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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo expor, através de uma visão prática e esquemática do 

problema,as limitações da política adotada pelas forças oficiais de segurança, a política de 

confronto, no combate a violência. Demonstrar com a apresentação de estatísticas, registros 

históricos, relatos pessoais, noticiários e teorias criminológicas, as barreiras que ainda tem de 

ser ultrapassadas em busca de um avanço concreto no enfrentamento a criminalidade. O 

trabalho divide-se em três partes para entendimento do panorama geral e das particularidades 

que correspondem à realidade social em que está inserida asegurança pública, para a 

compreensão dos impactos desta na sociedade civil. 

 

Abstract 

This work has the objective of exposing, through a practical and schematic point of 

view, the limitations in the adopted policy from the official security forces, the 

confrontational policy, in the fight against violence. Demonstrate presenting statistics, history 

records, personal stories, news outlets and papers and criminological theories, the barriers yet 

to be surpassed in the way to reach a concrete breakthrough in the battle against crime. The 

work is divided in three parts so the understanding of the general outlook and the specifics of 

the social reality the public security is in can happen, in order for the reader to perceive the 

impacts of the policy on the civilians. 
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Introdução 

Este trabalho tem como objetivo expor, através de uma visão prática e esquemática do 

problema,as limitações da política adotada pelas forças de segurança, a política de confronto, 

no combate a violência. Demonstrar com a apresentação de estatísticas, registros históricos, 

relatos, noticiários e teorias criminológicas, as barreiras que ainda tem de ser ultrapassadas em 

busca de um avanço concreto no enfrentamento a criminalidade.  

O trabalho está dividido em três partes para que o leitor possa compreender que em 

toda a complexidade do assunto, a gama de fatores que possibilitam a permanência da 

situação é extensa, por isso o corte foi feito na esfera imediata de ações das estruturas formais 

de segurança, para que, mesmo que sucintamente, a exposição possa ficar mais clara e o mais 

fiel possível a realidade social do funcionamento público. O obstáculo da pesquisa é executar 

precisamente a amostra concreta desse aparato da segurança pública carioca e das ações 

permitidas e promovidas por ele, evidenciando o encadeamento técnico entre estrutura formal 

e incursão policial, os pilares para a manutenção das medidas e posturas.  

A primeira parte é uma apresentação geral dos conceitos utilizados no trabalho e do 

quadro geral de influências em que está localizada a segurança pública, possibilitando que as 

ideias sigam esclarecidas, já que exponho o meu campo de visão sobre a hipótese, a maneira 

que enxergo o processamento das coisas. Só assim, na segunda parte, começarei 

objetivamente a dissertar a respeito da política de confronto, a estruturação dos modos de 

operar das polícias e a situação atual. Na última parte, respondo a pergunta central do trabalho 

e discorro sobre os efeitos sociais causados por tal política e qual é a resposta da sociedade 

civil às estruturas formais de segurança, apresentando, por fim, um balanço entre o objetivo 

proposto pelo estado no combate ao crime, a participação e apoio da população no saldo das 

operações e a capacidade de tais práticas serem ou não eficientes no cumprimento de seu 

objetivo em manter a ordem e assegurar a vida. 
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Capítulo 1- Apresentação de Conceitos e Panorama Geral 

 

A monografia pretende analisar as consequências sociais do modus operandi das 

instituições formais de segurança do Rio de Janeiro através da literatura especializada em 

criminologia e estudos acerca de segurança e violência, da observação de estatísticas e de 

experiências do cotidiano no cumprimento da lei por relatos na internet.Ao se concentrar nas 

práticas perpetuadas pelas forças de segurança pública, busco comprovar que a postura para 

com a sociedade no processo de aplicação e preservação da ordem social instaurada, como por 

exemplo, a tática de guerra no combate às drogas, se desenrola insuficiente para o seu 

objetivo e se apresenta como possibilitadora de estatísticas preocupantes para o estado e, 

consequentemente, para o país. O Atlas da Violência de 2018, produzido pelo Ipea e pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta, em2016, o maior número de homicídios 

desde 2007, 60531. 

No mesmo ano, o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro naestatística depolicias mortos 

no Brasil. Onúmero de policiais civis e militares mortos em situação de confronto, em serviço 

e fora de serviço, soma 132, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017. A 

soma de mortes envolvidas, direta e/ou indiretamente, com as instituições governamentais é 

sinalizadora do problema da política empregada, a qual dedico o estudo. Vale ressaltar, que 

foi somada as estatísticas de mortes em serviço e fora dele, porque a condição social do 

policial militar e civil não se desfaz com a retirada do uniforme e se prolonga para a vida 

particular após cumprimento do serviço, da mesma forma que se faz as suas 

responsabilidades. Portanto as mortes ocorridas enquanto o policial estava fora de serviço, na 

maioria das vezes, está ligada a sua profissão, caso contrário, a estatística seria deslocada para 

a tabela de homicídios e/ou crimes violentos. Essa condição social, inerente à atividade de 

polícia, quando não contemplada com atenção e cuidado da corporação acarreta efeitos 

catastróficos à classe de trabalhadores que exercem tal função e é um tópico aprofundado 

mais a frente devido a sua participação direta na manutenção da política punitiva ostensiva de 

segurança pública. 

Ao citar as estruturas formais de segurança, me refiro às Polícias Civil e Militar e 

aosoutros órgãos federais que atuam dentro das fronteiras estaduais por períodos 

significativos de tempo e fazem parte do cotidiano do cidadão carioca, uma vez que a taxa de 

                                                           
1 Óbitos causados por agressão mais intervenção legal. 
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letalidade violenta2     no ano de 2017 atingiu 40,0 por 100 mil 

habitantes, a mais alta desde 2010, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, uma 

autarquia vinculada diretamente à Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESEG), com 

base em informações da PCERJ e do IBGE. No que tange ao grau de quantidade e 

expansividade que tais níveis atingem a população objetivamente e subjetivamente, reservo 

um capítulo para aprofundamento. Porém, há o que chama-se de percepção da violência e de 

utilização do medo, noções muito trabalhadas pela grande mídia formal e informal, que 

disseminam informações indiscriminadamente sem apresentar contextos claros. O noticiário e 

a internet são democráticos, e a população, em sua grande parte, têm acesso rápido à 

informação, superficial ou não, da ocorrência de um crime. Essa percepção da violência 

explode, legitimamente e desmedidamente, visto as estatísticas, e a compreensão de um 

convívio, cada vez mais estreitado com o perigo, se projeta no estado. A propaganda dos 

veículos de comunicação, que fez da violência sua manchete principal, é imperativa na réplica 

da população quando questionada qual seria a solução para o problema. No relatório 

preliminar sobre mídia e violência, de maio de 2005, do Centro de Estudos de Segurança e 

Cidadania, foi percebido tendências da cobertura jornalística acerca dos temas da violência e 

segurança pública: O Dia e O Globo, do Rio de Janeiro, entre nove jornais pesquisados de três 

regiões metropolitanas do país, foram detentores de 20,1% e 17,2% do número de textos 

publicados sobre o tema.  

