos moradores desses 

locais, circunstância que, em decorrência da sua invisibilidade, proporciona para 

que estes necessitem se tornar visíveis, utilizando-se, conforme já foi analisado, 

das ferramentas que possuem para alcançar essa visibilidade e se impor perante 

os demais e perante àqueles que o inferiorizaram.  
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CAPÍTULO 2 - ANÁLISE DOS MÉTODOS DE COMBATE AO CRIME 

ORGANIZADO NAS PERIFERIAS 

 Neste capítulo pretende-se fazer uma análise da atual conjuntura do Estado 

que é responsável pelo enfrentamento as associações criminosas presentes nas 

favelas, bem como aos demais crimes que ocorrem naquela localidade. 

 Esta análise visa identificar características e metodologia que prejudicam 

atingirem o objetivo da segurança pública, buscando apresentar no próximo 

capítulo possíveis soluções para diminuir esta realidade. 

 Porém, pelo fato do sistema penal e a área de segurança pública possuírem 

inúmeros órgãos de atuação (polícias civil e militar, institutos de criminalística, 

sistemas penitenciários, legislações penais, poder judiciário, etc.), bem como por 

haver inúmeras definições e debates acadêmicos sobre a atuação de cada um 

desses órgãos, infelizmente não será possível apontarmos e analisarmos todos 

eles neste trabalho.  

 Sendo assim, faremos apenas uma análise da polícia civil e militar, cuja 

atuação é mais visível pela sociedade por estarem diretamente em contato com 

o administrado, conforme bem destaca Marcelo Queiroz no livro do professor 

Andre Saddy, Discricionariedade Policial, ao dizer que: 

“(...) o agente de campo é a personificação mais próxima que o 
administrado conhece da Administração Pública, é sobre ele que 
estarão os olhos dos administrados quando de uma atuação policial, é 
dele que um cidadão necessitado buscará providência (...)”. 
(QUEIROZ, 2016, p. 114 e 115). 
 

  Frisa-se novamente que há outros órgãos da administração pública e 

setores da segurança pública que também devem ser analisados e criticados de 

forma construtiva, uma vez que estes também possuem melhoramentos capazes 

de diminuir a infeliz realidade de violência urbana, mas que não poderão ser aqui 

analisados em decorrência do extenso conteúdo que os aborda. 

 Assim sendo, para dar início à crítica de um dos principais métodos de 

enfrentamento do crime organizado nas periferias, deveremos fazer uma breve 

e didática explicação sobre os pontos que aqui serão analisados de forma 

construtiva. 

 Pois bem, precisamos inicialmente entender a função da polícia dentro 

deste cenário, a fim de que possamos compreender melhor o papel destas 
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corporações e identificar em quais aspectos elas devem ser aprimoradas, ou até 

modificadas, de forma que sua atuação se torne mais eficaz. 

 

2.1 – Conceito de poder de polícia e o objetivo das forças policiais 

 

 Utilizaremos, portanto, as definições das doutrinas do direito administrativo 

e constitucional, bem como as estabelecidas em lei, de forma que possamos 

entender melhor a organização estrutural do Estado e a atuação de cada agente 

público aqui analisado.  

 Inicialmente devemos estabelecer o conceito de poder de polícia, que é 

definido no artigo 78 do Código Tributário Nacional como sendo:  

“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”. (PLANALTO. Lei n° 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, artigo 78). 
 

 Ampliando este raciocínio o professor Andre Saddy define a atuação da 

polícia na manutenção da segurança pública das seguintes maneiras: 

“A polícia, a partir dos mandatos constitucionais, constitui-se na 
organização pública que assume a garantia da segurança dos 
cidadãos e do livre exercício dos direitos e liberdades (...)”. (SADDY, 
2016, p. 11). 
“Segundo o texto constitucional, essa deve ser exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através da polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia 
ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de 
bombeiros militares”. (SADDY, 2016, p. 08) 
“Resume-se, assim, como fim da atividade de polícia, a 
responsabilidade pública de conseguir um estado de normalidade 
cívica presidido pela sensação objetiva nos cidadãos de ausência de 
riscos e de perigos”. (SADDY, 2016, p. 23) 
 

 Destaquemos, por oportuno, os princípios existentes na atuação policial, 

bem definidos por António de Sousa, citado pelo professor André Saddy, senão 

vejamos: 

“(...) aduz que as forças de ordem e segurança pública integram a 
Administração, logo, estão subordinadas aos princípios da atuação 
administrativa. Por sua importância, onipresença e significado, o autor 
destaca dois princípios na atuação policial: o princípio da legalidade e 
o princípio da proporcionalidade”. (SOUSA,2009, p. 215)  
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 Percebe-se, portanto, que a polícia possui uma grande importância na 

manutenção da ordem pública, atuando de diversas maneiras para combater 

aqueles que confrontam a lei e colocam em risco os bens jurídicos protegidos 

por ela, onde o foco principal é a criação de uma segurança cidadã, atuando em 

conformidade com os princípios da legalidade e proporcionalidade.  

 Sobre este tema bem salienta o professor Andre Saddy quando diz que: 

“A configuração da polícia formula-se, então, sobre os pressupostos da 
missão que constitucionalmente tem encomendada; uma missão que 
se encontra constitucionalizada na noção de ordem pública que, na 
atualidade, como se poderá observar, é melhor definida como 
segurança cidadã, conjuntamente com a proteção dos direitos e 
liberdades”. (SADDY, 2016, p. 11)   
 

 Neste mesmo sentido, Pedro Lenza complementa este pensamento ao 

dizer que: 

“O objetivo fundamental da segurança pública, dever do Estado, direito 
e responsabilidade de todos, é a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio e se implementa por meio 
dor órgãos indicados no art. 144 da CF/88” (LENZA, 2014, p. 80) 
 

  Sendo assim, atuando para cumprir esta missão, não só a polícia, mas o 

sistema penal como um todo, necessita possuir uma característica arbitrária e 

coercitiva para que seja estabelecida a ordem que defendem, visto que em 

muitas circunstâncias está é a única forma de se limitar as ilicitudes do infrator.  

