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RESUMO 

 

 

O presente estudo objetiva levar ao conhecimento da população a estruturação e 

funcionamento da Polícia Militar do Estado de Rondônia, bem como, informá-los a 

respeito das pessoas que se propõem a correr riscos em prol de defender direitos alheios 

e manter a Ordem Pública. A força repressiva estatal por vezes nutre uma relação 

distanciada dos citadinos, fazendo com que estes a vejam com certo temor e 

desconfiança em relação a sua atuação. Por outro lado, pode-se observar que alguns 

policiais atuam disformes ao que está previsto na legislação, negativando publicamente 

a instituição e comprometendo o entrosamento na relação entre polícia e cidadão. Neste 

cenário, é essencial que a sociedade saiba como funciona e quem são esses homens que 

representam o Estado no cumprimento do seu mister, estreitando a relação e quiçá 

conceituando positivamente a partir desta abordagem. Os métodos de pesquisa 

pretendidos nessa dissertação partem de estudos dos conteúdos literários sobre o tema, 

associado às pesquisas realizadas em documentos, entrevistas e levantamento de dados. 

A estrutura deste trabalho abrange como principais eixos os apontamentos históricos 

sobre as forças repressivas no Brasil, a epítome originária da Polícia Militar do Estado 

de Rondônia e as relações e revelações da população e policiais militares. Como 

resultado, as observações aqui feitas e consideradas poderão transformar a ótica 

deturpada e o conceito contrário da sociedade para com a polícia e policiais. 

Palavras-chave: Polícia Militar Rondônia. Forças repressivas no Brasil. Primeiros 

militares de Rondônia.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present study aims to inform the population about the structure and functioning of 

the Military Police of the State of Rondônia, as well as inform them about the people 

who intend to take risks in defense of the rights of others and maintain the Public Order. 

The state's repressive force sometimes fosters a distant relationship with the citizens, 

causing them to see it with a certain fear and distrust of their performance. On the other 

hand, it can be observed that some policemen act disformed to what is foreseen in the 

legislation, causing a negative view of the institution and compromising the easy access 

in the relation between police and citizen. In this scenario, it is essential that society 

knows how it works and who are these men who represent the State in the fulfillment of 

its mandate, narrowing that relationship and perhaps conceptualizing positively from 

this approach. The research methods sought in this dissertation depart from studies of 

the literary contents on the subject, associated to the research done in documents, 

interviews and data collection. The structure of this work includes as main axes the 

historical notes on the repressive forces in Brazil, the epitome of the Military Police of 

the State of Rondônia and relations and revelations of the military population and police 

staff. As a result, the observations made and considered herein will transform the 

misrepresented view and the contrary view of society toward the police and police. 

Keywords: Military Police Rondônia. Repressive forces in Brazil. First military of 

Rondônia. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil o tema “Segurança Pública” é alvo de grande debate, pois, 

dependendo sobre quais circunstâncias se levanta o assunto e com qual sociedade é 

discutida haverá inúmeros posicionamentos, sejam eles contrários ou favoráveis às 

ações que busquem a mantença da ordem pública. 

Pelo fato de a segurança pública ser de responsabilidade do Estado, ente que 

transfere poderes para aqueles que os representam junto a sociedade, esta, dependendo 

da localização regional na unidade federativa, ao invés de sentirem-se protegidas e 

resguardadas pela entidade do poder público que tem como responsabilidade, 

justamente, dar-lhes segurança, sentem-se acuadas, desprotegidas, frágeis diante da 

afirmação daqueles que os veem como opressores sociais. 

A sensação que se tem ao ver a sociedade apresentar uma visão negativa, 

em especial com relação as Polícias Militares, já que constitucionalmente cabe a elas 

manter um contato mais próximo com a população através das modalidades de 

policiamentos ostensivo e preventivo, é que está arraigado a imputação generalizada de 

ineficiência, corrupção, arbitrariedade, irresponsabilidade e ignorância por parte dos 

seus agentes, quando tais visões se apresentam insensatas, porque essa percepção vem 

se arrastando pelo tempo e a sociedade parece não perceber que as instituições 

mudaram, seus agentes mudaram e a realidade hoje é outra. 

Embora, na PM de Rondônia haja casos isolados praticados por alguns 

agentes que insistem em manter condutas condenáveis, as ações reprováveis de outrora 

tiveram consequências negativas e causam inúmeros transtornos àqueles que buscam 

elevar o nome da instituição. Archimedes Marques
1
 afirma que os policiais ainda hoje 

sofrem em decorrência do tratamento dado por militares a algumas pessoas nas duas 

décadas imperadas pelo regime militar, e que isso respinga atualmente na Polícia como 

ácido que causa corrosão nas boas intenções desses valorosos profissionais (Marques, 

s./d.) 

A Constituição de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã, 

trouxe novos ares à sociedade brasileira que recém saía do regime militar. A nova Carta 

                                                           
1
 Delegado de Polícia no Estado de Sergipe. Pós-Graduado em Gestão Estratégica de Segurança Pública 

pela UFS. 
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magna se preocupou em direcionar as ações da polícia em prol da comunidade, 

objetivando que suas atividades coadunassem com os interesses dos cidadãos e não 

somente com os do Estado. Surgiram aí os Direitos Humanos, reconhecidos pela CF 

como tratamento constitucional que visaram coibir opressões estatais para com os 

cidadãos, buscando, assim, dar maior garantias de que o Estado não mais poderia agir 

com tirania, pois estaria às vistas dos órgãos fiscalizadores e, inclusive, poderia ser 

sancionado pelos cometimentos de abusos. 

Dessa maneira, percebe-se que há uma mudança de cenário da época em que 

os militares dominavam o país e pós regime militar. Passaram-se mais de três décadas 

que deixaram o poder e ainda hoje a sociedade vive esse afã de que a polícia ainda é tão 

opressora quanto na época, ou que seus agentes ainda guardam resquícios daquele 

comportamento e a qualquer momento estarão prontos a agir violentamente. 

Esse trabalho se propõe a mostrar que assim como houve transformações na 

instituição após a nova Constituição Cidadã, ordenadamente seus agentes foram 

obrigados a uma nova adequação comportamental ao exercerem suas atividades, 

passando a se amoldar às novas regras ditadas no texto legal, e, com isso, a partir da 

última Constituição a sociedade começou o experimento de um novo apogeu militar, 

obrigando-a, também, a realizar uma reflexão sobre esse novo momento em que vivem 

as polícias. 

Dessa maneira, buscamos demonstrar através de estudos de casos, pesquisas 

documentais, pesquisas com enquetes, entrevistas, levantamentos conseguidos por 

coletas entre os envolvidos na temática Segurança Pública, como se dá a relação entre a 

população local, a Polícia Militar e seus agentes, objetivando levar ao conhecimento da 

comunidade como está estruturada a instituição policial militar rondoniense, e quem são 

essas pessoas que revestem-se de farda e vão a campo combater o crime com o escopo 

de salvaguardar direitos de desconhecidos, nem que isso possa lhes custar os bens mais 

preciosos inerentes ao homem: a vida e a liberdade.  

Num primeiro momento, buscamos mostrar como surgiram as forças 

repressivas no Brasil, que remonta à colonização e ao domínio imperial português; a 

origem da polícia, que já nasceu com formato intimador e concentrava seu poderio em 

poucas pessoas; a história da vinda dos primeiros militares ao sertão nortista onde hoje 

se localiza geograficamente Rondônia. 
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Secundariamente, expomos como surgiram as forças mantenedoras da 

ordem no Território Federal e posterior Estado de Rondônia; como se dava a captação e 

recrutamento do pessoal para ingresso na Polícia Militar; a maneira como está 

subdividida a PMRO e quais atividades sociais são exercidas pelas respectivas unidades 

militares operacionais, em parcerias com a sociedade civil e outras entidades; trataremos 

sobre o efetivo da PMRO e mostraremos dados sobre os efetivos das coirmãs no Brasil. 

Ainda, dentro da segunda parte, apresentamos as unidades que compõem a 

PM de Rondônia e, principalmente, as ações sociais que envolvem Policiais Militares e 

os estimulam a se resilirem de boa parte do seu tempo de folga para compor uma equipe 

que proporciona atividades que ocasionam resultados benéficos para a comunidade. 

Lembrando que essa mesma comunidade participa ativamente e colabora para que 

outras pessoas com menos condições possam usufruir de tudo o que lhes é 

proporcionado. 

Derradeiramente, são apresentados os resultados das pesquisas e entrevistas 

realizadas com as partes ligadas, direta e indiretamente, ao assunto tratado nesse 

trabalho, objetivando expor o que pensam a respeito da Segurança Pública oferecida 

pela Polícia Militar de Rondônia.  

Assim, como resultado, talvez possamos não mudar o que pensam alguns, 

mas daremos um novo norte à população sobre quem são os novos militares que tratam 

da segurança dos cidadãos, quem sabe a direcionando a novas perspectivas em relação a 

esses agentes da lei, afastando a incompreensão e a atraindo para o início de uma nova 

relação social. 

 

 

 

  

 

 

  



10 
 

1 APONTAMENTO HISTÓRICO SOBRE AS FORÇAS REPRESSIVAS NO 

BRASIL 

 

O teor originário da palavra “polícia” dá-se do grego “politeia” (πολιτεα), o 

qual foi traduzido depois como “politia”, para o latim. Sua essência tem conexão com o 

termo “polis” (πόλις), relacionada ao modelo das antigas cidades da Grécia, sendo 

também utilizado como sinônimo de cidade-Estado. Contudo, passado o tempo, o termo 

se particulariza representando a ação governamental no exercício da tutela da ordem 

jurídica, objetivando a tranquilidade e a proteção da sociedade contra as infrações 

(SILVA, 2006). 

António Francisco de Sousa leciona as acepções dadas ao termo na velha 

Grécia e em Portugal da seguinte forma: 

 

a) Em sentido individual, significava qualidade e direitos de cidadão; b) em 

sentido colectivo, significava medidas de governo, regime político, forma de 

governo, cooperação dos órgãos do Estado e interpenetração das funções do 

Estado; c) em sentido geral, significava ciência dos fins e deveres do Estado, 

governo dos cidadãos por si próprios, governo republicano, tanto oligárquico 

como democrático, Constituição democrática. 

 

Em Portugal, o termo politia foi recorrentemente empregue ao longo dos 

tempos, tanto na linguagem popular, como na linguagem erudita. Porém, o 

significado jurídico-político que prevaleceu na Europa no período que vai do 

aparecimento do Estado moderno à implantação do Estado liberal foi o de 

boa administração, boa ordem na cidade ou boa ordem na colectividade. 

 

Posteriormente, sobretudo a partir do início do séc. XVIII surgiu em 

Portugal, como em outros países, uma nova acepção do termo polícia, que 

terá sido adaptada do francês police, significando força de segurança que 

assegura a ordem pública. Esta polícia era, pois, a corporação encarregada de 

fazer observar as leis ou força que vela pela disciplina da liberdade 

individual. Significava também indivíduo membro de uma corporação 

policial (SOUSA, 2009, p. 11). 

 

Nossa Carta Magna dá entendimento sobre “polícia”, ao tratar da segurança 

pública, assegurando a subdivisão e atribuições destas da seguinte forma: 

Polícia administrativa age preventivamente no ilícito administrativo – 

embora, às vezes, sua ação possa se dar de forma repressiva, por exemplo, impondo 

multas, advertências e suspendendo atividades –, ou seja, sobre bens, direitos e 

atividades. A polícia administrativa é exercida por órgão da Administração Pública 

(COSTA, 2013). 

Polícia Judiciaria tem sua atuação de maneira repressiva, quando da 

ocorrência de uma infração penal – porquanto, sua mobilização visando prevenir crimes 
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a coloca também na seara preventiva. Esta, por sua vez, atua somente sobre pessoas e é 

exercida por corporações especializadas de forma privativa (COSTA, 2013). 

Diógenes Gasparini, ao analisar as polícias mencionadas, se expressa da 

seguinte forma: 

 

Essas duas atividades da Administração Pública não se confundem. Com 

efeito, a polícia administrativa é essencialmente preventiva, embora algumas 

vezes seus agentes ajam repressivamente, a exemplo da apreensão de 

mercadoria imprópria ao consumo público ou da cessação de uma reunião de 

pessoas tida por ilegal. A polícia judiciária é notadamente repressiva. O 

exercício da polícia administrativa está disseminado pelos órgãos e agentes 

da Administração Pública, ao passo que o da polícia judiciária é privativo de 

certo e determinado órgão (Secretaria de Segurança) (...) (GASPARINI, 

1995, p. 111). 