O esforço midiático reforça uma resposta da sociedade civil e da máquina pública de 

enrijecimento das medidas e posturas já adotadas no tratamento da delinquência, e que vem se 

mostrando incompatíveis ao problema da violência, estruturalmente presente no nosso sistema 

social, cultural e político. Como expressa Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo 

 os principais veículos de comunicação, em momentos de comoção 

pública em virtude de algum delito bárbaro, e quase sempre contra uma 

vítima das camadas médias ou altas da sociedade, colocam em pauta a 

redução da idade penal, o aumento de penas e a utilização das mesmas não 

mais para retribuir o delito ou reinserir o indivíduo na sociedade, mas como 

mecanismo de pura e simples contenção, a supressão de garantias em nome 

da eficiência no combate ao crime, etc.(AZEVEDO; 2009, p.8-9) 

                                                           
2 São quatro os títulos que compõem o indicador de letalidade violenta, índice estratégico de criminalidade: 

homicídio doloso, homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, latrocínio (roubo seguido de morte) e 

lesão corporal seguida de morte 
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Olhar para as taxas de crescimento da criminalidade3 sem enxergar sua dimensão estrutural 

no sistemas político e fazer o debate de maneira limitada atrasa a apresentação de alguma 

saída para essas estatísticas, que apontam uma enorme deficiência no propósito de certificar a 

segurança e o bem-estar.  

Às estruturas formais de segurança, que cito acima, atribuo as reponsabilidades expostas na 

constituição brasileira de 1988 

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e 

mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 

patrulhamento ostensivo das rodovias federais. [...] 

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 

incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 

judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 

ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 

definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças 

auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias 

civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l7210.htm>.) 

Enquanto a Polícia Rodoviária Federal estabelece seu perímetro de ação nas rodovias 

federais e às ações que mantidasdentro desse território; a Polícia Militar se responsabiliza por 

todo o resto do estado no que se refere às atividades ostensivas e de prevenção de crimes. Já à 

Polícia Civil é incumbida a função de investigar os casos e encaminhá-los ao judiciário. 

Compete, nesse estágio do estudo, ressaltar que a partir do momento que, com essa divisão de 

responsabilidades, e trabalhando sob uma mesma jurisdição, há um trabalho separado das 

polícias militar e civil sobre um mesmo caso. A afirmação de Rondon Filho, em sua 

monografia apresentada em 2003, "o ciclo policial secionado aumenta a taxa de atrito" 

ilumina tal passagem, porque a burocracia e o funcionamento interno das estruturas formais 

de segurança implicam automaticamente na efetividade de suas atividades direcionadas a 

população. O policial militar faz a primeira incursão na cena do crime, estabelece o contato, 

encaminha as partes envolvidas para a delegacia, mas, a partir daí, a responsabilidade de 

realização do inquérito policial incidi sob as polícias civil e federal para investigar e obter  

informações necessárias a formulação das propostas de ação penal. 
                                                           
3 Taxas levadas em consideração disponível em: 

<http://www.ispdados.rj.gov.br/Arquivos/SeriesHistoricasLetalidadeViolenta.pdf> 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l7210.htm
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Estabelecidas as estruturas, objetos concretos das pesquisas, podemos observar, a partir da 

análise de suas funções e atividades o questionamento principal do texto: 

Quais são os efeitos sociais da política de confrontono estado do Rio de Janeiro? 

Entende-se aqui como política de confrontotodo grupo de ações - preventivas, repressivas, 

ostensivas, investigativas - do sistema de segurança pública atuante no estado, que atendem à 

diretrizes e paradigmas, estratégicos ou não, do combate à violência, em especial as polícias. 

Refiro-me aos conjuntos de práticas direcionadas para o controle do crime. 

Faço questão de reiterar que, mesmo o conceito central do trabalho - a política punitiva - 

sendo utilizado frequentemente nos trabalhos produzidos acerca do direito penal e do sistema 

de justiça, essa esfera de investigação não me cabe neste específico trabalho. Não significa 

necessariamente que não reconheço a interseccionalidade das esferas de estudo, mas é 

necessário haver tal corte para que o entendimento fique mais claro e conciso das capacidades 

e limitações desse setor da máquina pública. O objeto de pesquisa ao qual me atento e o seu 

campo de atuação, visto que o objeto é, por si, sem forma concreta estabelecida e se 

estabelece conforme os indivíduos se relacionam e as ordens são executadas, limita-se a área 

de interação bem específica entre população e forças de segurança. Dessa interação, tento 

analisar os imponderáveis da vida cotidiana, mas também estabelecer continuidades e 

rupturas, que influenciam e afetam a vida de toda a sociedade civil, e, por fim, demonstrar os 

efeitos sociais que decorrem de um sistema ineficiente de aplicação da lei, que não 

corresponde às transformações naturais da sociedade, as quaisa arquitetura e a tática 

institucional devem acompanhar.  

Tendo em vista que parto de uma perspectiva sociológica de observação do problema, 

tento compreender o funcionamento da máquina pública em correlação com a sociedade civil. 

É exatamente nessa correlação máquina pública x sociedade que verifico características 

aproximadas a corrente de pensamento de Pierre Bourdieu4. O autor teoriza que mesmo com o 

livre arbítrio individual, o mundo social é estabelecido através do condicionamentos dos 

sujeitos, os habitus produzem nos indivíduos pré-disposições para agir de tal maneira. Ele 

estuda a reprodução social e como as estruturas são introjetadas nas práticas dos indivíduos. 

Inserindo essa linha de pensamento no trabalho, que estabelece uma relação mútua, de causa e 

efeito, entre as ações individuais e o banco de valores e normas que organizam e direcionam a 

sociedade, os atos e posturas assumidas pelos órgãos oficiais de segurança apresentam 

                                                           
4 Sociólogo. Foi professor de Filosofia na Sorbonne, diretor e professor de Sociologia na École des Hautes 

Études em Scienses Sociales e, eleito em 1982 para ocupar a cadeira de Sociologia de Cóllege de France. 
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consequências que recaem e afetam a vida do cidadão dentro do campo de influência de certo 

ato e/ou postura.A maneira que a máquina pública opera é objeto de estudo principal na 

pesquisa, porque é a partir da observação desta que serãopossível a dissertação e a 

problematização das consequências observadas e expostas no texto. O combate ostensivo e 

violento ao crime que resultou no aprisionamento de mais pessoas é comum no retrato do dia 

a dia da população, mas nada, além disso, é exposto, por isso investirei o tempo para 

desmistificar esses outros aspectos velados da política punitiva e abrir um diálogo que faça 

mais jus a conjuntura social, política e cultural estudada. 