 Corroborando este pensamento o professor Saddy complementa ao afirmar 

que: 

“(...) a polícia limita as liberdades dos administrados em benefício do 
coletivo, por meio de atos de vigilância, proteção e preparação para a 
repressão visando sempre à ordem pública. (...) A polícia, 
independentemente de as normas conterem ou não obrigações 
impostas aos cidadãos, deve impor-lhes, de forma coativa, as 
restrições necessárias para que se cumpra a obrigação geral de 
manutenção da ordem pública”. (SADDY, 2016, p. 18-20)   
 

2.2 – Atuação policial nas favelas 

 

 Todavia, por mais que o sistema penal deva agir desta forma para que haja 

a manutenção da ordem e a defesa dos direitos individuais e coletivos, ele muitas 

vezes acaba sendo utilizado como mecanismo de imposição do poder e da 

injustiça perante os menos favorecidos.  

 Justamente agindo neste sentido que sua aplicabilidade acaba sendo 

diferente conforme o local em que o sistema penal, e principalmente a polícia, 

está atuando, circunstâncias que podem gerar consequências distintas para o 
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mesmo fato típico apurado, havendo, por tanto, uma falta de imparcialidade por 

parte do Estado ao impor seu poder de polícia, que consequentemente pode 

acabar criando um estado de exceção. 

 Seguindo deste pensamento o Dr. Saddy faz uma boa explanação sobre o 

tema ao analisa-lo da seguinte maneira: 

“Por sua vez, o dado que reduz a vigência da ordem pública a um 
espaço territorial muito concreto e reduzido (no caso o distrito policial) 
representa uma visão localista, absolutamente defasada na atualidade, 
uma vez que demarcaria uma discriminação entre os cidadãos, 
vulnerando o princípio da igualdade no exercício de seus direitos e 
liberdades”. (SADDY, 2016, p. 21)   
 

  Seguindo este entendimento, Thiago Fabres de Carvalho valida nosso 

pensamento afirmar que:  

“(...) o sistema de justiça penal brasileiro atua como importante 
mecanismo de demarcação das fronteiras e das hierarquias sociais e 
de gestão da subcidadania, assumindo, facilmente, à legalidade (com 
de concentração) como estratégias primordiais de controle social. O 
sistema punitivo aparece, portanto, como um importante campo político 
e burocrático da gestão da miséria e da exclusão política ao não 
permitir o fechamento e a cicatrização de uma chaga social 
consubstanciada no fenômeno essencialmente político da 
invisibilidade pública (...)” (CARVALHO, 2014, p. 15) 
 

 Neste raciocínio, usando essa lógica no contexto das periferias, muitas 

vezes este sistema penal acaba sendo utilizado para perpetuar a segregação 

racial, social e econômica, mantendo as desigualdades e subordinações entre 

diferentes setores da sociedade, ao invés de realmente combater os crimes que 

lá estão sendo praticados. 

 Também acaba por auxiliar na construção invisibilidade social do indivíduo 

e dificultando o estabelecimento de um segurança cidadã garantidora de direitos, 

conforme Thiago F. de Carvalho sabiamente analisa ao dizer:  

“Na modernidade central, o surgimento do campo jurídico-penal (...) 
teve como pressuposto difundir e generalizar um amplo cenário de 
afirmação de entendimento de dignidade compartilhada 
intersubjetivamente (...) a partir do reconhecimento amplo da liberdade, 
da igualdade e da autonomia da vontade. Na modernidade periférica, 
ao contrário, a transplantação das práticas e instituições penais 
modernas inscreve-se justamente num quadro de negação desses 
mesmo valores a todas as esferas da sociedade, o que significa um 
painel de afirmação perversa da naturalização da desigualdade e da 
atuação do sistema de justiça penal como mecanismo de gestão da 
subcidadania”. (CARVALHO, 2014, p. 14 e 15) 
 

 Sendo assim, conclui-se que a presença da força policial, embora seja um 

mecanismo necessário para combater a criminalidade e proteger os bens 

jurídicos defendidos pela lei, acaba atingindo finalidades distintas desta, 
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destruindo a possibilidade de haver uma segurança cidadã aplicável a todos, o 

que, ao invés de atingir seu objetivo, reproduz uma atuação ineficaz e que não 

traz resultados positivos no combate ao crime.  

 

2.3 – Formação e condições de trabalho da polícia 

 

 O que se entra em debate aqui é a construção e preparo dessa força 

policial, a ponto de saber se ela está sendo usada e preparada da maneira 

correta para desestruturar as associações criminosas, ao invés de ser utilizada 

como ferramenta do Estado para estabelecer um estado de exceção e manter 

uma invisibilidade social dos moradores destes locais. 

 Neste sentido, tentaremos identificar os fatores que auxiliam para esta 

erronia utilização da força policial, seja eles consequentes de uma atuação 

dolosa e mal-intencionada de pessoas específicas ou até mesmo uma má gestão 

dos órgãos e de suas atividades. 

 Portanto, defendendo ser necessária a presença constante da força policial 

para desempenhar suas verdadeiras funções, identificamos que uma das formas 

de que isso aconteça sem que haja o desvio dessa finalidade é através de um 

bom treinamento dos policiais e de boas condições de trabalho.  

 Isto porque a simples dificuldade e despreparo no ambiente de trabalho 

impossibilita que o agente de campo consiga lograr êxito em seu objetivo, qual 

seja a manutenção de uma segurança cidadã definida nas palavras de José Luis 

Carro Fernández Valmayor, citado por Andre Saddy, que é: 

“(...) um componente da segurança pública, cujo conteúdo consiste não 
só no interesse que as comunidades têm de que se tomem medidas 
preventivas para evitar situações de perigo, ou de risco de desastres, 
ou calamidades, mas sim que se assegure o cumprimento das 
obrigações jurídicas, garante-se o normal funcionamento dos entes e 
serviços públicos, consiga-se a eficácia das decisões tomadas 
conforme o Direito pelos órgãos públicos, sejam administrativos ou 
judiciais, e que se protejam os bens ou o patrimônio público”. (CARRO 
FERNÁNDEZ-VALMAYOR,1990, p. 21-22) 
 

 Sendo assim, com relação ao preparo policial, percebe-se que há por parte 

do Estado um descaso na construção e manutenção deste órgão, quer seja por 

problemas financeiros ou por motivos políticos que parece preferir manter uma 

polícia despreparada e de baixa qualidade.  
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 Tal afirmação pode ser verificada já no fato da polícia do Rio de Janeiro 

apresentar falhas no seu processo de formação, em que homens e mulheres que 

dedicam suas vidas para proteger a sociedade começam a ter problemas 

estruturais no curso (GLOBO, 2018), que acaba sendo incompleto e, 

consequentemente, incapaz de prepara-los para as distintas realidades que 

enfrentarão ao serem colocados nas ruas. 