 

O jurista mineiro José Afonso da Silva, ao tratar sobre o tema polícias 

judiciária e administrativa, se manifesta em sua obra esclarecendo as peculiaridades 

individuais de cada uma da seguinte maneira: 

 

A atividade de polícia realiza-se de vários modos, pelo que a polícia se 

distingue em administrativa e de segurança, esta compreende a polícia 

ostensiva e a polícia judiciária. A polícia administrativa tem “por objeto as 

limitações impostas a bens jurídicos individuais” (liberdade e propriedade). 

A polícia de segurança que, em sentido estrito, é a polícia ostensiva tem por 

objetivo a preservação da ordem pública e, pois, “as medidas preventivas que 

em sua prudência julga necessárias para evitar o dano ou o perigo para as 

pessoas”. Mas, apesar de toda vigilância, não é possível evitar o crime, sendo 

pois necessária a existência de um sistema que apure os fatos delituosos e 

cuide da perseguição aos seus agentes. Esse sistema envolve as atividades de 

investigação, de apuração das infrações penais, a indicação de sua autoria, 

assim como o processo judicial pertinente à punição do agente. É aí que entra 

a polícia judiciária, que tem por objetivo precisamente aquelas atividades de 

investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria, 

a fim de fornecer os elementos necessários ao Ministério Público em sua 

função repressiva das condutas criminosas, por via de ação penal pública 

(SILVA, 1999, p. 752-753). 

 

A Constituição Federal de 1988, no título V trata da Defesa do Estado e das 

Instituições Democráticas, e, em seu capítulo III, aborda a Segurança Pública, 

discorrendo, no artigo 144, sobre quais polícias atuam no território brasileiro e 

especificando as particularidades funcionais delas, a saber: 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal;  

II - polícia rodoviária federal;  

III - polícia ferroviária federal;  
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IV - polícias civis;  

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.  

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturado 

em carreira, destina-se a:  

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento 

de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e 

empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha 

repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, 

segundo se dispuser em lei;  

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros 

órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;  

III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras;  

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.  

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, 

destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, 

destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias 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 à 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 (grifo 

nosso). 

 

Destarte, podemos verificar que compõem a polícia administrativa em 

âmbito federal as polícias federal, rodoviária federal e ferroviária federal, como no 

âmbito estadual as polícias militares e corpo de bombeiros. Já a polícia judiciária é 

composta federativamente pela Polícia Federal e pela Polícia civil na esfera estadual e 

no Distrito Federal. 

Além das organizações militares da União, as forças policiais brasileiras 

dividem-se em Civil, Militar e Federal. Em resumo do que preconiza a legislação, temos 

o seguinte: 

 

a) Polícia Civil: 

São subordinadas aos governadores dos respectivos Estados, desempenham 

o papel de polícia judiciária, ou seja, incumbe a essa força de segurança zelar pelo fiel 

cumprimento da legislação, bem como, investigar os delitos cometidos, sejam contra as 

pessoas ou contra o patrimônio. Também, têm como responsabilidade, por exemplo, a 

realização de análises periciais que poderão ser vinculadas à pratica de um ilícito e 

servirão como meio probatório para o desdobramento de determinado crime. 
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b) Polícia Militar: 

Todo Estado brasileiro dispõe de uma força de segurança que tem como 

função a realização do policiamento ostensivo e a preservação da lei e ordem pública. 

Estão subordinadas aos governadores estaduais, sendo elas consideradas forças 

auxiliares das Forças Armadas nacionais. 

As Polícias Militares estaduais têm suas estruturas organizacionais 

correspondente às adotada pelo Exército, dividindo-se em regimentos, batalhões e 

companhias, obedecendo também à hierarquia nos postos de comando. Têm como 

principais divisões o Comando de Policiamento de Área, o Batalhão de Polícia Militar, 

a Companhia de Polícia Militar, o Pelotão de Polícia Militar, o Destacamento de Polícia 

Militar e o Posto de Policiamento Comunitário. 

 

c) Polícia Federal: 

Esta polícia é subordinada ao Ministério da Justiça e tem como escopo 

investigar as infrações penais atentadas contra a União e suas empresas públicas; conter 

o tráfico de drogas e o contrabando na esfera nacional e exercer o papel de agente 

oficial em portos e aeroportos do Brasil. 

Foi criada no governo de Getúlio Vargas e está sediada em Brasília, se 

desdobrando pelo território brasileiro em três unidades: postos avançados, delegacias e 

superintendências, se fazendo representar em cada Estado da União. 

 

 

1.1 O SURGIMENTO DA POLÍCIA NO BRASIL 

 

A origem da polícia no Brasil circunda o momento da sua descoberta e 

colonização, quando a Coroa Portuguesa percebeu que ameaças de invasões eram 

iminentes e poderiam comprometer sua nova conquista. Objetivando asseverar seu 

domínio sobre a nova terra, e não dispondo de capital financeiro nem de pessoas 

capazes de engendrar riquezas através da exploração, optou por monopolizar esta ação à 

classe mercantilista portuguesa, que se estruturou para garimpar as riquezas naturais 

oferecidas pelo eldorado, o que garantiria prosperidade para ela e para a coroa 

(BRUNETTA, 2013). 
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Esse período foi analisado por Nelson Werneck Sodré em uma de suas 

obras, que destaca o seguinte: 

 

Para preservar a conquista ultramarina americana, sobre a qual pesavam 

grandes ameaças, que as armadas de policiamento da fase da feitoria logo 

verificavam e que eram impotentes para destruir definitivamente, tratava-se 

de ocupar, mas de ocupar produtivamente, que é a única forma estável e 

duradoura para ocupação (SODRÉ, 1979, p. 16). 

 

Segundo Silva (2011), foi alvejado, primeiramente, o açúcar como fonte de 

exploração, utilizando-se para isso de mão de obra escrava africana, a qual garantiria 

menor custo e maior lucratividade. Ainda segue Sodré: 

 
Para isso, torna-se imprescindível força de trabalho numerosa, e só a 

escravidão pode permitir que essa numerosa força de trabalho seja 

subordinada às exigências da grande produção. E não a escravidão do 

indígena, que nem é numeroso nem acomodado ao trabalho obrigado e 

sedentário, mas a escravidão do africano, deslocado de seu continente de 

origem e objeto de tráfico, convertido ele próprio em mercadoria, a mais cara 

do tempo. (SODRÉ, 1979, p.17). 

 

Decorrente de constantes ameaças de invasão, o rei D. João III designou como 

administrador e autoridade máxima da colônia, em 1530, Martim Afonso de Souza, o 

qual ditava, aplicava e executava as leis. Mas, devido a grandiosidade da extensão 

colonial ser problema para um só administrador, foi implementado em 1534 o primeiro 

loteamento administrativos e judiciários aos donatários (possuidores do grau de capitães 

gerais), formados em sua maioria por militares. Estes donatários eram competentes para 

decidir questões civis e criminais, além de instituir vilas, nomear autoridades e gozarem 

de tolerância no caso de cometimento de crimes (TAVARES, s./d.). 

Em decorrência deste acordo, a coroa descaminhava do ônus político e 

administrativo nas terras brasileiras, inclusive transferindo para o setor privado 

autonomia militar, como revela Nelson Werneck Sodré: 

 

Como não interfere na área de produção, a Coroa delega os poderes 

administrativos e políticos. Fica ausente, assim, de sua área específica, 

aquela em que se exerce o chamado, poder político, e a ordem privada 

absorverá a área em que aquele poder está ausente. Investido, 

inclusive do poder militar, salvo para o mar, para o que não tem 

possibilidades (SODRÉ, 1979, p. 18). 

 

Buscando garantir a exploração e os lucros advindos com a parceria 

realizada entre a coroa e os donatários, bem como a supremacia, evitando assim 

possíveis invasões, Portugal passa a abastecer os exploradores com material necessário 
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– inclusive bélico - para subsistência dos donatários e, por consequência, da própria 

coroa, como reforça Sodré, a seguir: 

 

Por isso mesmo permitia que “mantimentos, armas, artilharia pólvora, 

salitre, enxofre, chumbo e quaisquer outras coisas de munições de 

guerra que à dita capitania levarem ou mandarem levar o capitão e 

moradores dela ou quaisquer outras pessoas assim naturais como 

estrangeiros hei por bem que não paguem direitos alguns e que os 

sobreditos possam livremente vender todas as coisas e cada uma delas 

na dita capitania e aos moradores dela que forem cristãos e meus 

súditos” (SODRÉ, 1979, p. 18). 

 

Procurando imposição de maneira mais efetiva na Colônia, em 1548, a 

Coroa resolveu instalar um governo geral, buscando a centralização das atividades 

administrativas, judiciárias e fazendárias. Assim, Tomé de Souza assumiu o cargo de 

governador-geral em 17 de dezembro de 1548, recebendo um regimento contendo 

determinações destinadas aos capitães e governadores, para que estes provessem ajuda 

ao governador-geral, além de tratar, em comunhão com outras autoridades, sobre 

questões de governança e segurança. Também era conteúdo do regimento a imposição 

de possuírem armas para defesa das capitanias aos governadores e capitães 

(CAMARGO, 2013).  

Sodré avigora sobre o alegado da seguinte maneira: 

 

Este início de legislação militar, que data de 1534, a Carta de Doação é de 10 

de março e o Foral de quatro de setembro, será ampliado com as disposições 

do Regimento do Governador Geral do Brasil, baixado em 17 de dezembro 

de 1548, e destinado a Tomé de Souza (SODRÉ, 1979, p. 18). 

 

Objetivando a promoção dos interesses coloniais, três modalidades de 

organizações militares atuaram no Brasil no início do século XVII: regulares, 

semirregulares e as irregulares: 

a) Regulares: tropas oriundas de Portugal que chegaram acompanhadas 

com a armada, trazidas por Tomé de Souza, e tinham como função atuar contra invasões 

às terras brasileiras por outros países (assemelhada as atuais Forças Armadas); 

b) Semirregulares: estas eram formadas pelo Serviço de Ordenança (forças 

institucionalizadas)
2
 e, também, pela população local (forças não institucionalizadas -

assemelhada às forças policiais); 

                                                           
2
 Nesse sentido, o Serviço de Ordenanças corresponde ao conjunto de recursos, componentes e atividades 

militares definidas e institucionalizadas pelas Cartas de Doação e as Cartas de Foral, concedidas aos 
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c) Irregulares: organizadas disforme à legislação vigente. A ação inicial se 

deu pelos colonizadores (assemelhada às forças policiais) (SODRÉ, 1979). 

Essa divisão deixou claro que as forças repressivas estavam sob o controle 

político local. 

Com o descobrimento das novas reservas de ouro houve a necessidade de 

reestruturação e intensificação da ação das forças repressivas, em decorrência da 

tentativa de se evitar o descaminho das riquezas ali extraídas (BRUNETTA, 2013). À 

estas forças, criadas para garantia e proteção de propriedade, deram a denominação 

“Tropas de Milícias”, que trouxe ampliação a diversidade das forças militares, pois, a 

partir daquele momento, passaram a coexistir as Ordenanças (nas antigas áreas) e as 

Milícias (que começaram a atuar nas novas áreas produtoras). 

Vê-se que, desde outrora, buscando a defesa dos seus interesses, a classe 

dominante aparelha as instituições repressivas, como bem posto por Sodré: 

 

Realmente, as forças militares irregulares e semirregulares, isto é, as 

bandeiras e as Ordenanças, defendiam os interesses da classe dominante 

colonial e espelhavam a supremacia desses interesses na fase em que a ordem 

privada era absoluta em sua influência, sendo restrita, a ordem pública. 

Enquanto os interesses da classe dominante na metrópole e os interesses da 

classe dominante na colônia se conjugaram, esse tipo de organização militar 

satisfez perfeitamente as necessidades e sua vigência atendeu às condições 

reais da sociedade (SODRÉ, 1979, p. 32). 