No exercício de cumprimento da lei há recorrências como o relato de Raull Santiago, 

cofundador do coletivo Papo Reto e coordenador do projeto #Movimentos - Drogas, 

Juventude e Favelas no Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, sob a hashtag 

#MeuPrimeiroAbusoPolicial 

[...] foi quando eu tinha 8 anos. [...] 

Eu estava morando com meus pais na localidade Alemão, dentro do 

Complexo do Alemão. Perto da casa da minha avó, tios e tias, primos e 

primas. 

Meu pai havia me dado umas moedas e eu, sem camisa e descalço sai 

correndo pelos labirintos de BECO, para chegar a "lojinha" de doces do seu 

Manoel, que era na sala da sua casa, poucos BECOS à frente de onde eu 

morava. 

Ao sair de um beco para o outro, bati de frente com vários policiais na 

pracinha que fica no alto do beco do peixeiro. 

Me mandaram encostar aos gritos, falando que eu estava indo ver se eles 

estavam ali para informar vagabundos, como eles falam. 

Me deram um tapa no pescoço e eu tremendo disse que ia comprar bala. 

Abri a mão mostrando as moedas e um deles me deu um tapão na mão, 

derrubando todas elas. (2017. Disponível em 

<https://m.facebook.com/raullsantiago/posts/1379828695398710>. Acesso 

em: 19/09/17) 

Além de ser elemento de histórias particulares, também é reflexão pontual do sistema 

maior de reprodução de mentalidade. O relato recai no âmbito de experiência de vida pessoal 

de Santiago, porém não há a possibilidade, no campo das ciências sociais, de reduzi-lo a isso e 

fazer uma individualização do fato. O que pode ser analisado é a dificuldade do sistema de 

segurança pública de estabelecer incursões e contatos com a população que sejam favoráveis 

às duas partes, "para lidar, dentro da legalidade, com a crescente taxa de criminalidade, 

https://m.facebook.com/raullsantiago/posts/1379828695398710
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acarretando a perda de legitimidade do Estado e a falta de confiança nas instituições de justiça 

e segurança." (AZEVEDO; 2009. p. 4), bem como a reprodução da mentalidade produtora de 

estigmas que alcançam as estruturas formaise a população. Tampouco este é único, e como 

um redirecionamento breve, apresento o próximo relato do estado de São Paulo para 

demonstrar, mesmo que levemente fora do curso do trabalho, já que o foco é o estado do Rio 

de Janeiro, a reprodução de um tipo de mentalidade que persiste amplamente na sociedade. 

Túlio Augusto Custódio, doutorando de sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciência Humanas da Universidade de São Paulo diz 

Na verdade foi já com 20, pois era meu aniversário na data: dia 18 de 

setembro de 2004.  

Como comemoração do meu aniversário, tinha ido a um show no 

Pacaembu com um amigo, e de lá seguiria para casa de outro amigo, que faz 

aniversário no mesmo dia, para comemorarmos. O apê que ele estaca ficava 

na Oscar Freire, e, como é comum em setembro, estava frio - por isso usava 

além de blusa, uma toca. Andando devagar e tal - ainda cantando as músicas 

do show que tinha sido legal - vejo uma viatura encostando devagar. [...] Em 

menos de 5 segundos eles gritaram ENCOSTA! Saíram com duas armas 

apontadas para mim. Enquanto um me revistava, outro ficava com a arma 

apontada na minha cabeça. Acho que foi uma das vezes que mais tremi na 

vida... (2017. Disponível em: <stodio/post/10101632892492198>. 

Acesso em: 19/09/17)  

Em comum, os exemplos que foram utilizados acima como amostra da capacidade das 

forças de seguranças de serem estruturantes da realidade social e reprodutores de 

mentalidades (estruturados pela realidade social), foram proferidos por dois homens negros, e 

não são fruto da coincidência. Foram deliberadamente escolhidos, para que além de ilustrar as 

facetas deficientes das operações de polícia, esteja pontuado o problema de desigualdade 

racial que permeia todas as esferas da vida pública e privada e que não está isolado ao se 

tratar da formulação e execução das políticas de segurança que é o meu objeto de pesquisa.   

Em 2016, por exemplo, a taxa de homicídios de negros foi duas vezes e 

meia superior à de não negros (16,0% contra 40,2%). Em um período de 

uma década, entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de negros cresceu 

23,1%. No mesmo período, a taxa entre os não negros teve uma redução de 

6,8%. (Atlas da Violência de 2018. Ipea. p. 40) 

A reflexão do sistema de segurança pública e das suas delimitações no enfrentamento a 

criminalidade apresentaria furos sem que viesse a luz esse fator estruturador da mentalidade 

https://m.facebook.com/tulio.custodio/post/10101632892492198
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quepermite essas estatísticas direcionadas a um grupo social sem que esse debate entre, de 

fato, em pauta. Mentalidade esta que perpetua também as condições de trabalho em que os 

policiais operam. Nos noticiários de violência pode-se ver as inúmeras vezes em que policiais 

militares se viram encurralados dentro de comunidade e os assassinatos dos policiais fora de 

serviço, que muitas vezes estão cumprindo horário nas suas profissões alternativas, uma vez 

que a renda do trabalho público não é suficiente.Tudo isso é sintomático de uma maneira de 

se fazer as coisas que deteriora a máquina pública e a imagem dos órgãos de segurança, porque se 

mostra ineficiente há anos. 
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Capítulo 2–A política de confronto 

No capítulo anterior, fiz um apanhado dos conceitos gerais que serão utilizados no 

trabalho e apresentei um panorama genérico da problemática do tema. Agora, nessa segunda 

seção, busco discorrer a respeito da política de confronto empregada no Rio de Janeiro, as 

posturas adotadas e as mudanças e permanências na organização e execução da segurança 

pública. Essa análise será importante para poder determinar como esses tipos de interações 

influenciam e afetam a vida cotidiana de toda a sociedade civil. 

Tudo isso a fim de compreender ao máximo e observar os pormenores das práticas 

adotadas pelos órgãos de imposição da lei no estado, no exercício de seus deveres e no 

preparo e assistência de seu efetivo. Nesse momento, a análise vai se mostrar um tanto 

unilateral. Vai se localizar unicamente na ação dos órgãos públicos no combate ao crime, na 

política de confronto por si só, já que o foco é expor as disposições e o comportamento central 

do estado na garantia da segurança. Tendo em vista que o enfrentamento da criminalidade, 

antes de tudo, tem por objeto a necessidade da ordem, a meta não é extrapolar o que é essa 

ordem, mesmo sendo esse um trabalho imprescindível para o melhor entendimento da nossa 

sociedade, mas quais são as maneiras pelas quais essa ordem é atingida na sua esfera mais 

imediata de contato com a população e de combate.  