 Após sua formação, o policial continua tendo uma péssima infraestrutura e 

condições de trabalho, sendo tratado com descaso pelo Estado, seja na 

precariedade do armamento (GLOBO, 2018; GLOBO, 2017), outros 

equipamentos de combate (GLOBO, 2016), ou da infraestrutura de suas 

instalações (ISTOÉ, 2016; GLOBO, 2016), interferindo diretamente na atuação 

do combate ao crime.  

 E, sobre esta realidade, bem aponta Marcelo Queiroz das dificuldades 

vivenciadas, visto que o mesmo em sua obra pode esclarecer que: 

“(...) a precariedade do equipamento de radiocomunicação que 
dispõem as patrulhas e policiais a pé, o que, inclusive, é um grave 
dificultador em situações de risco nas quais o policial depende de 
suporte”. (QUEIROZ, 2016, p. 115) 
 

 Consequentemente, portanto, essas questões afetarão diretamente no 

trabalho do policial, que inclusive recebe uma valorização monetária e um 

reconhecimento social incapazes de estimulá-los a cumprirem seu dever, 

circunstância na qual podemos resumir essa triste realidade da seguinte forma:  

“Esse é um dos grandes problemas enfrentados pelos agentes policiais 
que se colocam na linha de frente do combate ao crime e da proteção 
do ordenamento jurídico, são eles obrigados a tomar decisões em 
frações de segundos, muitas vezes com repercussões profundas, sem 
que a lei ou o regulamento lhes confiram todos os elementos 
necessários para tomar uma decisão juridicamente isenta, socialmente 
aceitável, sem riscos de danos e sopesando todas as consequências 
imagináveis de tal decisão, sendo que as consequências da inação 
podem ser tão graves quanto as de uma ação não ponderada”. 
(QUEIROZ, 2016, p. 99) 
 

 Após essa breve análise das condições de treinamento e trabalho do 

policial, vamos agora apresentar as atividades pelo qual ele está inserido no dia 

a dia. E sobre este contexto bem esclarece Marcelo Queiroz ao afirmar que: 

“Em verdade, a atividade policial se coloca à parte da maioria das 
atividades administrativas, é uma atividade na qual o agente incumbido 
de seu exercício se encontra constantemente em situações de extrema 
pressão, tendo que agir de forma urgente, sem qualquer tempo para 
refletir e ponderar sua decisão (...)”. (QUEIROZ, 2016, p. 110) 
“(...) muitas vezes, no curso da atividade policial, não há um dispositivo 
legal oferecendo ao agente público um leque de possibilidades para se 
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resolver uma situação da realidade fática, (...), sobre ele há o peso de 
todo um ordenamento jurídico em suas mais variadas manifestações 
normativas, (...), há a necessária e rígida observância à hierarquia, há 
as pressões sociais exigindo uma perfeita atuação do policial, há 
tensões psicológicas próprias do ser humano, o risco à própria vida 
(...), há ainda a ameaça de instauração de procedimento administrativo 
disciplinar e de persecução criminal caso o policial militar falhe (...)”. 
(SADDY, 2014, p. 281. Apud: QUEIROZ, 2016, p. 113) 
 

 Nestas condições, sem sequer levar em consideração todo o despreparo 

de sua formação e suas péssimas condições de trabalho, Marcelo, utilizando-se 

da obra de André Saddy, destaca que o policial normalmente deverá agir da 

seguinte maneira: 

“(...) ele avaliará o ordenamento jurídico como um todo, ou o que ele 
entende sobre o ordenamento, vasculhará sua experiência, a 
experiência de outros colegas e seu treinamento para saber o que e 
como fazer para resolver o problema”. (SADDY, 2014, p. 270-281. 
Apud: QUEIROZ, 2016, p. 113 e 114) 
 

 Percebe-se, portanto, que a atividade policial por si só submente o 

indivíduo a intensas situações de estresse e perigo, dos quais este necessita ter 

grande preparo para saber como lidar com os diferentes problemas que vão 

aparecendo, de forma que possa concluir sua missão de forma eficaz. 

 Todo este cenário piora ainda mais quando acrescentamos à este órgão 

aqueles agentes públicos que em suas atitudes acabando desviando a finalidade 

do seu cargo e se corrompendo, chegando ao ápice de aliciar-se aos criminosos 

que deveriam combater (GLOBO, 2017; JORNALDOBRASIL, 2018). 

 Nesta ótica, devemos salientar as lições do professor André Saddy, que 

bem demonstra os deveres legais do policial ao afirmar que: 

“(...) como membro da Administração Pública que é, o policial estará 
sempre submetido aos princípios e normas que regem a Administração 
Pública, devendo respeitar o ordenamento jurídico como qualquer 
outro cidadão (...)” (SADDY, 2014, p. 288-290. Apud: QUEIROZ, 2016, 
p. 114) 
 

  Com relação a este tema, sabemos que tais policiais não correspondem à 

maior parte da corporação, mas devemos compreender que essas atitudes 

dificultam ainda mais o trabalho daqueles que cumprem o seu dever nas ruas, 

motivo pelo qual apresentaremos no próximo capítulo soluções, que inclusive já 

são feitas pela própria polícia, capazes de lidar com este problema. 
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2.4 – Metodologia de combate utilizada e os resultados alcançados 

 

 Ainda diante desta triste e precária realidade, temos o sistema penal 

impondo o cumprimento das funções da polícia através de tácticas e 

metodologias de combate ao crime organizado ineficazes em sua grande 

maioria, conforme bem salienta o professor André Saddy ao dizer que: 

“Aos agentes da Administração Pública que estão mais próximos do 
administrado, lidando rotineiramente com ele é colocada uma carga de 
normas jurídicas sobrepostas, de diferentes índoles, e que não servem 
para pacificar o conflito que surge no dia a dia desses agentes”. 
(QUEIROZ, 2016, p. 99) 
 

 Além disso, utilizam de táticas de guerra e confronto direito para combater 

facções criminosas que se instalam e dominam uma região ocupada não só por 

seus membros, mas também por moradores que, como já foi visto, estão a 

margem de qualquer valorização e visualização social.  