 

Nesse contexto, as forças militares estavam exercendo a função de defesa da 

costa e das fronteiras do Brasil e, também, reprimindo os infortúnios que ocorriam 

dentro da colônia, sendo as Tropas de Milícia reconhecidas como o primeiro poder de 

polícia constituído no Brasil (BRUNETTA, 2013). 

Observa-se que as forças policiais da época se submeteram a duas 

adaptações anteriores à presença da família real no Brasil, estando uma subjugada ao 

que se chama de comando externo da colônia – mesmo que preciso fosse agir para 

combater os interesses internos -, e outra, atuando de forma repressiva em caso de 

alterações sociais. Entretanto, o panorama das forças policiais se confrontou com a 

incongruência de aliciar maior contingência do seio das camadas opressas 

(BRUNETTA, 2013). 

                                                                                                                                                                          
donatários de terras e ampliadas com os regimentos baixados aos governadores-geral (SODRÉ, 1965, p. 

24). 
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Com a vinda da Corte portuguesa ocorreram novos ajustamentos nas forças 

militares, com a composição de outras organizações militares (Intendência Geral de 

Polícia, Brigada Real, Arsenal real, Companhia de Cavalaria, Academias etc.).  

Criada pelo Príncipe Regente D. João VI, em 10 de maio de 1808 - dois 

meses após sua chegada no Brasil -, a Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado 

do Brasil tinha atribuições administrativas, policiais e de gestões políticas, como segue:  

 

A Intendência Geral de Polícia fora criada pelo Alvará de 10 de maio de 

1808, dois meses depois de a Corte portuguesa aportar no Rio de Janeiro. 

Mantendo a mesma jurisdição que esse órgão tinha em Portugal, a atuação da 

polícia compreendia, além da manutenção da ordem pública, o cuidado com 

o espaço urbano, incluindo a responsabilidade de prover a limpeza, a 

salubridade, a iluminação, o arruamento da cidade, o abastecimento de água. 

A Intendência tinha também autoridade judicial sobre delitos que ameaçavam 

a ordem urbana, julgando e punindo os desordeiros, desocupados, escravos 

fugidos, capoeiras, ciganos, aventureiros (MIRANDA; LAGE, s./d.). 

 

Sobre o primeiro Intendente Geral de Polícia designado, temos que:  

 

Em 1808, a decisão n. 15, de 22 de junho, aprovou o plano do primeiro 

intendente, o desembargador do Paço Paulo Fernandes Viana, criando dentro 

da estrutura da intendência o posto de oficial de Polícia e uma secretaria. 

Conforme o modelo já estabelecido em Lisboa, os trabalhos da secretaria 

seriam divididos entre três oficiais com suas respectivas áreas de atuação. 

Haveria ainda um oficial-mor e um praticante, que também serviria de 

porteiro. Um alcaide, com escrivão, e dez meirinhos executariam as 

diligências do órgão (CABRAL, s./d.). 

 

Dom João VI pretendia tomar conhecimento caso surgissem comentários a 

respeito das ideias liberais externadas pela revolução francesa. Para isso, criou esta 

organização policial objetivando proteger a Corte, senão vejamos: 

 
Dom João tinha por escopo organizar uma polícia eficiente, visando a 

precaver-se contra espiões e agitadores franceses, não representando essa 

organização, necessariamente, um mecanismo repressor de crimes comuns. 

Sua ideia era dispor de um corpo policial principalmente político, que 

amparasse a Corte e desse informes sobre o comportamento do povo e o 

preservasse do contágio das “temíveis” ideais liberais que a revolução 

francesa irradiava pelo mundo. 

Essa polícia, além de dar proteção política a D. João, foi a estrutura básica da 

atividade policial no Brasil. 

Paulo Fernandes Viana exerceu durante doze anos o cargo de Intendente 

Geral de Polícia. Tinha o Intendente Geral de Polícia da Corte e do Estado do 

Brasil jurisdição ampla e ilimitada, a ele submetendo-se, em matéria policial, 

ministros criminais e cíveis. Era um verdadeiro Ministro da Polícia. 

Centralizava em suas mãos o mando sobre todos os órgãos policiais do 

Brasil, inclusive Ouvidores Gerais, Alcaides Maiores e Menores, 

Corregedores, Inquiridores, Meirinhos e Capitães de Estradas e Assaltos. Foi 

o organizador, em 1809, da Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, com 

um efetivo de 218 praças, sendo seu primeiro Comandante o Coronel José 
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Maria Rabelo, tendo por ajudante o Major Miguel Nunes Vidigal, que se 

tornou famoso pelo trabalho que exerceu de repressão à marginalidade da 

época (CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA, 2011). 

 

O surgimento da polícia, que seguia um modelo autoritário, causava na 

população medo e desconfiança, como podemos observar a seguir: 

 

Responsável pelo cargo até 1821, Paulo Fernandes Viana, entre outras 

providências, organizou a Guarda Real de Polícia da Corte, integrada pelo 

famoso major Miguel Nunes Vidigal (1745-1843), que foi imortalizado 

em Memórias de um Sargento de Milícias. O aviso de “Lá vem o Vidigal!” 

provocava fugas e tumultos. A chibata, arma usada por seus guardas, é que 

dava início à ação policial. Assim escreve Manuel Antônio de Almeida 

(1831-1861) no seu romance:  O Major Vidigal era o rei absoluto, o árbitro 

supremo de tudo o que dizia respeito a esse ramo de administração, era o juiz 

que julgava e distribuía a pena, e ao mesmo tempo o guarda que dava caça 

aos criminosos; nas causas da sua imensa alçada não havia testemunhas, nem 

provas, nem razões, nem processo; ele resumia tudo em si; a sua justiça era 

infalível; não havia apelação das sentenças que dava; fazia o que queria e 

ninguém lhe tomava as contas. Exercia, enfim, uma espécie de inquisição 

policial (MIRANDA; LAGE, s./d.). 

 

Mais tarde, houve a ocorrência da independência e posterior criação da 

Guarda Nacional, em 1831, surgindo uma instituição com aspecto policial. Com isso, 

reafirmou-se a primazia da classe dominante sobre o domínio das forças militares 

(SODRÉ, 1979). 

Segundo leciona Heloisa Rodrigues Fernandes, “a independência não 

acarretou, durante o Primeiro Reinado, qualquer modificação na organização do sistema 

militar herdado do período colonial” (FERNANDES, 1974). Isto significa dizer que não 

houve modificação na estrutura militar com a reforma naquele período. 

A força policial teve seu fracionamento e descentralização explicados com o 

advento da Constituição de 1824, já que se fazia necessário usar desse centralismo para 

a mantença da unidade política e territorial. Assim, as milícias e guardas policiais, 

mesmo sendo organizadas legalmente estavam à mercê da irregularidade, submetidas 

principalmente aos domínios locais do que ao poder central (BRUNETTA, 2013). 

Desta maneira, em 1831, criaram-se as Guardas Municipais, conforme 

explicado, eram milícias civis compostas de elementos gratos ao governo (apenas 

eleitores) e diretamente subordinadas ao Ministério da Justiça (...) divididas em 

esquadras e sob o comando do juiz de paz (e este) submete-se ao controle do Ministro 

da Justiça (SODRÉ, 1965). Isto significou centralizar a força policial, mantendo um 

cordão umbilical vinculado ao poder local. 
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Com a criação da Guarda Nacional (em 1831) acreditava-se suplantar 

problemas apresentados pelas organizações antecedentes, mas a nova força militar se 

apresentou incapaz de solucionar as dificuldades que comprometiam a organização 

militar, devido à conexão mantida com o domínio local praticado pelo latifúndio.  

Outro problema que surgiu com a criação da Guarda Nacional foi o embate 

entre as forças militares, já que diferente do Exército, aquela dedicava-se a combater 

oponentes internos, gozando, assim, de maior credibilidade estatal, bem como, pelo fato 

de o processo de recrutamento para compor o Exército não ser tão seletivo, além de seus 

membros, muitas vezes, exercerem desempenhos atribuídos à polícia (BRUNETTA, 

2013). 

Pode ser presenciada aqui a existência de desigualdade no âmbito das 

organizações militares à época (oficialato, suboficiais e praças), como afirmado por 

Sodré quando diz que “não houve, pois, nenhuma condição para situar a condição 

militar como casta; ao contrário, o militar é funcionário de segunda ordem, esquecido, 

mal pago e sem nenhuma representação social” (SODRÉ, 1965, p. 138).  

A extinção da Intendência Geral de Polícia ocorreu em 1841, sendo criado o 

cargo de Chefe de Polícia e nomeado para ocupá-lo o senador do Império Euzébio de 

Queiroz Coutinho Matoso Câmara, até o ano de 1844 (CYBERPOLÍCIA, s./d.).  

A Lei nº. 261, de 3 de dezembro de 1841, foi submetida a edição pelo 

Regulamento nº. 120, que trata de regular a execução da parte policial e criminal 

daquela, definindo as funções das polícias administrativa e judiciária, bem como, as 

subordinando ao Ministério da Justiça. 

 Com o advento desta lei houve total modificação no aparelhamento 

policial, já que foram criados no Município da Corte e nas províncias o cargo de Chefe 

de Polícia, estando estes auxiliados por Delegados e Subdelegados de Polícia, sendo 

com isso extintas as atividades de Juiz de Paz, tratando-se das atribuições policiais, 

administrativas e judiciais. 

Sobre a criação da Guarda Urbana pelo Governo Imperial, em 1866, temos 

o que segue: 

 

1866, o Governo Imperial, seguindo a tendência europeia de criação de 

corpos policiais civis uniformizados, através do Decreto n. 3.598, de 27 de 

janeiro de 1866, criou a Guarda Urbana, destinada a vigilância da Cidade do 

Rio de Janeiro, com subordinação mediata ao Chefe de Polícia da Corte e 

imediata aos Delegados e Subdelegados de Polícia. Seu efetivo de quinhentos 

homens, somando-se a igual número de milicianos do Corpo Policial da 
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Corte, viria dobrar o policiamento uniformizado existente. Os bons serviços 

prestados pela Guarda Urbana viriam a inspirar no início da República a 

organização da Guarda Civil. Com a queda do Império tivemos, entre 1902 a 

1916, um período áureo. Este surgiu com o advento da Lei n. 947, de 29 de 

dezembro de 1902, que reformou a organização policial (CYBERPOLÍCIA, 

s./d.).  

 

 

A situação do militarismo é alterada a partir da Proclamação da República 

(1889), principalmente por serem os militares que a administravam. Porém, 

estremecidos com o arrojo moderno demonstrado pela nova estrutura governamental, 

mesmo que intensos na proteção dos seus interesses, os latifundiários passaram a 

comungar com a burguesia urbana objetivando salvaguardar a harmonia das instituições 

frente ao poderio militar, diz Sodré (1965). As Polícias Militares Estaduais se 

apresentaram de forma marcante, justamente, após essa ação política que envolveu o 

latifúndio e a burguesia, passando a representar, do ponto de vista militar, os interesses 

oligárquicos. 

Continua Sodré (1965) argumentando que foram produzidas reformas 

organizacionais no Exército durante a primeira república, dada a importância militar na 

estrutura política brasileira, a molde do que ocorreu em 1918, quando passou a compor 

o Exército de 2ª linha a Guarda Nacional, após sua extinção. Porém, nas forças 

militares, não foram feitas mudanças expressivas, já que as velhas relações de produção 

se sustentaram. 

Conforme apontado, apenas o Tenentismo
3
 teve representação efetiva na 

suplantação do anacronismo do militarismo, face às mudanças políticas agenciadas pela 

república (SODRÉ, 1965). 

Entretanto, o papel inovador do Tenentismo é deteriorado pela nova 

combinação de forças advindas da Revolução de 1930, que agregam os interesses do 

latifúndio e da burguesia nacionais em favor do imperialismo vigente e contrário às 

forças populares que emergiam neste momento (SODRÉ, 1965).  