Falo em esfera imediata do enfrentamento a criminalidade, porque a política de 

confronto está localizada no curto período de tempo em que o crime é percebido por um 

agente da segurança e/ou notificado aos órgãos de vigilância responsáveis; e acontece também 

nos momentos primeiros das incursões policiais em territórios reivindicados pela ilegalidade; 

e é essa a minha área de observação, todavia a problemática se estende por todo sistema 

criminal, uma vez que são interdependentes em suas competências. 

O agente público de segurança representa, ao reagir a algum chamado, nas operações 

de grande e médio porte, em qualquer dasinterações com a sociedade civil, o estado. O 

policial, militar ou civil ou rodoviário, tem ciência de sua responsabilidade e da figura que 

representa graças a seu treinamento e preparação antes de assumir tal posição. 

os programas de ensino e treinamento profissional dos policiais nas 

academias de polícia exemplificam uma das estratégias fundamentais de 

transmissão de idéias, conhecimentos e práticas de uma dada visão do papel, 

da missão, do mandato e da ação deste campo profissional, que 

necessariamente envolve a transmissão de valores, crenças e pressupostos 

sobre este campo específico e que é revelada, particularmente, nas diretrizes 

teóricas e metodológicas dos currículos dos cursos oferecidos para a 
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socialização do novo membro, em um contexto sócio-históricodeterminado. 

(Poncione, Paula. In: Sociedade e Estado. Brasília, set/dez 2005, p.588) 

O policial se integra ao corpo estatal da segurança pública e encarna, nas ações cotidianas do 

cumprimento da lei, as responsabilidades e os deveres do estado. A concepção de tais 

atividades é que elas são extensão do sistema público.É nesse momento que a estrutura formal 

deixa o campo sólido, por assim dizer, e sobrevive por continuação no serviço prestado da 

garantia de segurança. A crítica àseletividade, reprodução da desigualdade social e ao abuso 

de poder direcionada às atividades policiais5confirma a desconfiança da sociedade na eficácia 

da política de combate ao crime promovida pelos órgãos responsáveis. 

O processo de interiorização das ideias não está ligado somente a qualificação e 

capacitação do efetivo. As impressões deixadas no contato com civis se perpetuam e se 

reproduzem nessas mesmas críticas. As práticas das forças de segurança estão comprometidas 

negativamente pela reprodução de mentalidades como a de "guerra ao tráfico", porque é delas 

também que parte o cerne do caráter impopular que o sistema de manutenção da ordem 

admite.  

Entende-se que a ordem é um conceito mutante em tempos e espaços diferentes. 

Assim esse conceito também se aplica neste trabalho, mesmo restringindo o espaço, nesse 

caso, o estado do Rio de Janeiro. Apenas no intuito de ilustrar as premissas para o estudo: no 

número total de prisões feitas pela polícia do Rio de Janeiro de 1810 a 1821, as maiores 

porcentagens eram de 15,5% por fugas de escravos e 9% por capoeiras. Levando em conta 

que foram contabilizados cerca de 60 tipos de crimes e que crimes como o de porte de arma, 

roubo de dinheiro e tentativa de assassinato contabilizaram 5.6%, 1,8% e 0.3%, 

respectivamente, a disparidade do que é considerado crime e para onde são destinadas a maior 

quantia de recursos é visível. Por análise comparativa das estatísticas já apresentadas nesse 

trabalho acerca da criminalidade em contextos históricos diferentes – 2016 e 1810-1821 – 

significa que a percepção do que é perigoso e urgente é divergente, ao mesmo tempo que a 

demanda pela ordem seja outra. 

Dito isso, pode-se conceber que a política de enfrentamento da criminalidade e os 

meios de prevenção do delito sofreram algumas alterações e adaptações, conforme os crimes a 

serem combatidos foram sendo alterados e o corpo e a mentalidade social foram se 

transformando junto com o curso de desenvolvimento da sociedade. Para isso, sem atentar a 

fazer um resgate histórico sobre a formação das polícias, é necessário apresentar o contexto e 

                                                           
5 Artigos como os de Kaluan Bernardo, "A polícia mata muito. Aqui estão os dados para discutir o tema", no 

Nexo Jornal, são comuns e fáceis de encontrar. 
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as propostas antigas e assim revisar as atuais, através de uma nova perspectiva. Deste modo, 

pode-se visualizar as mudanças e/ou as permanências nas práticas e também nos esquemas 

geradores das ações oficiais vigente. 

as polícias militares surgem a partir de 1809, temos como marco dessa criação 

a Guarda real de polícia, que vai dar origem as atuais polícias militares estaduais. 

Essas organizações eram subordinadas ao Ministério da Guerra e da Justiça 

Portuguesa, e sua estruturação seguia o modelo de um exército, uma característica que 

pode ser percebida até hoje, segundo Muniz: “A guarda real era um força de tempo 

integral, organizada em moldes militares” e subordinada ao” Ministério da guerra e a 

intendência de polícia pagava seus uniformes e salários”, tinham como função 

“atribuição de patrulha para reprimir o contrabando, manter a ordem, capturar e 

prender escravos, desordeiros, criminosos e etc...” (MUNIZ,2001:192) (Ribeiro, 

Lucas C. (2011) In: Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São 

Paulo)  

As atribuições das forças de segurança, desde 1809 até os dias de hoje, não são muito 

distintas. Nota-se que o compromisso é o mesmo, o crime é outro. Com um adendo de que, 

em 2016 e em 1809, apopulação marginalizada, em sua maioria, é a população 

negra,reprodução histórica da mentalidade dos tempos coloniais e de escravidão do Brasil, 

quedepois da proibição do comércio escravocrata e da abolição da escravatura teve de efetuar 

uma releitura contínua dos lugares ocupados pela população negra e afrodescendente. 

Possuidora das maiores porcentagens de mortes, esteja o indivíduoinserido no mundo do 

crime ou o confrontando6. 