 Necessita-se, portanto, uma abordagem que saiba lidar não só com os 

criminosos, mas também com os civis que vivenciam este cenário de guerra, de 

forma que seja possível o enfrentamento às facções sem que seja colocado de 

lado a existência de um estado democrático garantidor de direitos. 

 Ou seja, se faz necessário que o treinamento do policial seja realizado com 

uma ótica distinta da visão militarizada, visto que, conforme bem salienta Caio 

Nogueira de Castro: 

“(...) a militarização da polícia tem sido observada como um modelo 
inadequado à própria segurança dos cidadãos, visto que o formato de 
treinamento destes policiais é do combate, do extermínio do inimigo, 
assim, sendo preparado para combater e destruir seu possível inimigo, 
que, no caso da segurança interna, é o próprio cidadão”. (CASTRO, 
2016, p. 321) 
 

 Podemos ainda acrescentar o pensamento de José Murilo de Carvalho, 

citado por Caio Nogueira, e reafirmando que este posicionamento não se 

encontra isolado, senão vejamos: 

“Essa organização militarizada tem-se revelado inadequada para 
garantir a segurança dos cidadãos. O soldado da polícia é treinado 
dentro do espírito militar e com métodos militares. Ele é preparado para 
combater e destruir inimigos e não para proteger cidadãos. Ele é 
aquartelado, responde a seus superiores hierárquicos, não convive 
com os cidadãos que deve proteger, não os conhece, não vê como 
garantidor de seus direitos (...)”. (CARVALHO, 2001, p. 213. Apud: 
CASTRO, 2016, p. 321 e 322) 
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 Não se critica o fato de haver confronto direto feito pela polícia as facções 

criminosas, mas sim a forma e os resultados que este confronto tem alcançado, 

tendo em vista que as facções não deixaram de existir e, em contrapartida, 

inúmeras vidas inocentes estão sendo perdidas (GLOBO, 2016, 2017, 2018; 

EPOCAGLOBO, 2016; EXTRAGLOBO, 2016), ao invés de se conseguir 

estabelecer uma segurança cidadã naquela localidade.  

 Surge, portanto, a necessidade de uma polícia de proximidade, tendo esta, 

segundo Caio Nogueira, sua essencialidade como sendo:  

“(...) a alteração estrutural na organização policial tradicional, pois essa 
modificação estrutural das instituições repressiva busca um maior 
poder de atuação do policial nas atividades junto à sociedade na 
mediação do conflito. (...) Nesse sentido, a preocupação da filosofia de 
proximidade é de promover mudanças hierárquicas e de 
relacionamento sob o prisma da modernização e da democratização 
das instituições policiais, pois que esse modelo de Segurança Pública 
Cidadão não se sustenta sob a ideologia militar (...)”. (CASTRO, 2016, 
p. 318) 
 

 E, diante dessa realidade, o capitão do Batalhão de Operações Policias 

Especiais (BOPE) na década de 90 já havia reconhecido que este tipo de 

metodologia de combate se faz ineficaz e que não basta ela para que uma 

mudança definitiva e positiva seja feita, visto que este afirma que:   

“Quase toda noite o BOPE matava um traficante ali. Aprendia uma 
pistola e matava um traficante, aprendia um fuzil e matava um 
traficante (...). Não resolvia nada. Único segmento do poder do Estado 
que vai no morro é a polícia. E só a polícia não resolve” (Capitão do 
Bope, Notícias de uma guerra particular) 
 

 Podemos também acentuar está dificuldade de trabalho pelo fato de 

atuarem em comunidades cujo desenvolvimento social há décadas surgiu não 

através do ordenamento jurídico estabelecido pelo Estado, mas sim com leis e 

normas impostas pelas facções que lá conviviam com os moradores. 

 Estas organizações criminosas, utilizando muitas vezes da política de boa 

vizinhança para resolver os problemas locais, acabam por conquistar a confiança 

do morador e, quando necessário, são legítimos na imposição de força e 

violência para a manutenção da ordem que estabelecem, como, por exemplo, 

nos casos em que “X-9” são executados5.  

                                                 
5 Fato registrado no documentário Falcão: meninos do tráfico. 
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 Portanto, estes policiais são inseridos em ambientes hostis e culturalmente 

diferentes dos quais conviviam, com o objetivo de trazer a aplicabilidade de leis 

para aqueles que não tiveram o costume cultural de respeita-las e segui-las.  

 Tal cenário deve ser mudado pelos políticos que possuem a autoridade e 

capacidade para, além de dar um maior preparo institucional à polícia, melhorar 

as políticas públicas e proporcionar uma melhor infraestrutura para estes 

moradores, mostrando a presença do Estado através de outros serviços públicos 

distintos da força policial. 

 Desse modo, conclui-se que esta triste realidade se faz presente mediante 

uma má execução do sistema penal e, no caso analisado, dos órgãos de polícia, 

que são ferramentas legalmente constituídas para que houvesse a manutenção 

da ordem pública de forma eficaz, devendo, portanto, haver melhorias a este 

órgão capazes de auxiliar seus agentes públicos a atingirem este objetivo. 
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CAPÍTULO 3 - NOVOS MÉTODOS DE COMBATE (PREVENTIVO) AO CRIME 

ORGANIZADO  

 

 Os métodos que serão apresentados aqui de forma pontual não são 

nenhuma inovação, muito menos algo extremamente difícil de serem 

alcançados. Pelo contrário, muitos deles possuem uma facilidade financeira e 

administrativa maior do que o próprio confronto direito ao tráfico de drogas, assim 

como alguns são até mesmo visto como “senso comum” pela sociedade no geral. 

 Destes, alguns inclusive já são colocados em práticas por diversos órgãos 

do Estado quanto por instituições particulares, necessitando, nesses casos, 

apenas uma ratificação sobre este tema e o melhoramento destas atividades, a 

fim de que os resultados alcançados sejam melhores dos que temos atualmente. 

 Certas soluções estão relacionadas aos pontos que foram trazidos no 

primeiro capítulo, enquanto que outras dizem respeito às temáticas abordadas 

no segundo, sendo certo que, assim como os capítulos iniciais estão 

correlacionados, também há uma correlação entre as soluções que aqui serão 

apresentadas. 

 Isto porque uma atuação isolada, independente de qual seja, acabará por 

prejudicar a eficácia da outra, devendo todas essas soluções atuarem em 

consonância e simetria, como se fossem engrenagens operando em conjunto 

num mecanismo. 