Durante o governo exercido por Getúlio Vargas (precisamente a partir de 

1935), se apresenta nova diferença entre as forças militares do Brasil. Aparecia, de um 

lado, o grupo de suboficiais do exército, influenciados pelo tenentismo e reivindicando 

                                                           
3
 O tenentismo foi um movimento que ganhou força entre militares de média e baixa patente durante os 

últimos anos da República Velha. No momento em que surgiu o levante dos militares, a inconformidade 

das classes médias urbanas contra os desmandos e o conservadorismo presentes na cultura política do país 

se expressava. Ao mesmo tempo, o tenentismo era mais uma clara evidência do processo de diluição da 

hegemonia dos grupos políticos vinculados ao meio rural brasileiro (SOUSA, s./d.). 
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participação na política, não merecedor da confiança pelo Estado burguês que no 

momento se instalava; e, noutro lado, estavam organizações militares milicianas 

irregulares e polícias estaduais, cumprindo prontamente seu papel de polícia política na 

repressão dessas manifestações (SODRÉ, 1965).  

Subsequente à deposição de Getúlio Vargas, as forças militares brasileiras 

permaneceram de modo progressivo conectadas à concretização dos interesses 

imperialistas no Brasil, contudo, também sofreram com as dissensões políticas internas 

na corporação. Em virtude disso dá-se o motivo de não haver papel político pré-definido 

ou mesmo definitivo para os militares no Brasil, pois estas forças estavam a serviço dos 

mais diferentes interesses e nunca de forma homogênea (SODRÉ, 1965).  

Segundo Fernandes (1974), há um paradoxo fundador na história da Polícia 

Militar, pois quando foram criadas (com a denominação Guardas Municipais 

Permanentes), as funções de polícia já eram exercidas pela Polícia Civil, e, enquanto 

força militar já existia o Exército. 

Visando manter a ordem pública ante a emersão da desigualdade social e a 

etnicidade que se apresentavam no século XIX, as instituições policiais no Brasil 

deixaram marcada como característica basilar, a ação repressiva. Liberdade de ação 

encabeçava os princípios legais e normativos, vista anteriormente como poder 

discricionário da polícia, sendo o arbítrio utilizado como a ferramenta mantenedora da 

segurança estatal. Assim, o exercício da autoridade policial ficou caracterizado pelo 

excesso de poder, transvertido de estrutura ilegítima para aplicação da justiça. Esse 

modelo se estendeu durante a época imperial e não sucumbiu às modificações 

republicanas (FERNANDES, 1974). 

A segurança pública foi vista com primazia com o início da Doutrina de 

Segurança Nacional
4
 - após o golpe de 1964, durante o regime militar -, causando o 

alicerçamento do padrão autoritário da instituição policial, volvida para o domínio do 

conhecimento na ação contra o inimigo interno - as organizações políticas de esquerda 

(REVISTA ESPAÇO ACADÊMICO, s./d.).  

                                                           
4
 O grupo militar que tomou o poder em 1964 vinha de uma tradição militar mais antiga, que remonta à 

participação do Brasil na II Guerra. A participação do Brasil ao lado dos países aliados, acabou 

sedimentando uma estreita vinculação dos oficiais norte-americanos e militares brasileiros, como os 

generais Humberto de Castelo Branco e Golbery Couto e Silva. Terminada a guerra, toda uma geração de 

militares brasileiros passaram a frequentar cursos militares norte-americanos. Quando esses oficiais 

retornavam dos EUA, já estavam profundamente influenciados por uma concepção de “defesa nacional”. 

Tanto que alguns anos mais tarde criaram a Escola Superior de Guerra (ESG), vinculada ao Estado Maior 

das Forças Armadas. Essa escola foi estruturada conforme sua similar norte-americana National War 

College.  
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Em contrapartida, houve mobilização esquerdista na década de 80 exigindo 

nova forma de ação das instituições policiais, como mencionado a seguir: 

 

Os anos 1980 se caracterizaram pela rejeição da concepção militarizada da 

ação policial, identificada como “herança da ditadura”. Setores de esquerda, 

com diversas orientações partidárias, demandavam a remodelação e a 

modernização das instituições policiais, com a adoção de linhas de ação que 

respeitassem os direitos dos cidadãos. A Constituição de 1988 representou 

uma mudança na concepção da segurança pública. Além de “dever do 

Estado”, como afirmava o art. 144, ela passou a ser também responsabilidade 

de todos, o que significava, formalmente, o reconhecimento de um Estado 

democrático, no qual a concepção de ordem está diretamente relacionada às 

atitudes e valores do cidadão, quer isoladamente, quer em coletividade 

(MIRANDA; LAGE, s./d.). 

 

A ordem constitucional erguida a partir de 1988 escolheu a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, que visa desenvolver a nação, erradicar a pobreza, 

reduzir a desigualdade social e o respeito à dignidade da pessoa humana. Com esse 

novo modelo democrático, a Segurança Pública se tornou promotora da cidadania plena, 

garantidora do respeito à dignidade da pessoa humana e aos próprios Direitos Humanos. 

 

 

1.2 A POLÍCIA MILITAR DURANTE O REGIME MILITAR NO BRASIL 

 

Por ocasião da situação política orquestrada pelo regime militar no Brasil 

(1964-1985), as Polícias Militares estaduais foram consideradas reservas e forças 

auxiliares do Exército brasileiro, tendo como Inspetor da Inspetoria Geral um General 

da Brigada na ativa. Estas foram as adequações primárias que definiram o estilo de 

centralizar as polícias militares ao Estado Nacional. Mas um fato curioso é o da 

Inspetoria manter um setor de Relações Públicas e História, tendo como escopo a 

pesquisa e estudo da história de interesse das Polícias Militares, deixando entender que 

se tratava de uma forma de obter conhecimento dos caminhos a serem combatidos pelo 

atual regime (BRUNETTA, 2013). 

Analisando a legislação das Polícias Militares do período podia se ver 

características que indicavam que a especialização, aparelhamento e caçada aos 

oponentes do regime ocorria em decorrência da centralização das forças repressivas.  

Segundo Huggins (1998), por permanecerem inteiramente subordinadas e 

fiscalizadas pelo Exército, as Polícias Militares exerceram a função de polícia política, 

sendo responsabilizadas pela limpeza contra os opositores do atual regime. 
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Houve uma ação buscando modernizar as forças repressivas – inclusas as 

forças policiais –, realizada durante o período militar no Brasil e influenciada pelo 

governo americano. Os treinamentos destas forças, sobre o argumento de modernizar as 

Polícias Militares, se deu pela United States Agency for International Development 

(USAID), propositada a combater a desordem e caçar os inimigos do regime.  

Para Huggins (1998), houve diminuição do contrassenso militarismo-

civilismo, que alicerçava a composição política que vinha ocorrendo anteriormente 

entre as forças repressivas. Contudo, o recrescimento do militarismo como 

demonstração das diretivas políticas do regime provocou a excitação das rivalidades 

entre as polícias militar e civil – principalmente por encarregar a Polícia Militar com 

algumas atribuições destinadas a Polícia Civil -, agravando as ações entre elas. 

Portanto, as Polícias Militares – ainda que estaduais – têm independência 

administrativa para algumas e poucas questões
5
. Em contrapartida, um sinal da 

superioridade do militarismo num entendimento basilar das polícias Militares é a 

supressão da atuação preventiva. 

Em 1970 veio ao foco concepções sobre importantes conceitos na 

constituição da ordem pública militarizada, ao contrário dos conflitos, definiu, por 

exemplo: assessoramento, controle, coordenação, fiscalização, inspeção, orientação, 

visita, subordinação, autoridade policial competente, funções policiais militares, 

legislação específica, legislação peculiar, especial ou própria e policiamento ostensivo, 

perturbação da ordem, grave perturbação ou subversiva da ordem. Desta maneira, 

procurou-se garantir uma maneira mais reguladora do Estado Maior do Exército sobre 

as Polícias Militares. 

O modo abrangente dos itens contidos no regulamento demonstra o 

interesse de não permitir qualquer natureza interpretativa deles, ou seja, seu teor denota 

rigorosamente as ações da Polícia Militar em prol do governo federal na época, 

reduzindo muito ou excluindo a independência administrativa dos Estados.  

Huggins (1998) relata que, além das análises obtidas em relação a esta 

época histórica, não se pode esquecer que uma das características desta trajetória é a 

continuação dos métodos antecedentes ligados a violência policial, oriundos dos moldes 

                                                           
5
 São exemplos disto, conforme o Decreto nº 677, as autorizações aos estados para incorporarem aos seus 

quadros a polícia feminina; a possibilidade de suprimirem postos hierárquicos de praças ou subdividi-los 

em no máximo três categorias; regulamentar a promoção dos profissionais da área da saúde (médicos, 

dentistas, farmacêuticos, e veterinários) na carreira militar; decidir sobre a natureza contratual da 

prestação de serviços de saúde, por meio de convênios com a rede pública ou privada; definir as normas 

para o recrutamento e acesso à escala hierárquica pelos praças. 



24 
 

militarizado e hierarquicamente constituídos, que objetivavam tirar da seara estatal a 

violência exercida praticada de maneira individual ou mesmo aquelas cometidas em 

grupos. 

Desta maneira, a mudança para a democracia não trouxe melhorias quanto à 

descentralização a qual estavam obrigadas as forças policiais. Através do R-200, 

decretado em 1983, fica claro que permaneceriam subordinados à orientação, 

coordenação e controle do Ministério do Exército, o “Ensino, Instrução e Material” das 

Polícias Militares. A alteração mais significativa foi a criação dos Conselhos 

Comunitários de Segurança, que objetivando uma atuação em coletividade foi 

regulamentada em 1999, por meio do qual foram incluídos nos cursos de formação das 

polícias civil e militar os temas relacionados ao policiamento comunitário. 

A trajetória política ocorrida na década de 80 não foi favorável na promoção 

de mudanças consideráveis nas corporações Policiais Militares - referentes às diretivas e 

atuações -, e as alterações realizadas ficaram limitadas à especialização e área técnica. 

Somente entre as décadas de 90 e 2000 houve estímulo às ações direcionadas ao 

policiamento comunitário, Direitos Humanos e ao contexto democrático, ainda que 

ocorrida de maneira embrionária (BRUNETTA, 2013). 

 

 

1.3 RONDÔNIA E SEUS PRIMEIROS MILITARES 

 

Não se pode falar dos militares em Rondônia sem arrazoar sobre a história 

daquele pátrio que se tornou ícone ao desbravar nossas terras, sendo dado a esta parte do 

rincão, e agora Estado, seu sobrenome como forma de reconhecimento pelos feitos a 

serviço da nação brasileira.  

O historiador Aleksander  Palitot, ao relatar sobre esse símbolo de destemor, 

menciona que era descendente de espanhóis e índios terenas, nascendo Cândido 

Mariano da Silva Rondon, em 5 de maio de 1865, na Sesmaria de Morro Redondo, nos 

campos de Dourados, a época, Estado do Mato Grosso. Se destacou como militar, 

pacificador, cientista, construtor de estradas, de linhas telegráficas etc. Tornou-se 

símbolo da vontade humana em decorrência da religião abraçada por ele, baseada no 

amor à humanidade, tendo como seu lema: “morrer se preciso for, matar nunca” 

(PALITOT, 2016, p. 96).  
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Aos sete anos de idade, levado pelo seu tio à Cuiabá, deu início aos estudos 

no Liceu Cuiabano, se tornando Professor do ensino primário aos dezesseis anos, 

naquela instituição. Em 26 de novembro de 1881 ingressou no 3º Regimento de 

Artilharia à Cavalo, e, em seguida na Escola Superior de Guerra, na Capital Federal. Por 

se destacar, figurou nos quadros de honra da escola e, ainda, como 2º Tenente, foi 

convidado para ministrar as cadeiras de Astronomia e Mecânica Racional, naquela 

instituição de ensino (PALITOT, 2016, p. 96).  

Continua a afirmação que diante de muitas incertezas e obscuridade sobre a 

região Amazônica em Rondônia, em 1907, o Presidente da República, Afonso Pena, 

encarregou o oficial do Corpo de Engenharia Militar, Cândido Mariano da Silva 

Rondon, a implantar a linha telegráfica entre Mato Grosso e Amazonas (atualmente 

Parte de Rondônia), tendo como extremos a cidade de Cuiabá e Santo Antônio do Rio 

Madeira, povoado que era localizado a 7 km acima da capital Porto Velho (PALITOT, 

2016, p. 98).  