Os períodos históricos de criação e estruturação das instituições são cruciais para a 

metodologia do combate ao crime e na formação do efetivo e da moral da instituição. A 

Polícia Militar do Rio de Janeiro, ou pelo menos a instituição que veio a se tornar a Polícia 

Militar, foi criada no Império, teve participação imperativa na Guerra do Paraguai, 

permaneceu durante a Primeira República, o governo de Vargas, a Ditadura Militar e depois 

com a restauração da democracia. Uma instituição capaz de perdurar por todos esses períodos 

e se manter fiel às funções e normas estabelecidas desde o seu início, carrega, 

necessariamente, um código de manutenção muito rígido. Vale ressaltar que durante todo esse 

tempo houve um estreitamento muito nítido com o exército, devido as atividades na guerra e 

nos períodos de contenção  

                                                           
6 Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, 56,0% dos policiais vítimas de homicídios são negros. 
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as polícias militares no Brasil se mostraram próximas do Exército e não só na adoção 

do nome militar, mas em uma série de práticas comuns existentes entre as duas 

organizações, segundo Sócrates Mezzomo: “observa-se que sempre tiveram grande 

proximidade com o próprio Exército, com destaque para a adoção do modelo militar, a 

estrutura organizacional, e empregadas como “forças auxiliares do Exército regular”” 

( MEZZOMO,2005:31). Muniz também nos ressalta que a polícia a partir dessa 

proximidade existente atuava tanto nas guerras quanto “nos conflitos internos, como 

rebeliões, motins, revoltas populares, além evidentemente, das operações de grande 

porte relacionadas ao controle de fronteiras da nação” (MUNIZ, 2001: 182) (Ribeiro, 

Lucas C. (2011) In: Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São 

Paulo)  

Essa proximidade de instituições foi decisiva na estruturação das forças de segurança e 

principalmente na organização interna das corporações e no estabelecimento de hierarquias, 

aspectos normativos e de formação que se expressa nos modos de atuar e gerenciar o embate 

com a criminalidade. 

Os policiais militares, por exemplo, estão sob regimento militar rígido, de conduta e 

disciplina. O treinamento do policial para a guerra, mesmo que cubra algumas agências em 

alguns territórios, mutila o campo de possibilidades de atuação, não cobre as outras diversas 

atividades cotidianas de mediação de conflitos particulares, que o policiamento ostensivo 

deveria cumprir. Embora sua raiz seja militar e o seu papel de atuação interna se proponha a 

enfrentar situações de conflito, o leque de atividades é diverso e defasado. A Polícia Militar, 

hoje em dia, é vista como contingente de patrulhamento, vigilância e combate mais comum no 

estado, então simultaneamente às operações de grande escala para se retomar o controle 

armado de uma região, por exemplo, os policiais estão a resolver disputas privadas ou brigas 

entre vizinhos e casais, retrato da capacitação confusa do efetivo que alcança as intervenções 

de choque com a ilegalidade. As competências atribuídas às suas funções vão de um extremo 

ao outro.  

As incursões em territórios reivindicados pela ilegalidade são de difícil acesso, de 

confronto direto, sem a vantagem do conhecimento do terreno e sem a estrutura necessária 

para neutralizar, de forma eficaz, definitiva e no cumprimento da lei e dos direitos, a ameaça 

e/ou o conflito, causado por tráfico de drogas, disputa de território, tráfico de armas, etc. O 

quadro apresentado é o seguinte: as estruturas de segurança que cumprem e executam a 

política de confronto no enfrentamento a criminalidade, não detém os recursos, a devida 
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assistência ao seu efetivo, não detém vantagem tática para executar tal política e não opera 

com apoio popular necessário. 

O organismo público responsável pela segurança está saturado nas suas competências 

e a política empregada atualmente nas operações, mesmo apresentando resultados particulares 

satisfatórios, não demonstra progresso na medida em que avança, pelo contrário, aponta 

déficit estendido em apresentar um aparelho público mais eficiente no atendimento às 

necessidades da população. 

como argumenta Fairchild (1984), a idéia“lei e ordem” compreende não 

somente o cumprimento de lei, mas também a manutenção da ordem em 

situações diversas deintranqüilidade civil ou de catástrofe. Acrescente-se, 

ainda, que muitosestudos sociológicos de língua anglo-saxã têm revelado 

umamultiplicidade de tarefas exercidas no trabalho diário do policial que nem 

sempre estão relacionadas ao atendimento a problemasestritamente legais ou 

penais, revelando um cotidiano que tem pouco,ou quase nada, a ver com os 

aspectos propagados em torno da restritaidéia do trabalho policial vinculado 

apenas ao cumprimento da lei. (Poncione, Paula. In: Sociedade e Estado. 

Brasília, set/dez 2005, p.591) 

Prova da inaptidão da política empregada é o crescimento da população prisional do 

país,  ao mesmo tempo que as taxas de criminalidade e vitimização policial e popular também 

crescem.OLevantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen) totalizou, no ano 

de2016, 726.712 pessoas encarceradas no Brasil. A terceira maior quantidade de pessoas 

presas no mundo é demonstração de uma cultura de aprisionamento também ineficiente do 

sistema criminal.  

Em 2015, André Barrocal publicou um artigo esclarecedor na Carta Capital sobre a 

situação dos presídios brasileiros e a política de encarceramento no país com o nome de “Se a 

cadeia resolvesse, o Brasil seria exemplar”. Segundo o autor: 

Entre delegacias e presídios, os cárceres brasileiros amontoavam 581 mil 

detentos em dezembro de 2013, último dado oficial disponível. Segundo estimativas 

extraoficiais, no fim de 2014 esse total já havia ultrapassado os 600 mil, entre 

condenados e réus à espera de julgamento. [a população prisional do Brasil] é a quarta 

maior população prisional do planeta, atrás de Estados Unidos, China e Rússia. E 

cresce em ritmo alucinante. De 1995 a 2010, subiu 136%, porcentual abaixo apenas 

daquele registrado na Indonésia (145%).” (Barrocal, André. Se cadeia resolvesse, o 

Brasil seria exemplar. Carta Capital. Disponível em: 
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<https://www.cartacapital.com.br/revista/838/se-cadeia-resolvesse-4312.html>. 

Acesso em: 19 set. 2017.) 

É necessário que os impactos reais do crescimento da população prisional sejam 

levados em consideração depois de compreendida a magnitude dessa estatística. Ter 

conhecimento de que existem mais pessoas sendo aprisionadas por crimes, por condenação ou 

prisão preventiva, deve suscitar questionamentos acerca da eficiência na prevenção do crime e 

da política de combate a violência, considerando que o número de presos crescente não 

significa apenas o sucesso de operações de polícias, mas também uma falha no que diz 

respeito ao confronto da transgressão. Ou seja, as altas taxas de aprisionamento não 

significam somente que os crimes vão deixar de acontecer ou que o mercado ilegal vai deixar 

de ser alimentado, significam também que o contexto da ilegalidade continua a atrair 

indivíduos e que o combate a ela não está ocorrendo de forma plena. 

Há uma estagnação e uma resistência das organizações formais em absorver novas 

técnicas e novos conceitos em suas operações e nos seus contextos administrativos. É 

primordial organizar o conhecimento acumulado em todas as esferas relacionadas ao sistema 

criminal e aplicá-lo junto com os recursos da maneira mais consciente possível. 