 Apresentaremos, portanto, ideias que poderão proporcionar um 

melhoramento estrutural e organizacional da polícia até a aplicação de políticas 

públicas que possibilitem a visibilidade e a extinção da humilhação social 

daqueles que residem nas periferias. 

 Serão ações preventivas, das quais evitem a construção do indivíduo 

criminoso, que irão atuar em paralelo com as atividades de enfrentamento direto 

àquele cidadão que já se construiu como um agente delitivo.  

 Ou seja, estes novos métodos agirão de forma preventiva e com a 

finalidade de dar um maior suporte à segurança pública, seja na construção de 

uma melhor força policial ou na construção da uma sociedade capaz de diminuir 

a criação destes agentes delitivos. 
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3.1 – Combater a invisibilidade social com políticas públicas e mudanças 

culturais, através de serviços públicos de qualidade. 

  

 Em primeiro ponto, utilizando de toda análise crítica que foi feita sobre a 

invisibilidade social, acredita-se ser necessário uma mudança estrutural e 

cultural ao tema presentado no primeiro capítulo, da qual será capaz de auxiliar 

no combate do crime organizado e da desigualdade social. 

Estas medidas buscarão dar aos moradores da favela o reconhecimento 

e a humanização que outros indivíduos da sociedade já possuem, sendo certo 

que muitos dos métodos que aqui serão apresentados já estão sendo colocados 

em prática. 

Ou seja, diante das dificuldades de combater os criminosos membros do 

tráfico, a melhor maneira é diminuir as chances para que os indivíduos se 

associem as facções, utilizando políticas públicas que possam proporcionar para 

eles caminhos distintos deste, instruindo-o a ter condutas civilizadas e dando 

condições para que atinja seu reconhecimento sem que seja necessário se 

tornar um criminoso. 

 Essa mudança de realidade pode surgir de distintas políticas públicas, 

destacando-se para uma eficaz existência dos serviços públicos nas periferias 

(Escolas, hospitais, centros de assistência social e psicológica, centros culturais, 

cursos de formação profissional, etc.), bem como a aplicação e incentivo de 

programas sociais e culturais por parte da administração pública. 

 Ademais, temos o ambiente democrático, que surge como uma das formas 

em que o cidadão se vê reconhecido e respeitado pelas autoridades estatais, 

auxiliando-os na gerência do Estado e prevalecendo uma democracia ao invés 

de um ambiente de exceção.   

 Sendo, portanto, necessário que uma democracia plena seja instaurada 

nessas localidades, através da consagração da liberdade para os cidadãos, 

possibilitando-os a legitimarem a atuação do Estado em suas diversas funções, 

ao invés de verem ele apenas como um órgão opressor e desleal. 

 Destaca-se, por oportuno, que querer dar ao cidadão uma liberdade para 

que possa haver uma democracia plena é diferente de defender que não seja 

necessário a existência da polícia reprimindo condutas que prejudiquem a ordem 

social, isto porque há uma diferença entre restringir toda e qualquer liberdade, 
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principalmente política, da restrição da liberdade daqueles que prejudicam o bem 

comum. 

 Diante desta dificuldade em conseguir distinguir o momento em que deve 

haver essa repressão para que se mantenha um estado democrático e ao 

mesmo tempo uma ordem pública, o professor André Saddy enaltece que: 

“A polícia desempenha um papel essencial em todos os Estados 
democráticos, ela é frequentemente chamada a intervir em condições 
perigosas para seus agentes e suas funções se encontram, todavia, 
complicadas porque as regras que disciplinam seus membros não são 
definidas, no Brasil, como suficiente precisão”. (SADDY, 2016, p. 42) 
 

 Além disto, devemos estabelecer uma maior participação do cidadão na 

vida política, principalmente colocando em prática os inúmeros instrumentos 

legais que viabilizam esta conduta, a exemplo da Ação Popular apresentada no 

primeiro capítulo, visto que assim o cidadão estará diretamente ligado com as 

decisões do Administrador Público, orientando ou fiscalizando.  

 Diante disto, essas mudanças seriam capazes de trazer aos moradores da 

comunidade um maior sentimento de serem acolhidos e cuidados pelo Estado e 

seus gestores, capacitando-os a trabalharem em conjunto com a sociedade 

como um todo e a construírem novos caminhos de vida, assim como terão em 

sua disponibilidade serviços públicos que melhorarão sua qualidade de vida. 

 Ou seja, a partir daí estes moradores se identificariam mais como parte do 

Estado, circunstância em que se engajariam mais na vida política e nas decisões 

dos administradores, seja fiscalizando ou ajudando com as políticas públicas.  

 Destaca-se que o professor Andre Saddy reconhece que esta articulação é 

uma solução viável ao dizer que: 

“A articulação da sociedade é requisito fundamental para pressionar o 
Poder Público na definição de política preventiva e de reversão dos 
determinantes do problema (...) Ao mesmo tempo, um movimento 
oriundo da sociedade civil organizada é essencial para que se resgate 
a confiança da população nas possibilidades concretas de 
equacionamento dessa problemática que aflige a todos”. (SADDY, 
2016, p. 07)  
 

 Conclui-se que construir caminhos diferentes e mais vantajosos para 

aqueles que veem o tráfico de drogas como a melhor solução para os seus 

problemas e como um dos principais caminhos de vida a se seguir é uma forma 

de agir preventivamente, evitando que haja a construção deste criminoso, 

proporcionando a ele novas opções de escolhas sobre quais possam trilhar. 
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 E, neste sentido, para que haja uma efetiva mudança deste paradigma com 

a apresentação de novos caminhos a serem seguidos, deverá o Estado 

proporcionar através de serviços públicos de qualidade meios para que o 

cidadão possa ter ferramentas para alcançar estes caminhos. 

 

3.2 – Atuação da sociedade civil organizada e do setor privado. 

 

 Continuando com este pensamento, acrescentaremos a participação da 

sociedade civil organizada, independente do incentivo do Estado, na criação de 

serviços de assistência e atividades culturais capazes de diminuir a realidade 

que constrói a invisibilidade social, bem como trazer auxílios ao enfrentamento 

do déficit democrático. 

 Devemos, portanto, entender que a participação deste grupo é fundamental 

para que haja um combate eficaz do crime organizado nas favelas, sendo 

também de reponsabilidade do setor privado a busca por soluções deste 

problema. 