Elias dos Santos Bigio (2000) alega que em 18 de fevereiro de 1907, 

Rondon foi colocado à disposição do Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, 

sendo nomeado chefe da Comissão Construtora de Linhas Telegráficas Estratégicas de 

Mato Grosso ao Amazonas em 4 de março de 1907. O traçado da linha foi realizado 

com modificações do projeto original, desenvolvido por Francisco Bhering.6 

Ainda, sobre essa parte da história, Esther de Viveiros argumenta o 

seguinte: 

 

A comissão Rondon, como passou a ser conhecida, foi investida de um 

caráter misto, civil e militar, tendo em vista sua dupla vinculação, ao 

Ministério da Viação e ao Ministério da Guerra. Iniciou seus trabalhos em 

maio de 1907, organizada nas seguintes seções: a) construção de um ramal 

que, partindo de São Luiz de Cáceres, iria até a cidade de Mato Grosso, na 

fronteira boliviana; b) construção da linha-tronco de Cuiabá a Santo Antônio 

do Madeira; c) grandes reconhecimentos do sertão e estudos preparatórios 

para fixar o traçado da linha-tronco; medição das terras da fazenda de 

                                                           
6
O engenheiro Francisco Bhering foi o responsável em elaborar o traçado das linhas telegráficas de Mato 

Grosso ao Amazonas. “Em 12 de janeiro de 1907, no artigo „Incógnitas Geográficas‟, publicado no 

Jornal do Comercio, Bhering enfatizou a necessidade de se conhecer com exatidão o nosso sistema 

geográfico, o que contribuiria para um melhor conhecimento da geografia da América do Sul. 

Considerava que, dada a tendência à intensificação das relações econômicas com os demais países do 

continente, o Brasil deveria promover o povoamento dos sertões, que seria impulsionado pelo trabalho da 

Comissão Rondon. Para demonstrar a importância desse projeto, Bhering citou descobertas geográficas 

feitas por Euclides da Cunha na região amazônica” (BIGIO, 2000, p.10). 
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Casalvasco, que se estendia da serra de Aguapeí à fronteira com a Bolívia 

(VIVEIROS, 1958, p. 229). 

 

Bigio dá continuidade narrando: 

 

Cândido Rondon encarregou-se de chefiar pessoalmente a seção C. Para as 

demais seções nomeou militares de sua confiança: o major Felix Fleury de 

Souza para a seção A os capitães Custódio de Sena Braga e Marciano de 

Oliveira para a seção B e o tenente Renato Rodrigues Pereira para a seção D 

(...).  

Durante os trabalhos de construção, de 1907 a 1915, a Comissão Rondon 

instalou 2.268 km de linhas telegráficas e inaugurou 25 estações, duas – 

Ponte de Pedra e Utiariti – em território dos índios Paresi; construiu também 

uma importante estrada de rodagem de Tapirapoan a Juruena, ainda em 

território Paresi. Como previsto no plano inicial, essas linhas se interligavam 

com a estrade de ferro Madeira-Mamoré, construída de forma integrada ao 

telégrafo. A contribuição para história natural também foi significativa. 

Durante esses anos, a Comissão enviou para o Museu Nacional, no Rio de 

Janeiro, 23.107 exemplares de material botânico, zoológico, mineralógico e 

antropológico (BIGIO, 2000, p. 11-12). 

 

Bigio, ao tratar sobre os índios encontrados afirma que: “o trabalho 

realizado foi exemplar, bastando lembrar que incorporou cerca de 30 mil índios e seus 

territórios ao espaço efetivamente controlado pelo Estado brasileiro” (JORNAL DO 

CORREIO, s./d. apud PALITOT, 2016).  

Para um bom desempenho do seu trabalho o sertanista resolveu dividir em 

três etapas e as denominou como “expedições”, sendo: a expedição de 1907, 

compreendendo o trecho entre Cuiabá e o rio Juruena, fazendo um total de 1.781 km de 

reconhecimento; a expedição de 1908, que efetuou 1.653 km, varando o inóspito trecho 

entre Juruena e a Serra do Norte; a expedição de 1909 – tendo sido a mais famosa de 

todas -, com 2.232 km de reconhecimento pelas entranhas das florestas da Amazônia, 

saindo da Serra do Norte até o caudaloso e importante rio Madeira (PALITOT, 2016).  

a) Expedição de 1907 - sobre a expedição ocorrida em 1907, temos que foi 

iniciada em 2 de setembro daquele ano, e em 29 de novembro já estavam de regresso a 

Diamantino, após ter chegado em Juruena. Continua Palitot a relatar o seguinte: 

 

Era aquele ponto que seria conquistado pela Comissão Rondon em sua 

primeira penetração pelos sertões, depois da partida de Cuiabá, e passagens 

pelos vilarejos de Guia, Brotas e Rosário, trajetória da linha telegráfica. 

Entretanto, os 89 dias contados pela expedição foram a partir de Diamantino, 

quando começaram a abrir o piquete de penetração. A coluna foi composta 
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pelo até então major Rondon como comandante; ajudante o 2 º tenente João 

Salustiano Lyra; o farmacêutico Benedito Canavarros; o fotografo Luiz 

Leduc; 16 praças e empregados auxiliados por 34 muares e 4 bois cargueiros 

(PALITOT, 2016, p. 99). 

 

Munidos com uma trompa que lhes servia de acústica, quando o terreno 

permitia os expedicionários se locomoviam a cavalo, seguindo o picador utilizando uma 

bússola de algibeira7 do chefe. Através do passômetro8 de um dos animais que fora 

escolhido para aquela finalidade, um dos homens media a distância percorrida. À frente 

da expedição ia o picador, que marcava as árvores as quais posteriormente deveriam 

passar os foiceiros e machadeiros9, denominados assim naquela época. 

Contados cinco dias após a partida de Diamantino, percorridos 74 km, na 

cachoeira do Kágado, os expedicionários entraram em contato com índios Parecis, tendo 

Rondon ordenado a fixação de mastro para que fosse realizado o hasteamento do 

pavilhão nacional, feito pelo cacique da tribo. Estes índios eram pacificados e muitos 

trabalhavam em seringais. 

Daí pra frente se exigiu mais dos sertanistas, pois em 10 de outubro 

chegaram às margens do rio Sauêuna, divisa com os domínios Parecis e Nhambiquara, 

e, após transporem o rio, se depararam com um cerrado que necessitaria de mais 

homens na abertura do pique, tendo a Comissão que fazer o percurso a pé. Nesse 

mesmo mês a Comissão Exploradora chegava em Jacy e, continuando, atravessou várias 

trilhas de índios, chegando, finalmente, às margens do Juruena no dia 20 (PALITOT, 

2016). 

b) Expedição de 1908 – com um número maior de expedicionários, Rondon 

voltou a percorrer um trecho já realizado e mais a parte compreendida entre Juruena e 

Serra do Norte, entre os dias 20 de julho e 03 de novembro de 1908. Desta feita, a 

coluna expedicionária estava composta da seguinte maneira:  

 

(...)127 homens bem armados, 90 bois de carga, 50 burros, 6 cavalos e mais 

20 bois para corte. Os principais expedicionários eram, além de Rondon, os 

segundos-tenentes Nicolau Bueno Horta Barbosa, Emanuel Silvestre 

                                                           
7
 Compartimento de uma peça de vestuário que serve para guardar pequenos objetos. = BOLSO (Bússola 

de bolso).  
8
 Passômetro tem como sinônimo Podômetro. Aparelho que é utilizado para contar a quantidade de passos 

de uma caminhada.  
9
 Adjetivos dados àqueles que manuseiam os instrumentos cortantes: foice e machado. 
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marante, João Salustiano Lira e os tenentes médicos Manoel de Andrade, 

Carlos Carmo de Oliveira Melo e Américo Vespúcio Pinto da Rocha, o 

farmacêutico Benedito Canavarros, o fotógrafo Luiz Leduc, um inspetor e 

dois guardas-fios, 30 tropeiros e 82 praças do exército que seriam homens 

comandados pelo 2º tenente Joaquim Ferreira da Silva, que tinham como 

missão, além do apoio que ofereciam aos demais expedicionários, 

pacificarem os ferozes Nhambiquaras para facilitação dos trabalhos de 

implantação da linha telegráfica. Eles eram, defendiam sua morada, não 

deram descanso aos expedicionários que se viam também com extravio dos 

animais, seja por adoecerem ou mesmo fugirem. Alguns “soldados de espirito 

fraco”, como os denominou Rondon, chegaram a desertar, apavorados com o 

desconhecido (PALITOT, 2016, p. 100). 

 

Os expedicionários, desta vez, foram penalizados pela fome, pois deixaram 

as provisões alimentícias na estrada porque não havia animais para conduzirem ou 

mesmo por estragarem. Rondon divisou a Serra do Norte em outubro e transpôs o rio 

por ele denominado Nhambiquara. Os sertanistas atravessaram nos dias 10 e 11 os 

igarapés denominados Veado Branco, Assaí, Jacutinga, Guariboca, Gruta da Pedra, 

Garnica, Traíra etc. Dali, a 5 km do rio Nhambiquara, Rondon regressou ao ponto de 

partida. Assim, “Como da vez anterior, o chefe da coluna expedicionária mandou 

colocar em giraus todo material que servira na abertura da picada, além de ter salgado 

sete bois que lhes restavam e que ficariam como presente aos índios que pretendiam 

pacificar” (PALITOT, 2016, p. 100).  

Além dos ataques sofridos pelos índios, que buscavam defender sua morada, 

a expedição foi afligida com a baixa de um de seus componentes, vitimado pela malária. 

Assim, Rondon decidiu regressar a Tapirapoã, local de partida da coluna em 22 de 

dezembro de 1908, sendo ali dissolvida a comissão exploradora (PALITOT, 2016, p. 

100). 

c) Expedição de 1909 – em sua caminhada pelas inexploradas florestas, 

onde hoje se localiza o Estado de Rondônia, lidar com a hostilidade das tribos que 

encontraram foi um dos menores obstáculos vividos por Rondon e sua comitiva. Pior 

que isso foi lidar com as perdas dos homens que não resistiam à enfermidade 

proporcionada pela malária. O próprio Cândido Rondon esteve à beira da morte numa 

dessas duras caminhadas. Por não haver postos de reabastecimento eles eram 

acometidos pela fome, obrigando, muitas vezes, a caçarem o alimento do dia. Os 

intempéries faziam com que muitos homens desertassem da missão incumbida e 

chefiada por Rondon. “A nossa resistência física se dobrava sob o peso da fome e das 

privações de toda sorte que nos atormentaram durante a travessia”, afirmou Rondon ao 
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falar sobre a segunda expedição ao rio Madeira (VIVEIROS, s./d. apud PALITOT, 

2016). 

Mesmo com toda moléstia, o militar e seus comandados abriram passagem 

por entre arvores e rios, erguendo postes e estabelecendo postos de telégrafos em meio à 

selva de Rondônia. Portanto, prossegue: 

 

Quando o ultimo prego da linha telegráfica ligando Cuiabá a Rondônia foi 

pregado, a tecnologia das transmissões por rádio se estabeleceu e criou-se o 

telégrafo sem fio. O importante não foi a linha em si, e sim a exploração de 

uma região inexplorada e o contato cordial com os indígenas. Rondon era 

excelente geógrafo e naturalista, coletou preciosas informações sobre muitos 

lugares da Amazônia, até então ignoradas. Trouxe conhecimento do 

território, de planta, animais, além da descrição de tribos e seus costumes. 

Além disso, foi ele quem convenceu a população brasileira de que valia a 

pena defender os índios (PALITOT, 2016, p. 101).  

 

Por isso diz-se que a Terceira expedição de 1909 foi a mais importante das 

expedições para Rondônia. Esta varou todo o sertão do atual Estado, levando 237 dias 

(de maio a dezembro) para atravessar os 800 quilômetros, em duas turmas organizadas e 

denominadas turma Norte e turma Sul, estando a primeira turma incumbida de localizar 

a cabeceira do rio Jacy-Paraná, e a segunda a tarefa de reconhecimento e exploração da 

área compreendida entre a Serra do Norte e o rio Madeira (PALITOT, 2016). 