A polícia, orientada principalmente para o controle do crimecom forte 

apeloao “combate ao crime”, tem a grande vantagem de fornecer o que é 

percebido amplamente pelo público e pelos próprios policiais como a missão 

das instituições policiais. No entanto, a ênfase no controle do crime conduz ao 

descuido de outras demandas e interesses; ademais, esta concepção baseada 

em uma estratégia exclusivamente reativa, mostra-se ser menos efetiva que o 

prometido com relação ao controle do crime em geral e, em pelo menos 

alguns crimes particulares, o seu fracasso é amplamente indicado na literatura. 

(Poncione, Paula. In: Sociedade e Estado. Brasília, set/dez 2005, p.591) 

A precariedade das operações de polícia e as limitações das estruturas formais em 

avançar internamente no desenvolvimento de novas e melhores condições de trabalho e a 

insistência na adoção da política de confronto sem alterações ou renovações são os fatores que 

permitem a vitimização de policiais, o grande número de letalidade devido as incursões 

policiais, a desconfiança da população, que por fim acarreta no custo político para as 

instituições de segurança pública em uma escala muito grande para ser ignorada. As 

organizações públicas, as forças de segurança, para que sejam valorizadas materialmente e 

simbolicamente e possam exercer plenamente o trabalho de proteção da população, precisam 

do apoio popular massivo. O que se encontra, hoje em dia, no estado do Rio de Janeiro, é um 
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grande descontentamento com a capacidade das instituições responsáveis em combater à 

violência. 
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Capítulo 3- Os efeitos sociais 

Nessa parte final do trabalho, farei um paralelo com as políticas e métodos debatidos no 

capítulo anterior de forma a transparecer as consequências da adoção de tais parâmetros e 

como esse impacto na comunidade civil, objetiva e subjetivamente, precisa ser levado em 

consideração. A política de confronto possibilita a disseminação de várias mentalidadese é 

garantida a partir do processamento de valores e regras, como exposto na seçãoanterior. Nesta 

seção, o objetivo é evidenciar quais são essas mentalidades e os efeitos que surgem delas, as 

consequências da política de confronto para o bem-estar da população. 

Desde o século XX há uma promoção a ideia de guerra às drogas, que vem da campanha 

estadunidense com o mesmo nome, com a política de tolerância zero, proibicionista, de 

confronto, que vem realizandoembates entre facções criminosas e forças de segurança, no Rio 

de Janeiro, característicos de uma guerra civil. O embate é estabelecido contra quem vende, 

contra quem produz, contra quem usa, sem levar em conta as outras esferas vitais para o 

melhor encaminhamento do problema: a educacional, econômica e da saúde. O meio através 

do qual o embate se sucede, a política de confronto direto e armado, funda uma arquitetura 

social perdurável e influente 

 construção social das favelas como o território da violência na cidade do Rio 

de Janeiro em dois contextos, enfocando, sobretudo, as políticas de segurança pública 

praticadas nessas localidades. O primeiro contexto, que atravessa os anos 1990 e 

década de 2000, caracteriza-se pela promoção, por parte do Estado, de uma “guerra” 

aos traficantes de drogas ali sediados. “Guerra” que termina por ser praticada também 

contra os moradores (vistos como “quase bandidos” e, assim, inimigos a combater), 

demarcando o limite das políticas públicas nessas localidades. (Leite, Márcia P. 

In:RevistaBrasileira deSegurançaPública. São Paulo. Ago/Set 2012.) 

Dessa forma, o território onde competem tais forças passa a ter seus potenciais 

ignorados pelo estado em si e também devido à sombra projetada pela conflitividade e 

violência, elementos com as quais o estado incidi sempre em todas ações oficiais voltadas 

para localidade. Os órgãos oficiais de segurança concebem as favelas unicamente como 

espaço tomado pelo crime e estendem seus recursos através da política de confronto, que 

mesmo apresentando resultados particulares satisfatórios, é um veículo de transmissão dessa 

ideia anterior de que essa região da incursão não se enquadra ao resto da sociedade 

normatizada e por isso, não deve ser levada em conta. 

Ao mesmo tempo que se relega um território à uma região potencial de criminalidade, 

se passa uma mensagem simbólica de força suficiente para enraizar no povo residente 
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expectativas de vida e de confiança no sistema que perdure gerações. Cria-se, ao invés, uma 

barreira física e psicológica entre os indivíduos designados a proteger o bairro/localidade e as 

pessoas que ali residem. Essa resistência entre as partes acrescenta dificuldades a um 

compromisso já desafiador: promover a segurança e o cumprimento da lei.  

A filosofia de guerra não é eficiente na resolução do problema da violência do estado 

do Rio de Janeiro, por isso a batalha proposta pela política de confronto 

supera,negativamente,a relação material direta entre crime e forças de segurançae a 

insatisfação com as ações governamentaisse estende tanto para a população pobre, moradora 

de periferia, quanto para a população de classes média e alta pela sensação de insegurança. 

Com o foco regional de combate ao crime estabelecido e comoárea de interação humana, 

as estruturais formais de segurança perpetuam também o estereótipo de delinquente e os 

preconceitos sociais e raciais que a parcela mais pobre, negra e marginalizada já sofre no dia a 

dia. A construção da identidade do criminoso érestrita e decorrente às heranças históricas de 

solidificação do sistema, e assim tambémprovocaefeito de afastamento dentro das periferias 

para com as instituições. Quandoa atuação do estado em uma certa localidadese restringe ao 

confronto armado, outras necessidades civis não se veem assistidas propriamente, operando 

como combustível principal para a própria má reputação estatal. 

favela e favelado constituíram-se em categorias de nominação que 

identificavam uma forma de alteridade e um espaço heterotópico que não 

poderiam ser integrados à cidade, justificando o que ficou conhecido como a 

“era das remoções”. Dessa angulação, ressalta-se que tais modalidades de 

identificação desses territórios e de sua população orientaram e legitimaram 

um tratamento estatal específico para as favelas e seus moradores. Vale 

destacar, a esse respeito, que políticas de urbanização das favelas só foram 

implementadas, e de modo intermitente, a partir dos anos 1980 (BURGOS, 

1998) e ainda hoje os equipamentos e serviços públicos urbanos não foram 

universalizados nas favelas, sendo que sua qualidade é consideravelmente 

inferior à proporcionada nas áreas formais (bairros) do Rio de Janeiro. (Leite, 

Márcia P. In: Rev. bras. seg. Pública. São Paulo, 2012. P. 377) 

O que podemos ver é resultado dessa insistência irresponsável em uma política de 

ineficiência verificada, que produz um status quo discriminatório e usurpador de cidadania 

para com a população e desfavorável para a instituição. Já que a participação e o apoio 

popular são decisivos para realização de um trabalho categórico e proveitoso das ações do 
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estado no combate à criminalidade. Ambos os lados da moeda permanecem contrariados com 

o curso das coisas, mas não há uma perspectiva de mudança. 