 Neste sentido bem salienta o professor Saddy ao dizer que a violência e 

criminalidade deixaram de ser um problema de polícia ou de política para ser um 

problema de todos os cidadãos, um problema que requer um programa de 

inclusão social. (SADDY, 2016, p. 05) 

 

 Sobre a atuação do terceiro setor, Carvalho Filho enaltece essa 

participação como uma forma efetiva para que ocorra o controle social, lançando 

inúmeros exemplos em que a legislação, constitucional e infraconstitucional, 

permite a ocorrência deste controle. Senão vejamos: 

“A efetivação do controle social pode ocorrer basicamente de duas 
formas. De um lado, o controle natural, executado diretamente pelas 
comunidades, quer através dos próprios indivíduos que as integra, quer 
por meio de entidades representativas, como associações, fundações, 
sindicatos e outras pessoas do terceiro setor. (...) Os exemplos 
significativos acima mencionados demonstram o processo de evolução 
do controle social, como meio democrático de participação da 
sociedade na gestão do interesse público” (CARVALHO FILHO, 2015, 
p. 984) 
 

 Corroborando com este entendimento, o professor André Saddy também 

defende a participação da sociedade civil organizada, senão vejamos: 

“É necessário que a sociedade civil organizada tome à frente dessa 
batalha e redirecione a agenda do Estado, criando propostas, saídas, 
e alternativas no combate à violência e criminalidade, deixando de 
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pensar em soluções para os efeitos da violência (como reduzir a 
reponsabilidade penal ou criar a pena de morte) e pensar em terminar 
com suas causas”. (SADDY, 2016, p. 07) 
 

 A título de exemplo, podemos destacar o grupo cultural Afro Reggae (2018) 

6, no qual realiza uma parceria com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e 

utiliza da música e da arte para dar aos jovens das favelas conhecimentos 

culturais e atividades que os impulsionaram a caminhos de reconhecimento 

social. 

 Este grupo cultural tem sido durante anos um símbolo de visibilidade para 

as favelas e uma marca na reconstrução da dignidade humana e do respeito 

pelos seus moradores. Obviamente não ser este o único grupo, sendo apenas 

utilizado como exemplo de atividade que o setor privado pode fazer. 

 Sendo assim, verificamos que, além de ser também de sua 

responsabilidade a busca pela solução deste problema, pode o setor privado 

estabelecer instituições capazes de capacitar e melhorar a qualidade de vida dos 

moradores das periferias, circunstância que produziria efeitos similares aos da 

primeira solução apresentada. 

 

3.3 – Aprimorar o controle das armas das policias, evitando que estas sejam 

desviadas para o crime organizado. 

 

 Neste ponto iremos apresentar uma solução capaz de diminuir armamento 

das organizações criminosas que dominam a periferia, uma vez que estas em 

inúmeros momentos estão em maior poderio bélico do que a força policial, de 

modo a dificultar a atuação dos agentes públicos no cumprimento do seu dever. 

 Sendo assim, tendo em vista que a maioria das armas presentes no tráfico 

são de grosso calibre e de forte poder de fogo, e que elas são a principal 

imposição da violência e do poder, se faz necessário o combate a esse 

armamento, evitando que o mesmo chegue nas mãos dos traficantes.  

 Com isto, é essencial um maior combate nas fronteiras para evitar que 

armas ilegais entrem nas comunidades, ocorrendo apreensões como, por 

                                                 
6Para mais informações sobre a instituição, acessar o site da mesma. Disponível em: 

http://www.afroreggae.org/. Acesso em: 20 maio 2018. 
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exemplo, a de Frederick Barbieri, considerado um dos maiores traficantes 

internacionais do Brasil (ESTADAO, 2018; R7, 2018).  

 Todavia, levando em consideração que a metodologia a ser apresentada 

se diz respeito diretamente ao estado do Rio de Janeiro e que o combate ao 

mercado negro se faz por parte da polícia federal, competência do governo 

federal, atentaremos apenas ao que diz respeito ao estado do Rio. 

  Sendo assim, é essencial um maior controle das armas das próprias 

polícias estaduais, uma vez que armamentos policiais são roubados por 

criminosos ou desviados e vendidos por policiais corruptos. (EXTRAGLOBO, 

2016). 

 Facilitando com este contexto, temos um precário sistema de 

armazenamento e controle de armamento das polícias, consequência do 

descaso e da falta de infraestrutura dada a eles pelo Estado, onde métodos 

arcaicos e de fácil adulteração facilitam o desaparecimento de inúmeras armas.  

 Segundo a Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela resolução n° 

19/2011 - CPI das armas (MARCELOFREIXO, 2018)7, realizada pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), tendo como relator 

o deputado Wagner Montes, nos últimos dez anos pelo menos 1.661 armas de 

guerra e de uso restrito, foram desviadas das polícias estaduais. (GLOBO, 2015, 

2018).  

 O controle dessas armas é feito através de uma numeração específica das 

polícias em conjunto com a numeração de registro nacional presente em todas 

as armas, enquanto que as munições são numeradas em suas capsulas 

conforme o lote a qual cada uma pertence.  

 Sendo assim, conforme bem concluiu esta CPI (UOL, 2011), se faz 

necessário uma melhor infraestrutura tecnológica nos locais de armazenamento 

capazes de prevenir o desaparecimento destes equipamentos, que certamente 

vão para as mãos das facções criminosas. 

 Atentaremos ao fato de que esta CPI foi capaz de realizar um estudo 

minucioso sobre este tema, apresentando de forma detalhada não só as causas 

                                                 
7Para maiores informações sobre esta resolução, acessar o site do Deputado Estadual 

Marcelo Freio. Disponível em: http://www.marcelofreixo.com.br/cpi-das-armas. Acesso em: 20 
maio 2018. 
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para este problema como inúmeras possíveis e viáveis soluções, motivo pelo 

qual defendemos as propostas que são apresentadas nela8.   

 

3.4 – Legalização da Cannabis sativa como forma de diminuir o poder aquisitivo 

dos traficantes 

 

 Continuando no foco de diminuir o poder do tráfico de drogas, vamos agora 

analisar de que maneira poderíamos diminuir a capacidade aquisitiva desta 

organização, atentando-se ao fato de que ela lucra com a venda e 

comercialização de substâncias tóxicas e alucinógenas proibidas, havendo, 

inclusive, legislação própria que tipifica esta conduta (PLANALTO, 2006)9.  