Ainda sobre a expedição de 1909, em 11 de outubro, os expedicionários 

descobriram no km 354 um rio de 50 metros de largura, batizado por Rondon com o 

nome de Pimenta Bueno. No dia 24 de outubro, por orientação de Rondon, a turma foi 

dividida, chefiando ele uma das turmas com 28 homens, vindo a ser penalizado com a 

falta de alimentos em dezembro, mas no dia 25 do mesmo mês, a expedição chegou ao 

local almejado, Santo Antônio do rio Madeira, tendo Rondon discursado o seguinte: 

 

Heroicos e dedicados companheiros, não ofenderei a moléstia que orna o 

vosso diamantino caráter, afirmando-vos que a vossa coragem e patriotismo 

devemos a conclusão deste reconhecimento de sua organização. Entretanto, 

aqui nos achamos à margem do rio Madeira, com a marcha de 1.415 km, a 

contar do porto de Tapirapoã, um levantamento topográfico de 1,211 km, 

inclusive 200 km de variantes diversas e 354 km do curso do rio Jamary, 

compreendido entre o repartimento e a barra e determinação de 15 posições 

geográficas dos pontos em que nos foi possível fazer observações 

astronômicas para tanto (PALITOT, 2016, p. 102). 
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Finalmente, traremos agora outra façanha realizada por Rondon em terras 

rondonienses, desta feita se trata da “Expedição Científica Roosevelt-Rondon”, quando 

em 1905 o Governo Federal, na gestão do presidente Rodrigues Alves, ordenou publicar 

edital para construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM), e, também, uma 

linha telegráfica interligando a capital da República – Rio de Janeiro – a localidade de 

Santo Antônio do Rio Madeira, sede inicial das obras da estrada, de maneira a envolver 

toda a região oeste do país, naquela época, subpovoada e tida como desconhecida em 

sua maior parte (PALITOT, 2016). 

Visando a dinamização das comunicações entre os extremos territoriais, 

possibilitando maior integração e conhecimento dos povos, a majestosa obra se 

desdobraria inicialmente do reconhecimento do território a ser percorrido, quando se 

deram as três expedições citadas anteriormente (1907, 1908 e 1909). A cartografia mais 

atualizada registrava a área como incógnita, pois que apenas o trajeto das águas e suas 

imediações eram conhecidos anteriormente (PALITOT, 2016).  

Prosseguindo o relato:  

 

Novos cursos d‟água foram descobertos, entretanto, “Nenhum rio suscitou 

duvidas tão numerosas e duradoiras, como o correspondente á nascente que 

descobrimos no dia 16 de julho de 1909 (Expedição de 1909), no paralelo de 

12º39‟ Sul,e à qual demos então o nome de cabeceira do Urú. 

“Da coluna exploradora fazíamos parte eu, os tenentes Lyra e Amarante, e o 

dr. Miranda Ribeiro, zoólogo do Musel Nacional. A alguns de nós parecia 

que as águas dessa cabeceira corriam para o Guaporé; outros opinavam que 

ellas seriam do Madeira. O problema que assim surgiu, merecia ser estudado 

e resolvido, não só pelo interesse que nos despertava no ponto de vista 

potamographico, como também pelo que se ligava ao prosseguimento dos 

trabalhos relativo ao traçado da linha telegráfica” (DIACON, s./d. apud 

PALITOT, 2016, p. 104). 

“... Mas no dia 26, quando já reunida a minha turma com a do tenente Lyra, 

voltamos para o Oriente, deparou-se-nos um riacho da largura de 12 metros, 

correndo na direção N.N.O. 

Novas controvérsias surgiram: d‟onde provinha esse riacho? Da nascente a 

que déramos o nome de Urú ou do Toloiry-inazá? 

Como não fosse possível, na ocasião, accordar as duas opiniões, resolvi 

assignalar aquellas águas com o nome de “Duvida”, porque pra mim, eram 

ellas as mesmas que nos acabavam de crear tantos embaraços na 

discriminação das bacias do Madeira e do Guaporé” (PALITOT, 2016, p. 

104). 

 

O sertanista Cândido Rondon, não bastasse a responsabilidade que lhe foi 

atribuída em desbravar este canto do rincão e liderar homens sob estado complexo de 
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pressão física e psicológica, teve, também, o dever de tutelar a integridade física ao se 

responsabilizar pela segurança de um importante líder mundial da época, nada menos 

que o ex-presidente dos Estados Unidos da América. 

 

 

 

1.4 MARECHAL RONDON E O EX-PRESIDENTE AMERICANO THEODORO 

ROOSEVELT NA SELVA AMAZÔNICA RONDONIENSE 

 

Narrando sobre a expedição em que o ex-presidente dos Estados Unidos da 

América, Theodore Roosevelt, part00icipara em Rondônia, temos que após 1908, 

quando da conclusão do mandado presidencial, Roosevelt participou de um safári no 

continente africano, e, em 1913, aceitou os convites para realizar conferências na 

Argentina e Brasil, ocasião esta que resolveu percorrer esta parte do sertão até o 

Amazonas, objetivando o estudo da fauna e coleta de exemplares destinados a 

enriquecer o acervo do Museun of Natural History de New York. Assim, continua: 

 

Theodore Roosevelt foi, além de militar, o 26º presidente dos Estados 

Unidos, tendo governado entre 1901 e 1909. Assim que deixou a Casa 

Branca, participou de um safari de quase um ano na África, ao lado do filho, 

Kermit. Em, depois de ter perdido as eleições do ano anterior, resolveu se 

votar novamente a seu espirito aventureiro. Assim, em dezembro daquele ano 

se formaria a Expedição Científica Roosevelt-Rondon, desde 1907 envolvido 

com a ocupação d selva amazônica através da implantação de linhas de 

telégrafo, exigiu que a expedição tivesse o objetivo científico de navegar e 

mapear o rio da Dúvida, descoberto por ele mesmo alguns anos antes na 

Amazônia. Por isso, posteriormente, o Rio da Dúvida foi rebatizado de Rio 

Roosevelt logo após a expedição – que não foi fácil e animada como o safári 

africano, muito longe disso. “O mito da benfazeja natureza não pode ser 

aplicado à crueldade da vida nos trópicos”, escreveu Roosevelt em seu diário. 

Ele e seu filho Kermit contraíram malária, passaram fome e tiveram que 

enfrentar longos dias sobre o lombo de burros ou, pior, em canoas que 

brigavam com as pedras e correntezas do rio da Dúvida. O ex-presidente 

americano perdeu 30 quilos em cinco meses de privações, que resultaram no 

livro “Nas selvas do Brasil”, escrito por Roosevelt e dedicado, por ele, a 

Rondon (PALITOT, 2016, p. 104-105). 

 

O Museu de História Natural de Nova York havia demostrado, 

anteriormente, preocupação com o êxito da expedição e, também, com um possível 

fracasso, o que comprometeria a reputação de Roosevelt. Além disso, havia outra 
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apreensão, que era a segurança do ex-presidente e dos membros da comitiva, por isso 

houve a cogitação de encontrar alguém que realmente conhecesse a região. Foi aí que o 

embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Domício da Gama, viabilizou ajuda para 

transportar cinco toneladas de bagagens e os pesados barcos que acompanhavam a 

comitiva do Rio Paraguai até o local inicial da expedição. O embaixador também 

ofereceu o mais valoroso guia, o então Coronel Rondon, na ocasião com 48 anos de 

idade era comandante das Linhas Estratégicas e Telegráficas de Mato Grosso ao 

Amazonas (PALITOT, 2016).  

Em 04 de outubro Rondon foi comunicado por telegramas enviados pelo 

ministro da Guerra, Viação e Exterior sobre a indicação do seu nome para organizar a 

comissão que acompanharia o presidente Roosevelt. Diante dessa incumbência Rondon 

foi para o Rio de Janeiro e se apresentou aos Ministros indicados em 11 de novembro, 

afirmando que aceitaria o encargo, impondo a condição de que a expedição não limitaria 

sua atividade em função de episódios cinegéticos, resultando, assim, na aprovação do 

plano de organização da “Expedição Científica Roosevelt Rondon”, propondo a 

realização de estudos geográficos e de história natural (PALITOT, 2016). 

Rondon, ainda propôs cinco itinerários a seguir, enviando ao Itamarati para 

que Roosevelt apreciasse e escolhesse um, optando ele, ao final, pelo que apresentava 

maior dificuldade, ou seja, o rio da Dúvida. Deste modo, segue: 

Assim, em 12 de dezembro de 1913, Rondon foi aguardar a chegada de 

Theodore Roosevelt, que vinha transportado pela canhoneira paraguaia, 

subindo o rio Paraguai, na Barra do Rio Apa. 

Depois do cumprimento das devidas formalidades, seguiram rio acima, até 

alcançarem a estação Tapirapuã e dali demandram em marcha por mais 650 

quilômetros cruzando vastas extensões de cerrados e matas densas até 

alcançarem a margem do rio que resultaria percorrido. 

Somente a 27 de fevereiro de 2014 iniciou-se a descida pelo rio da Dúvida, 

tendo como ponto inicial 12º 1‟ da latitude Sul e 17º 7‟ 34” de longitude 

Leste do Rio de Janeiro, nas imediações da estação José Bonifácio, em 

direção ao Norte (PALITOT, 2016, p. 105). 

 

Por fim, Rondon, em meio a tantos questionamentos sobre a origem do rio 

da Dúvida externou a hipótese que ele só poderia ser a parte superior de um rio 

conhecido pela sua foz com o rio Madeira, sob o nome de Aripuanã, evidenciado, assim, 

ao final da expedição, que perdurou até o final de abril de 1914. Foram percorridos 



33 
 

686.360 metros, estando os componentes da expedição bastante debilitados pelo 

cansaço e doenças (PALITOT, 2016).  

Em 27 de abril foi inaugurada uma placa com os seguintes dizeres: 

 

“... o rio cuja parte superior tinha chamado rio da Dúvida, nos mapas da 

comissão, a grande parte desconhecida que acabávamos de percorrer, o rio 

que os seringueiros chamavam Castanho e o Baixo Aripuanã eram todos um 

só e grande rio, com 1.409 quilômetros 174 metros, avançando 

uniformemente, sem deflexão. E que, por ordem do Governo Brasileiro, esse 

rio, o maior fluente do rio Madeira, com suas nascentes a 13º e sua foz a 5º 

de latitude Sul, inteiramente desconhecido dos cartógrafos e até, em grande 

parte, das próprias tribos locais, tinha recebido o nome de rio Roosevelt” 

(VIVEIROS, s./d. apud PALITOT, 2016, p. 106).  

  

Ao amanhecer do dia 30 de abril a expedição chegava a Manaus, onde o ex-

presidente Roosevelt foi medicado antes de prosseguir pra Belém, de onde partiria para 

sua terra natal. Resumindo alguns dos inúmeros feitos de Rondon, temos que: 

 

Nos anos de 1892 e 1898 ajudou a construir as linhas telegráficas de Mato 

Grosso a Goiás. Entre 1900 e 1906 dirigiu a construção de mais uma linha 

telegráfica, ligando Cuiabá e Corumbá, alcançando as fronteiras do Paraguai 

e Bolívia. No início do século XX encontrou as ruínas do Real Forte Príncipe 

da Beira, uma das maiores relíquias históricas de Rondônia. Em 1907, no 

posto de major do Corpo de Engenheiros Militares, foi nomeado chefe da 

comissão que deveria construir a linha telegráfica amazônica, e que foi 

denominada “Comissão das Linhas Estratégicas e Telegráficas de Mato 

Grosso ao Amazonas”, também conhecida como “Comissão Rondon”. Seus 

trabalhos desenvolveram-se de 1907 a 1915. 

Em 1910 organizou e passou a dirigir o Serviço de Proteção aos Índios (SPI), 

criado em 7 de setembro de 1910. Em 12 de outubro de 1911 inaugurou a 

estação telegráfica de Vilhena, na fronteira dos Estados do Mato Grosso e 

Rondônia. Em 1914 participou da denominada Expedição Científica 

Roosevelt-Rondon, junto com o ex-presidente dos Estados Unidos da 

América, Theodore Roosevelt, realizando novos estudos e descobertas na 

região. Durante o ano de 1914 a Comissão Rondon construiu em oito meses, 

372 km de linhas e inauguraram outras cinco estações: Pimenta Bueno, 

Presidente Hermes
10

, Presidente Pena
11

, Jaru e Ariquemes. Em 15 de 

                                                           
10

 Em 1915 surgem os primeiros registros sobre a origem do município de Presidente Médici, da 

passagem da comissão de Rondon pela região. Dados constantes do relatório da Comissão de Rondon 

daquele ano informam que a região era habitada por seringueiros e trabalhadores do seringal São Pedro 

do Muqui. Os primeiros colonos chegaram ao local da margem da rodovia BR 364, a partir da década de 

60, instalando-se em quatro barracas ao lado do lamaçal que cobria a estrada. A localidade ficou 

conhecida como "Trinta e Três" por estar a 33 km da Vila de Rondônia, atual cidade de Ji-Paraná. 