Os gastos do estado do Rio de Janeiro destinados a segurança pública sempre 

suscitaram questionamentos no que diz respeito a soma atribuída aos diferentes setores do 

departamento. 

Uma das constatações mais relevantes da análise das Subfunções é 

que somente 3,25%, em média, dos gastos do Estado do Rio de Janeiro 

incorridos na Segurança Pública (função 6) são referentes ao Policiamento 

propriamente dito, enquanto mais da metade (54,29%, em média) se refere à 

Administração Geral. [...] Outra questão que merece ser investigada é a 

classificação dos gastos com inteligência. Pela análise da tabela 10, o Estado 

do Rio de Janeiro só gastou com inteligência em 2004 e em 2005 e, mesmo 

assim, incorreu em cifras desprezíveis. (FGV. “O investimento Público e a 

efetividade das ações Estatais na Segurança”. 2006. p. 48) 

A exposição dessas informações evidencia a disparidade dos investimentos 

estabelecida. Enquanto os serviços de informação e inteligência, que possibilitam incursões 

mais objetivas e eficientes, não recebem um montante relativo a importância do trabalho que 

o setor presta, a administração geral engole uma quantidade exorbitante dos recursos 

encaminhados para a segurança pública. Essa divergência de aplicações na esfera da 

segurança pública implica na qualidade do serviço efetuado nas atividades finalísticas das 

instituições formais, que acaba por gerar custos econômicos extensos. 

Os custos de atenção às vítimas e anos de vida perdidos por 

incapacidade e morte prematura equivaliam a 1,96% do PIB municipal, 

conforme tabela abaixo. Em segundo lugar, as perdas materiais e gastos com 

segurança e perdas materiais resultaram em um custo de 2,93% do PIB. 

Coutollene et al. (2000), portanto, estimaram que o custo da criminalidade no 

município do Rio de Janeiro representava 4,88% do PIB municipal. 

(Cerqueira, Daniel R. C.; Carvalho, Alexandre X. Y; Lobão, Waldir J. A.; 

Rodrigues, Rute I. (2007) In: Texto para discussão nº1284, p. 17) 

Essa acomodação na aplicação da lei no que diz respeito ao desenvolvimento de novas 

diretrizes para a política de resposta à transgressão das leis acarretouesse custo político citado 

acima e um custo econômicode investimento fracassado, já que as estatísticas não apontam 

para um avanço no combate ao crime. Se não o tomarmos como oportunidade para o 
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amadurecimento e melhora do sistema, que deixa um saldo de 925 mortes decorrentes de 

intervenção policial em 20167, colocando o Rio de Janeiro em primeiro nesta categoria. 

Em 2012, o Rio de Janeiro encerrou uma fase de diminuição 

consistente das taxas de homicídios, algo que vinha acontecendo desde 2003. 

A partir de 2012, observou-se uma oscilação nos indicadores de letalidade 

violenta, sendo que em 2016 houve forte crescimento nos índices. Pode-se 

dizer que 2016 marcou o final de um período positivo para o estado e a 

capital, com grandes eventos internacionais. O final das Olimpíadas demarcou 

essa transição, quando a falência econômica e política deram a tônica ao novo 

cenário. (Atlas da Violência 2018. Rio de Janeiro, p.24 

Há um montante de gastos econômicos, políticos e sociais utilizados para alimentar a 

política de confronto que não deu retorno. A relação custo x benefício não ébalanceada, o que 

caracteriza um grande rombo nas contas públicas e um aumento no sentimento de indignação 

da população.As estatísticas e estudos corroboram e explicitam a decadência das medidas 

tomadas contra a criminalidade, algumas apontam até um incentivo contrário, por meio do 

afastamento provocado pela política na sociedade civil. O descrédito da corporação, mesmo 

que seja uma característica comum a profissão, tomou proporções que poderiam ser evitadas, 

por conta dos efeitos sociais provocados, e, exatamente por serem provocados,essas mesmas 

proporções podem ser revertidas. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2017. 
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Conclusão 

O desenvolvimento do estudo apresentou o dilema que considero central da segurança 

pública contemporânea: a aplicação da política de confronto e o impacto material e subjetivo 

dela na sociedade. Foi exploradoqual o campo de atuação da política de confronto, os 

elementos estruturantes dela e quais são os efeitos diretos da adoção de tal política, nos 

parâmetros apresentados. Primeiro foi apresentado as especificidades e mecanismos 

influenciadoresda maneira com a qual tratei o problema da pesquisa, depois identifiqueias 

incumbências relativas a política, para então expor as suas implicações na sociedade civil. 

O ciclo estipulado é codependente de reprodução da mentalidade, execução de práticas e 

consequências da aplicação das mesmas. As estruturas formais carregam, no seu histórico de 

criação e solidificação, ideias que atendiam a propósitos que não são suficientes para cobrir as 

exigências e necessidades da população nos dias de hoje. Tais ideias e propósitos ainda 

apresentam raízes sólidas prejudiciais ao efetivo que presta o serviço de proteção da vida e da 

ordem e para os civis que esperam do estado o cumprimento, mais eficiente possível, da 

tarefa. 

O exercício desse cumprimento e as estratégias governamentais para manter, com a 

apresentação das estatísticas, se mostraram condicionadas a um fracasso, já que não há 

preocupação com o avanço e a renovação das políticas públicas destinadas à área. O trabalho 

das instituições foi perdendo sua legitimação e o apoio popular a partir da permanência de 

uma péssima classificação e repercussão do trabalho exercido na comunidade, que além de 

resultar cicatrizes permanentes no subjetivo popular, deriva também de uma estrutura 

ultrapassada de se pensar as possibilidades de enfrentamento ao crime. Estrutura essa que 

sujeita policiais a péssimas condições de trabalho, no que se refere a retribuição e aos recursos 

disponíveis para apoio e suporte em operações. 

Na procura para reduzir esses custos políticos, econômicos e sociais gerados, a alternativa 

seria uma análise dieta e objetiva das alternativas possíveis para a elaboração de uma política 

pública que atendesse mais integralmente os cidadãos. Sendo as dinâmicas cotidianas de 

interação o espaço onde a política acontece, o esforço em integrar a população ao serviço de 

garantia da segurança é primordial, da mesma forma que se faz necessário observar as 

deficiências sofridas pelos policiais em serviço. A construção e fortificação de uma sociedade 

integral e igualitária através de uma renovação na política de enfrentamento a criminalidade é 

possível, desde que promova o envolvimento das partes comprometidas e permita mudança na 

cultura de guerra alimentada pela mídia e executada pelo estado. 
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O trabalho interdisciplinar entre os setores públicos da cultura, educação, informação, 

saúde e, claro, da segurança seria capaz, a meu ver, de prevenir a inserção e reincidência de 

jovens em situação vulnerável no mundo do crime; e resgatar e reinserir o preso na sociedade 

com possibilidade para a uma vida mais digna e estável. Uma abordagem considerando a 

pluralidade dos elementos abordados no trabalho já seria um passo à frente para o avanço do 

papel do estado e um melhoramento das relações de poder e autoridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

28   
 

Referências Bibliográficas 

• FOUCAULT, Michel. “Vigiar e punir: nascimento da prisão”. Petrópolis: Vozes, 

2010. 