 Com relação à estas substâncias, iremos analisar aquela que não possui 

um perigo direto para a sociedade, mas sim para o seu usuário (GLOBO, 2013; 

VEJA, 2016), nos casos em que este não saiba realizar seu uso moderado, qual 

seja a Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha.  

 Vê-se, portanto, a legalização precisamente desta substância como uma 

outra forma de enfraquecimento do tráfico de drogas, visto que este perderia o 

monopólio da venda de uma das mercadorias pela qual lucra excessivamente. 

 É importante salientar que a intenção desta solução não é a de liberar de 

forma ampla e descontrolada a compra desta substância, mas sim de tirar por 

parte das facções criminosas o monopólio de comercializá-la. 

 Sua venda, portanto, ocorreria por empresas farmacêuticas controladas 

pelo Estado, onde este conseguiria dosar melhor a utilização desta substância 

por parte do usuário ao mesmo tempo que retira o poder aquisitivo das facções 

criminosas, e através de metodologia parecida com a que é usada para venda 

de antibióticos, por exemplo. 

 Ademais, devemos analisar que a planta desta substância possui outras 

finalidades que vão além do seu consumo recreativo, sendo utilizada, inclusive, 

para fins medicinais (SMOKEBUDDIES, 2016) e podendo ser utilizada para fins 

comerciais na elaboração de cosméticos e produtos (UOL, 2017), circunstância 

                                                 
8 Para maiores informações sobre essas soluções, ler páginas 236 a 235 da Comissão 

Parlamentar de Inquérito instituída pela resolução n° 19/2011. 
9  PLANALTO. Artigos 33 e 35 da Lei 11.343 de agosto de 2006, publicada no Diário 

Oficial da União em 24/08/2006, combinados com a portaria do Ministério da Saúde n° 344 de 
maio de 1998, publicada no Diário Oficial da União em 31/12/1998.  
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que ampliaria a indústria farmacêutica na produção de mercadorias derivadas da 

Cannabis.  

 Isto traz à tona o fato de que sua legalização, além de enfraquecer o 

comércio das facções criminosas, irá ampliar outros setores da sociedade e do 

mercado, dando ao poder público, inclusive, uma maior noção daqueles que 

possuem dependências químicas e psicológicas desta substância para que 

melhores políticas de tratamento possam implantadas. 

 Destaca-se que este posicionamento não se encontra isolado, uma vez que 

o ministro do STF, Luís Roberto Barroso, e o ex-presidente do Brasil, Fernando 

Henrique Cardoso, já se manifestaram neste mesmo raciocínio (GLOBO, 2017; 

GAZETADOPOVO, 2009), onde ambos defendem que tal mudança será 

benéfica para a sociedade, pro Estado e que, inclusive, retiraria comunidades 

pobres do controle do tráfico.  

 Nesta tendência, órgãos públicos vêm se posicionando favoráveis a este 

pensamento, como, por exemplo, o Ministério Público Federal (MPF), que já vem 

adotando posicionamento de que a importação da semente desta planta não é 

caracterizado como crime (SMOKEBUDDIES, 2016 e 2017), assim como a 

Universidade de São Paulo (USP), que já possuí um centro de estudo sobre a 

maconha medicinal (CATRACALIVRE, 2017). 

 Ademais, tal posicionamento vem sido colocado em prática em outros 

países (GLOBO, 2018; SMOKEBUDDIES, 2017; CARTACAPITAL, 2018), dos 

quais estão sabendo utilizar de forma produtiva a exploração e comercialização 

deste produto, destacando-se para a Holanda e o Uruguai, que há tempos são 

exemplo desta nova forma de lidar com esta substância. 

 Percebemos, portanto, que nossas instituições e líderes dos três poderes 

compreendem que tal medida proporcionaria um enfraquecimento nas facções 

criminosas bem como daria ao usuário um eficaz tratamento para que este possa 

recuperar quaisquer danos à sua saúde que foram causados pelo uso incorreto 

desta substância. 

 

3.5 –Fiscalizar o abuso de poder praticado por agentes públicos. 

 

 Outro método preventivo, mas que nesse caso aplica-se primordialmente 

na desconstrução do Estado de exceção é a utilização de artifícios capazes de 
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fiscalizar abuso de poder por parte dos agentes públicos, que atuam 

contrariamente ao interesse público e, consequentemente, ao princípio da 

legalidade.  

 Com relação ao abuso de poder, bem esclarece Carvalho Filho ao defini-lo 

da seguinte maneira: 

“Nem sempre o poder é utilizado de forma adequada pelos 
administradores. (...) Podemos, então, dizer que o abuso de poder é a 
conduta ilegítima do administrador, quando atua fora dos objetivos 
expressa ou implicitamente traçados na lei”. (CARVALHO, 2014, p. 48) 
 

 Em parceria com este pensamento, José Afonso Silva, citado pelo 

professor André Saddy, deixa claro que: 

“(...) sob a invocação do poder de polícia não pode a autoridade anular 
as liberdades públicas ou aniquilar os direitos fundamentais do 
indivíduo assegurados na Constituição”. (SILVA, 2011, p. 110, Apud: 
CASTRO, 2016, p. 328) 
 

 Sendo assim, não pode o agente público, investido de autoridade, desviar 

da sua finalidade e agir contrário ao princípio da legalidade, principalmente se 

for para tomar condutas que extinguiriam direitos garantidos ao administrado. 

 Neste sentido, vemos como uma das soluções para diminuir o surgimento 

destas condutas uma formação mais cidadã e humana do agente policial, bem 

como uma maior participação da sociedade no combate a esses abusos, tendo, 

inclusive, o governo municipal do Rio de Janeiro lançado uma ferramenta virtual 

capaz de aprimorar essa fiscalização (EXTRAGLOBO, 2016). 

 Outrossim, as polícias possuem corregedorias capazes de fiscalizar estas 

ilegalidades, assim como compete ao Ministério Público exercer o controle 

externo da atividade policial10, surgindo, com isto, operações capazes de tirar do 

serviço público agentes que denegram a imagem da corporação.   