A imigração ficou mais intensa a partir de 1970, onde originaram os conflitos litigiosos com o 

proprietário das terras, Sr. José Milton de Andrade Rios, que acusava os colonos imigrantes de grileiros e 

invasores de suas terras. As terras ocupadas pelos colonos estavam situadas entre os igarapés Preto e 

Leitão, que segundo o pretenso proprietário, faziam parte da Fazenda Presidente Hermes, de sua 
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dezembro de 1914 foi feita a ligação dos fios da Seção do Sul com os da 

Seção do Norte, nas imediações da futura Estação Presidente Pena, atual 

Município de Ji-Paraná. Em sessão solene realizada na Câmara de 

Vereadores de Santo Antônio do Madeira, a 1ºde janeiro de 1915, 

comemorava-se a inauguração da gigantesca missão que lhe fora conferida, 

na ligação dos fios de Cuiabá àquela localidade, bem como o ramal de 

Guajará-Mirim (PALITOT, 2016, p. 96-97).  

 

Em meio a tantas homenagens e títulos, Marechal Rondon foi indicado, em 

1925, ao Prêmio Nobel da Paz. Mas, o triunfante agraciado que recebeu aquele tributo 

foi nada menos que o maior físico da história da humanidade, Albert Einsten. Em 5 de 

maio de 1955, data em que completou 90 anos de idade, Rondon recebeu o título de 

Marechal do Exército Brasileiro, concedido pelo Congresso Nacional. O então 

Território Federal do Guaporé teve seu nome alterado para Território Federal de 

Rondônia. “O grande líder e “Cacique Branco” como era denominado por alguns índios, 

veio a falecer no Rio de Janeiro, aos 92 anos, em 19 de janeiro de 1958 (PALITOT, 

2016). 

É sabido que os militares ainda são foco de holofotes que aguçam 

comentários elogiosos ou depreciativos. Contribui para isso o fato de termos tido ao 

longo da história do Brasil comentos dúbios, protagonizados por aqueles que buscaram 

defender seus interesses. Mas, como bem exposto, não podemos negar a importância da 

ação dos militares na história e desenvolvimento da nação. Assim, a respeito dos 

primeiros militares “policiais” do Estado de Rondônia, o capítulo subsequente tratará 

especificamente deste tema. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
propriedade. Daí a citação Presidente Hermes no texto, ou seja, nome anterior dado à localidade 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, s./d.) 
11

 Após a fase da borracha, com seus altos e baixos, em 1909 o desbravador Cândido Mariano da Silva 

Rondon desempenhou importante papel, construindo a primeira Estação Telegráfica, ligando Cuiabá e 

Porto Velho, a qual denominou de Presidente Pena (atual Município Ji-Paraná), em homenagem ao então 

Presidente da República Afonso Augusto Moreira Pena. Nesta mesma época estava sendo construída a 

ferrovia Madeira-Mamoré, que com a integração telegráfica ajudou a ocupar e acabar com o isolamento 

na região (PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ, s./d.) 
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2 EPÍTOME ORIGINÁRIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 

RONDÔNIA. 

 

 

A partir de agora trilharemos no tema relacionado ao surgimento da força 

repressiva estatal atuante neste extremo do Brasil. Com isso, saberemos a respeito do 

surgimento da atual Polícia Militar de Rondônia, bem como, sob que circunstâncias se 

davam as chamadas de civis para se tornarem milicianos e representarem o governo 

local, no que diz respeito a atuação preventiva e repressiva à criminalidade da época.  

 

 

2.1 HISTÓRICO DA GUARDA TERRITORIAL (GT)/RO 

 

O Decreto-Lei nº. 5.812, de 13 de setembro de 1943, criou o Território 

Federal do Guaporé (atual Rondônia), com a junção de áreas desmembradas dos 

Estados do Mato Grosso e Amazonas. O então Governador, Coronel Aluízio Ferreira, 

determinou a criação da Guarda Territorial (GT), que se tratava de uma corporação de 

caráter civil que tinha o objetivo de manter a ordem e mão de obra na execução de 

trabalhos públicos, ficando constituída de: a) Comando; b) Chefes de guarda (POLÍCIA 

MILITAR DE RONDÔNIA, 2015). 
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O Comando da Guarda Territorial era exercido por um Oficial do Exército. 

Os guardas eram encarregados dos serviços de vigilância, manutenção da ordem, 

construção e conservação de edifícios, estradas e geralmente todos os trabalhos de 

utilidade pública relacionado com o saneamento, transporte, povoamento, colonização e 

incrementos da produção do Território, sendo dirigidos pelos chefes de Guardas 

(POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA, 2015). 

Os guardas e chefes de guardas foram recrutados em decorrência das 

aptidões para executar trabalhos específicos, tendo os chefes de guarda que demonstrar 

habilidade para dirigir o pessoal, de preferência que fossem reservistas e casados. O 

alistamento para tal feito exigia que servissem no mínimo por dois anos na corporação, 

ou enquanto prestassem bons serviços, e poderiam ser excluídos a qualquer momento. A 

educação física militar era atividade obrigatória e o armamento utilizado à época eram 

fuzis e pistolas automáticas (POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA, 2015). 

Houve grande modificação na estrutura da Guarda Territorial em 

decorrência do caráter civil desta, dada a natureza dos trabalhos exercidos, pois eram 

regidos pelo Estatuto dos Funcionários Civis e suas atividades assemelhavam-se aos das 

Polícias Militares – inclusive contavam com Corpo de Bombeiros. Assim, surgiu a 

necessidade de fundar o Regulamento da Guarda Territorial, estrutura compatível com o 

exercício cabível de órgão auxiliar administrativo, ficando estabelecida a subordinação 

da Guarda Territorial ao Governador, agora mudando a estrutura da GT: 

I. O Comandante da Guarda Territorial, de preferência, seria um Oficial do 

Exército;  

II. O Subcomandante, Assistentes e Ajudantes, de preferência, eram 

escolhidos entre os Oficiais, Sub Tenentes e Sargentos da ativa e da Reserva do 

Exército; 

III. Os chefes de guarda eram admitidos e dispensados pelo Comandante da 

Guarda Territorial (POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA, 2015). 

 

Ficou, também, decidido que todos os componentes da GT ficariam sujeitos 

disciplinarmente, no que se assemelhasse ao Regulamento Disciplinar do Exército 

(RDE), cabendo ao Comandante aplicar as penalidades - até o limite previsto para os 

Comandantes das Unidades - dentro dos seguintes critérios:  
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a) Subcomandante e Assistentes, assemelhados aos Oficiais das Forças 

Armadas; 

b)  Os Ajudantes assemelhados aos Sub Tenentes e Sargentos; 

c) Os Chefes de Guardas assemelhados aos Cabos; 

d) Os Guardas e Músicos assemelhados aos Soldados  (POLÍCIA MILITAR 

DE RONDÔNIA, 2015). 

 

Posteriormente, o Governador do Território determinou a nomeação dos 

Assistentes e Ajudantes da GT, que ingressariam, agora, através de prova de seleção 

organizada pelo Comando da Corporação, submetidas a aprovação do Governador 

(POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA, 2015). 

O próximo passo adotado pelo Governador do Território foi o de criar o 

Serviço Social da Guarda Territorial (SESO), tendo como chefe nomeado um dos 

Inspetores da GT, que foi empossado pelo Comandante através de Boletim Interno da 

Corporação, objetivando principalmente oferecer assistência aos familiares dos 

componentes da Guarda Territorial, através do funcionamento da cantina reembolsável, 

barbearia, alfaiataria e outros que viessem a surgir na medida da necessidade (POLÍCIA 

MILITAR DE RONDÔNIA, 2015). 

O Comandante da Guarda Territorial designou o Tesoureiro do SESO, 

criando uma carteira de construções, imbuída de erguer residências aos que ainda não 

possuíam, reforma das casas de Guardas, atentando para as que deveriam ser 

priorizadas, desde que houvesse disponibilidade de fundos no SESO. 

 

 

2.2 CRIAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO TERRITÓRIO FEDERAL DE 

RONDÔNIA 

 

A alteração da denominação de Território Federal do Guaporé para 

Território Federal de Rondônia ocorreu através da Lei nº 2.731, de 17 de fevereiro de 

1956, homenageando àquele que havia colaborado para a integração da região 

amazônica à existência nacional, o Marechal Cândido Mariano Rondon (POLÍCIA 

MILITAR DE RONDÔNIA, 2015). 

A Lei nº 6.270, de 26 de novembro de 1975, criou as Policias Militares dos 

Territórios Federais do Amapá, Roraima e Rondônia, sendo esta última regulamentada 
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em 11 de janeiro de 1977, através do Decreto Federal nº. 79.108. Já criada e em fase 

incipiente, tendo o Território de Rondônia como Governador o Coronel do Exército 

Humberto da Silva Guedes, nomeado pelo então Presidente da República Ernesto 

Geisel, editou-se o decreto abaixo mencionado extinguindo definitivamente a Guarda 

Territorial de Rondônia: 

 

DECRETO E Nº 864, DE 09 DE SETEMBRO DE 1977 

Dispõe sobre a extinção da Guarda Territorial. 

O GOVERNADOR DO TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA, usando 

das atribuições que lhe confere o Art. 18º itens I e II, do Decreto-Lei nº 411, 

de 08 de janeiro de 1969, e tendo em vista o estabelecido na Lei nº 6.270 de 

26 de novembro de 1975 e ser regulamento, Decreto nº 79.108 de 11 de 

janeiro de 1977. 

DECRETA: 

Art. 1º - É considerada extinta, a partir desta data, a Guarda Territorial 

de RONDÔNIA, criada pelo Decreto nº 1 de 11 de fevereiro de 1944. 

Art. 2º - Fica assegurado aos seus componentes o direito ao ingresso na 

Polícia Militar, de acordo com o Decreto nº 835, de 23 de junho de 1977, 

como pessoal militar ou civil, bem como o reaproveitamento em outras áreas 

da Administração do Território, em cargos compatíveis. 

Art. 3º - São transferidos à Polícia Militar o acervo patrimonial, os recursos e 

créditos orçamentários, extra orçamentários e financeiros da Guarda 

Territorial. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário (POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA, 2015) 

(grifo nosso). 
 

Em 08 de novembro de 1977 houve a organização básica da jovem 

Corporação, contendo a fixação do efetivo e o Quadro Operacional (QO). Foi fixado e 

distribuido o efetivo de 750 Policiais Militares (POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA, 

2015). 

Em decorrência da ascensão de Território Federal para Estado, em 22 de 

dezembro de 1981, com implementação em 04 de janeiro de 1982, houve a necessidade 

de nova organização básica, tendo sido aprovado pelo Decreto nº. 149, de 20 de abril de 

1982, originando o primeiro QO da Polícia Militar do Estado de Rondônia, fixando e 

distribuindo o efetivo de 1.180 militares (POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA, 2015). 

Desde então, seu crescimento acompanhava a evolução da própria estrutura 

do Estado, e suas unidades localizadas nas primeiras cidades, vilas e povoados do antigo 

Território Federal cresceram em organização estrutural e efetivo, conforme surgiam 

projetos de colonização, assentamentos fundiários e reorganização político 

administrativa (POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA, 2015). 
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2.3 CAPTAÇÃO DE PESSOAL PARA O QUADRO DA PMRO: NARRATIVA DE 

UM RECRUTADOR  

 

No início da década de 80 Rondônia ainda herdava o título dado nas décadas 

de 60 e 70, conhecida como: o novo eldorado brasileiro. Milhares de pessoas chegavam 

das partes mais extremas do rincão – especialmente do Centro-Sul – movidas pelas 

políticas de incentivos fiscais e os investimentos oriundos do governo federal, 

objetivando fixar raízes nas localidades interioranas, fosse para a exploração agrícola, 

madeireira etc., ou outras atividades que lhes proporcionassem melhor qualidade de 

vida. Entre 1960 e 1980, a população cresceu quase oito vezes, passando de 70 mil para 

500 mil habitantes (SANTOS, 2009).  