• Instituto de Segurança Pública. Estatísticas de Segurança. Disponível em: 

<https://www.ispdados.rj.gov.br/Arquivos/SeriesHistoricasLetalidadeViolenta.pdf> 

Acesso em: 10/05/17 

• GARLAND, David. “A cultura do controle – crime e ordem social na sociedade 

contemporânea”. Rio de Janeiro: Editora Revan e Instituto Carioca de Criminologia, 

2008. 

• BAUMAN, Zygmunt. “Comunidade: a busca por segurança no mundo atual”. Rio de 

Janeiro: Zahar. 2003. 

• ALTOÉ, Sonia. “De “menor” a presidiário: trajetória inevitável?” Rio de Janeiro: 

Editora Universitária Santa Úrsula, 1993. 

• BARROCAL, André. "Se cadeia resolvesse, o Brasil seria exemplar". 2015.  

<http://www.cartacapital.com.br/revista/838/se-cadeia-resolvesse-4312.html> Acesso 

em: 19/09/17. 

• BETIM, Felipe. "#MeuPrimeiroAbusoPolicial: relatos sobre abordagens violentas da 

polícia". 2017. 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/30/politica/1496172126_063209.html> 

Acesso em: 19/09/17.  

• BOURDIEU, Pierre. “Esboço de uma teoria da prática”. In: “Pierre Bourdieu: 

sociologia”. São Paulo: Ática, 1983. 

• CHALHOUB, Sidney. “Medo branco de almas negras: escravos libertos e 

republicanos na cidade do Rio”. In: “Discursos Sediciosos. Crime, Direito e 

Sociedade”. Rio de Janeiro, RelumeDumará. 

• IPEA. Atlas da Violência de 2018. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_at

las_da_violencia_2018.pdf> Acesso em: 15/06/18 

• Fórum de Seguança Pública. Anuário de Segurança Pública de 2017. Disponível em: 

<http://www.forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2017/12/ANUARIO_11_2017.pdf> Acesso em: 15/06/18 

• BATISTA, Vera Malaguti. "Criminologia e Política Criminal". Revista Internacional 

de História Política e Cultura Jurídica, Rio de Janeiro: vol. 1. no.2, julho/dezembro 

2009, p. 20-39 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.html> Acesso em: 

15/06/18.  

• MENDONÇA, Renata. "Está na hora de mudar a estrutura da policia brasileira?" 

2017. <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-38895293> Acesso em: 15/06/18.  

• RONDON FILHO, Edson B. Unificação Das Polícias Civis e Militares: Ciclo 

Completo de Polícia. 2003. 136f. Monografia de Curso de Especialização - 

Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá/MT, 2003. 



 

  
 

29   
 

• MINAYO,  Maria C. dos S.; ASSIS, Simone G.; OLIVEIRA, Raquel V. C. de. 

"Impacto das atividades profissionais na saúde física e mental dos policiais civis e 

militares do Rio de Janeiro (RJ, Brasil)". 2008. Disponível em: 

<https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/

csc/v16n4/v16n4a19.pdf> Acesso em: 15/06/18. 

• AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Justiça Penal e Segurança Pública no Brasil: 

causas e consequências da demanda punitiva. Revista Brasileira de Segurança Pública, 

v. 4, p. 94-113, 2009.  

• RAMOS,  Silvia; PAIVA, Anabela. MÍDIA E VIOLÊNCIA COMO OS JORNAIS 

RETRATAM A VIOLÊNCIA E A SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL. Relatório 

Preliminar de Pesquisa - Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. 2005.  

• MINAYO, MCS., SOUZA, ER., and CONSTANTINO, P., coords. Condições 

materiais, técnicas e ambiente de trabalho. In: Missão prevenir e proteger: condições 

de vida, trabalho e saúde dos policiais militares do Rio de Janeiro [online]. Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008, pp. 127-139. ISBN 978-85-7541-339-5. 

• PONCIONI, Paula. "Tendências e desafios na formação profissional do policial no 

Brasil". Rev. Bras. de Seg. Pública. 2007. Ano 1. Edição 1. P. 22 - 31. Disponível em: 

<file:///C:/Users/Luciano/Downloads/De_Montoro_a_Lembo_as_politicas_penitenciar

ias_em_.pdf> Acesso em: 21/06/18. 

• GRANDIN, F; COELHO, H; BRUNO, C. "100 PMs assassinados: média é a maior 

em mais de 10 anos no RJ". 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/100-pms-assassinados-media-e-a-maior-em-mais-de-10-anos-no-

rj.ghtml> Acesso em: 21/06/18. 

• PONCIONI, Paula. "O Modelo Policial Profissional e a Formação Profissional do  

Futuro Policial nas Academias de Polícia do Estado do Rio de Janeiro". 2005. 

Sociedade e Estado, Brasília, v. 20, n. 3, p. 585-610, set./dez. 2005.  

• LEITE, Márcia P. "Da “metáfora da guerra” ao projeto de “pacificação”: favelas e 

políticas de segurança pública no Rio de Janeiro" Rev. bras. segur. pública. São Paulo 

v. 6, n. 2, 374-389 Ago/Set 2012 

• MINAYO, Maria C. de S; SOUZA, Ednilsa R; Constantino, P. "Riscos percebidos e 

vitimização de policiais civis e militares na (in)segurança pública". 2006. Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 

2007. Disponível em: <https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-

311X2007001100024&script=sci_arttext&tlng=> Acesso em: 21/06/18 

• CERQUEIRA, D. R. C; CARVALHO, A. X. Y; LOBÃO, W. J. A; RODRIGUES, R. 

I. "Análise dos Custos e Consequências da Violência no Brasil". IPEA. Texto para 

Discussão Nº1284. 2007. 

• GONCALVES, Gonçalo Rocha. Polícia, ordem pública e novas formas de vigilância: 

as dinâmicas e os dilemas da segurança. Anál. Social,  Lisboa ,  n. 204, p. 714-723,  

jul.  2012 .   Disponível em 

<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0003-

25732012000300009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 21/06/18. 



 

  
 

30   
 

• Fundação Getúlio Vargas; Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. “O 

investimento Público e a efetividade das ações Estatais na Segurança”. 2006; Rio de 

Janeiro. 