 Percebe-se, portanto, que este método já é colocado em prática (ODIA, 

2017; R7, 2017) e que sua atuação é fundamental, defendendo-se aqui que deve 

haver um maior investimento e atuação deste setor, impulsionando a repressão 

à condutas corruptas praticadas por agentes públicos. 

 

 

                                                 
10 PLANALTO. Artigo 129, VII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. Diário Oficial da União, publicada em 05/10/1988 
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3.6 – Melhoramento e desmilitarização da força policial  

 

 Obviamente que uma das respostas para este problema é um melhor 

preparo das forças policiais, seja na formação deste agente como na estrutura 

de trabalho que lhe é fornecida para que desempenhe sua função, conforme bem 

salienta o professo André Saddy ao dizer que: 

“O êxito policial depende em última instância da confiança que a 
sociedade tem em sua polícia. Para atingir esse objetivo são 
necessários um bom processo de recrutamento, formação e 
treinamento adequados e contínuos, salários dignos e 
acompanhamento psicológico constante”. (SADDY, 2016, p.09)  
 

 Em decorrência disto, afim de que não se caia em mera apresentação de 

soluções genéricas de senso comum, apresentaremos algumas possibilidades 

práticas que poderão fazer a melhora almejada. 

 Dentre elas, iniciaremos pela utilização da Transação Penal11 em prol das 

forças policiais, circunstância em que seria destinado às delegacias e aos 

batalhões as prestações pecuniárias pelo qual o suposto autor do fato fosse 

encarregado.  

 Sendo assim, com a destinação das prestações pecuniárias para sedes 

policias haverá uma forma de conseguir diminuir a precariedade da infraestrutura 

das instalações destes órgãos, suprindo escassezes básicas de materiais como 

papeis, tintas para impressora, materiais de limpeza, etc.  

 Temos, neste sentido, a conversão de infrações de menor potencial 

ofensivo em auxílio aos órgãos que, além de serem responsáveis por elucidar 

estas infrações, irão combater crimes maiores e, conforme já visto, precisam de 

melhores condições para que isto ocorra de forma eficaz. 

 Outra forma de melhorar a infraestrutura das policiais é a destinação de 

armas apreendidas para estes órgãos12, solução que, inclusive, já está sendo 

colocada em prática (SENADO, 2017).  

 Neste sentido, se faz possível destinar aos policiais todo material bélico 

apreendido nas mãos de criminosos, de forma que o poderio armamentista das 

forças policiais seja capaz de superar o das facções criminosas, que vêm 

                                                 
11 PLANALTO. Artigo 76 da Lei 9.099 de setembro de 1995. Diário Oficial da União, 

publicada em 27/09/1995 
12 PLANALTO. Artigo 25 da Lei 10.826 de dezembro de 2003. Diário Oficial da União, 

publicada em 23/12/2003 
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demonstrado possuírem armamento de guerrilha em grande número e potencial 

destrutivo (OGLOBO, 2017). 

 Já com relação à formação do policial, além de ser necessário uma melhor 

infraestrutura para que seu curso não passe por irregularidades que prejudiquem 

a continuidade das aulas, gostaremos de defender a conclusão apresentada por 

Andre Saddy, que defender que: 

“Ajudaria, também, a criação de princípios básicos de atuação 
idênticos e de critérios também comuns para todos os membros das 
forças e corpos de segurança que atuam em território nacional. O 
mecanismo mais adequado para isso é reunir suas regulações em um 
texto legal único (...)”. (SADDY, 2016, p. 43) 
 

 E, seguindo esta lógica, acreditamos que deva haver a desmilitarização da 

polícia militar, de forma que seja possível colocar em prática uma polícia de 

proximidade que consiga estabelecer uma segurança cidadã ao mesmo tempo 

em que se enfrenta as facções criminosas. 

 Havendo, com isto, uma força policial capaz de combater o agente delitivo, 

mas que ao mesmo tempo consiga demonstrar ao cidadão que há um estado 

democrático de direito e não um estado de exceção. Partimos, portanto, da ideia 

defendida por Caio Castro ao dizer que:  

“(...) há necessidade da alteração estrutural das instituições policiais 
sob os aspectos da democracia e da cidadania. (...) a manutenção do 
modelo organizacional e da lógica do policial militarizado confronta a 
essencialidade do modelo de polícia de proximidade”. (CASTRO, 2016, 
p. 319 e 321) 
 

 Destacando para a observação de Manuel Lisboa e Ana Lúcia Dias 

Teixeira, citados por Caio, ao observarem que: 

“(...) o sucesso dos programas parece não depender tanto da 
receptividade da população ou das características das áresas de 
implementação, mas, sobretudo, da capacidade de adaptação e da 
reestruturação da própria organização de ‘Polícia’”. (LISBOA & 
TEIXEIRA, 2008, p. 5. Apud: CASTRO, 2016, p. 320) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante de tudo que foi apresentado, conclui-se que cabe, primordialmente 

ao Estado, reformular e aprimorar suas ferramentas e ações públicas para que 

consiga um combate eficaz ao tráfico de drogas. Porém, essa responsabilidade 

também é lançada à sociedade, que deve exercer sua cidadania fiscalizando e 

cobrando uma competente atuação da administração pública. 

 Com relação ao agente delitivo, acredita-se ser difícil e infrutífero tentar 

descontruir todo um indivíduo fabricado durante anos em um ambiente hostil 

onde se predomina a violência e encontra-se ausente os direitos garantidos em 

um estado democrático de direito. 

 Por conta disto, deve-se evitar que este indivíduo, no início de sua 

construção, encontre facilmente os caminhos que o levam a criminalidade, 

dando a ele oportunidades que o façam viver harmoniosamente em sociedade, 

de modo que a invisibilidade social se torne uma exceção à regra nas periferias. 

  Diante da complexidade em colocar em prática as soluções apresentadas, 

entende-se que estas surgem como uma forma de que este tema seja trabalhado 

através de outros parâmetros e perspectivas, mudando a política de segurança 

pública atual para uma que seja mais eficaz em estabelecer a ordem pública.  

 Concluir-se-á que a eficácia deste combate ocorrerá no momento em que 

as ferramentas que constroem a invisibilidade social sejam extintas, impedindo 

o indivíduo de buscar métodos violentos de reconhecimento, em conjunto com 

um melhor preparo das forças institucionais de repressão aos crimes iminentes, 

que atuarão em paralelo com os métodos preventivos, cujo objetivo é evitar a 

ocorrência desses crimes.  
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