Gilberto Santos narra que aqueles que desembarcavam na capital tinham 

como destino certo os garimpos de ouro instalados ao longo do Rio Madeira, fonte de 

sonhos, histórias de sucesso e a constituição de um modo de vida peculiar em torno da 

atividade garimpeira. No auge da exploração o garimpeiro chegava a pescar
12

 cerca de 

1kg de ouro, convertido em moeda corrente e valores atuais seria faturar 

aproximadamente R$13.500,00/dia
13

 (SANTOS, 2009). 

Com essa abundância de riqueza circulando, o interesse de alguém 

participar de concurso público visando entrar nas fileiras da Polícia Militar de Rondônia 

era muito reduzido, fazendo com que o Administrador se mobilizasse no sentido de 

oferecer atrativos como salários mensais significativamente bons e outras vantagens. 

Mesmo assim poucos se interessavam, e isso fez com que alguns policiais que 

compunham uma equipe do setor de recrutamento da PM fossem enviados a vários 

Estados brasileiros para aliciar homens e mulheres que tivessem interesse em vir para 

Rondônia ser Policial Militar. 

Paulo Freire afirma que o estudo dos saberes populares na conjuntura da 

educação em ciências surge como apontamento que visa valorizar o conhecimento 

estabelecido por grupos sociais peculiares, consentindo inserir o conhecimento 

científico partindo de uma realidade mais aproximada daqueles envolvidos de forma 

direta com tais saberes (FREIRE, 1981).  

                                                           
12

 “Pescar” é o linguajar que se dá ao ato da retirada do ouro dos leitos dos rios. Na época aqui relatada, 

eram utilizadas balsas para extração, onde um homem mergulhava com equipamentos de uso subaquático 

até o fundo do rio, interligado à balsa (flutuante) pela mangueira de passagem de oxigênio, manuseando 

em baixo a mangueira de sucção, que extraia do leito o cascalho (pedaços de pedras) misturado ao ouro e 

enviava à balsa para ser processado. 
13

 PORTAL POWER, 02/11/2016.  
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Dando continuidade, apontou sobre os saberes originados pela população ao 

tratar da exploração e identificação de acontecimentos ou fatos de grande valor na vida 

sociocultural dos envolvidos. A experiência do caso se torna elemento de ponderação, 

arrecadando novos conhecimentos, o que ocasiona compreensão mais crítica da própria 

realidade (FREIRE, 1981). 

Visando trazer à tona como ocorriam tais acontecimentos, ou seja, buscando 

conhecer melhor a forma estrutural de se arrebatar pessoas para policiar Rondônia, nada 

melhor que ouvir daqueles que vivenciaram e fizeram parte dessa história. Para isso, foi 

entrevistado o Major PM RR Delmiro
14

, um ex-recrutado que antes fazia parte da 

equipe enviada em várias missões de recrutamento.  

A trajetória do Major Delmiro na vida miliciana da Polícia Militar de 

Rondônia tem início no ano da extinção da Guarda Territorial e a decretação de 

regulamentação da PMRO (1977). Natural de Recife/PE, em outubro daquele ano, 

ingressou como aluno a Soldado da PMRO, sendo promovido gradativamente como 

praça até alcançar o oficialato, cumprir com seu tempo de contribuição e, por fim, 

aposentar-se como Major PM. 

Utilizando de sua costumeira cortesia, o Major Delmiro aceitou contar o que 

faz parte da história da Polícia Militar de Rondônia, iniciando por lembrar que na época 

(1983) poucos candidatos se inscreviam nos concursos para concorrer às vagas 

oferecidas pela PMRO, obrigando o Estado a abrir inscrições para outros Estados e a 

enviar uma equipe de recrutamento composta por um oficial, dois sargentos, um 

médico, um psicólogo e um motorista. 

Estes militares partiam de Porto Velho, de carro, para onde o Comando da 

PM os designasse - lembrando que à época a BR 364, que liga o norte do país aos 

demais Estados, não era asfaltada e haviam vários trechos que formavam atoleiros em 

decorrência das chuvas que caem durante o período de inverno amazônico, o que 
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 O Major PM da Reserva Remunerada, Paulo Delmiro de Souza, ingressou na Polícia Militar do 

Território de Rondônia em outubro de 1977, tendo participado do concurso em Recife/PE e realizado o 

Curso de Formação de Soldado em Porto Velho/RO por um período de quatro meses. Após três meses 

como Soldado PM, foi aprovado no concurso para Cabo PM, concluindo o curso e promovido a Cabo em 

junho de 1978. Em janeiro de 1979 foi para São Paulo/SP, após aprovação no concurso para Sargento 

PM, concluindo em dezembro do mesmo ano e sendo promovido a 3º Sargento em janeiro de 1980. Foi 

convidado a integrar a equipe do Setor de Recrutamento da PMRO em 1983. Participou do Curso de 

Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) em abril de 1988, com promoção a 1º Sargento em janeiro de 1989. 

Em 1994 fez o Curso de Habilitação de Oficial Administrativo (CHOA), daí para frente ingressou como 

Oficial PM, tendo sido promovido a 2º Tenente, 1º Tenente, Capitão e foi para reserva como Major PM 

(Dados colhidos com o entrevistado, em 15/11/2016). 
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causava transtornos durante o percurso. O governo não fornecia passagens aéreas, 

apesar de já haver um precário aeroporto na cidade. 

A primeira viagem feita pelo Major Delmiro teve como destino São 

Paulo/SP, quando ainda era graduado como 3º Sargento PM, afirmando que, ao 

chegarem nos locais, sempre se alojavam nos quarteis das Policias Militares, e 

contavam com o apoio da imprensa local para propagar a notícia de que havia uma 

equipe do Estado de Rondônia realizando inscrições e avaliações para aqueles que 

desejassem se tornar policiais. Disse, ainda, que naquele tempo a procura para realizar 

inscrições em outras unidades da federação era grande, cerca de 4 candidatos por vaga. 

Os candidatos, para serem aprovados, eram submetidos a realização de 

prova escrita, exames médicos, exames psicotécnicos, testes físicos e entrevistas. Após 

superarem estas fases eram encaminhados para Porto Velho onde participavam do curso 

no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), com duração de cerca de 

quatro meses. Suas vindas se davam em caravanas de ônibus locados pelo governo do 

Estado de Rondônia. Em São Paulo, foram aprovadas 200 pessoas desta feita, mas 

haviam viagens que chegavam a recrutar o dobro. 

A segunda viagem foi em 1986 para o Estado do Paraná, onde houve 

recrutamento nas cidades de Apucarana, Londrina e Ponta Grossa. Posteriormente, 

recrutou em Brasília, Maranhão, Ceará, Mato Grosso do Sul, Bahia e Pernambuco, 

tendo sido realizada a última viagem, de um total de 18 a 20, no ano de 1990. Foram 

recrutadas nesse período entre 5.000 e 6.000 pessoas.  

Indagado sobre as exigências contidas no edital da época e as vagas 

oferecidas para mulheres, o Major respondeu: 

 

“Veja bem... Todo concurso tem edital onde dita as normas, onde dita o que é 

necessário. A faixa etária naquela época era de 18 a 25 anos; 1,65m pra 

homem de altura e 1,60m pra mulheres. Inicialmente
15

 se exigia 1º grau pra 

ambos os sexos; não poderia ser casado; não poderia ter filho nem 

dependente nessa época. 

Quando se abria inscrições, por exemplo, pra 250 candidatos masculinos, se 

abria em torno de 50 vagas para o quadro feminino, sempre, sempre, sempre 

ocupava-se totalmente as vagas, em virtude do que já falei né, a procura ser 

sempre grande... Sempre a quantidade aberta para as mulheres era menor do 

que pro sexo masculino, em virtude do quadro masculino ser bem maior que 

o quadro feminino nessas épocas” (grifo nosso) (MAJOR DELMIRO, 

entrevista concedida em 15/11/2016). 

                                                           
15

 Algumas pessoas se enquadravam no perfil e supriam as exigências do edital para se tornarem Policiais 

Militares, exceto quanto a ter o primeiro grau completo, e no período, parte dos candidatos não tinham, o 

que não impediam de serem recrutados. O próprio entrevistado afirma posteriormente ter estudado 

somente até a 6ª série primária. 
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Uma pergunta que deixou, talvez, o entrevistado um pouco desajeitado, foi 

com relação a maneira como era feita a escolha dos candidatos, pois chegou ao 

conhecimento de que as pessoas selecionadas noutros Estados tinham que demonstrar 

certa austeridade e destemor para vir ser Policial Militar, já que aqui era visto como 

terra sem lei e muitas dessas pessoas iriam trabalhar nos locais de garimpo, e lá (nos 

garimpos) se exigia hombridade a mais do que o comum. Respondeu: 

 

“É... O oficial encarregado e responsável pela equipe sempre colocava a 

situação do Estado, como era a maneira de viver e como era a situação aqui. 

Se exigia realmente que a pessoa tivesse coragem pra trabalhar, pra ser 

Policial Militar, em virtude da situação do garimpo, madeireiros e outras 

situações. Então, era uma situação específica em que tinha que explicar pra 

todos os candidatos como era... Como era viver no Estado de Rondônia em 

virtude de sua peculiaridade. Então, tinha que ter uma diferenciação e nós 

tínhamos que dá conhecimento a todos os candidatos dessa situação” 

(MAJOR DELMIRO, entrevista concedida em 15/11/2016). 

 

Em seguida, foi perguntado se, em decorrência do número reduzido de 

policiais e os constantes confrontos entre os garimpeiros, havia tido baixas
16

 de 

milicianos na ocasião e se o entrevistado chegou a participar de algum desses 

confrontos: 

 

“Vou falar principalmente do garimpo do Arara, garimpo do Ribeirão, 

garimpo do... Vários garimpos que existiam no Rio Madeira que era muita 

gente, a maioria, 99% eram só homens que garimpavam, e a violência 

predominava. Era raro um dia pra não ter 1, 2 ou 3 mortos, e nós, que 

trabalhávamos na rua, erámos designados pra buscar, como se chamava na 

época: esses presuntos. Nós éramos obrigado a trazer dentro da viatura, da 

maneira que fosse possível. Uma violência muito grande em virtude da 

ganancia, em virtude do olho grande, tudo por causa da febre do ouro na 

época. 

Eu nunca participei diretamente de conflitos, eu participei muito de resgate 

dos mortos; tirar das águas, tirar das mãos dos garimpeiros mas, graças a 

deus, não enfrentei diretamente os garimpeiros, porque, quando a gente ia 

fazer isso era uma equipe considerada de policiais pra preservar a vida nossa, 

resgatar e cumprir a missão que nos era determinada pelo comando” 

(MAJOR DELMIRO, entrevista concedida em 15/11/2016). 

 

Quando indagado sobre o comportamento desses aprovados no concurso e 

pretensos militares no âmbito da caserna, o Major Delmiro afirma que teve muitos 

problemas durante o trajeto de volta a Porto Velho. Na caravana ocorriam bebedeiras, 

brigas e porte de armas brancas, e, ao chegarem no Centro de Formação e 
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 “Baixa”, nesse contexto, é um jargão comumente utilizado no meio militar para indicar mortos ou 

feridos. 
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Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), onde iriam realizar o curso para soldados, era feita 

uma minuciosa revista em todos os candidatos. Comumente eram encontrados os 

seguintes artefatos: facas, terçados, revolveres e outras armas. 

Os nordestinos eram os que mais se destacavam nessas ocorrências, já que 

era costume andarem portando armas. Muitos deles entravam em conflitos com a 

população local por encontrarem um ambiente totalmente diferenciado de sua terra 

natal, uma cultura diferente da sua origem, fazendo com que desertassem
17

, desistissem 

de frequentar o curso e irem embora. Sobre isso mencionou que: 

 

“(...) por si só, como se diz aí, o rondoniense é um pouco mais acomodado, e 

o nordestino é aquele povo mais... Mais apressado, mais de querer ver um 

resultado mais rápido, e isso existia o conflito dentro do próprio quartel entre 

os Policiais Militares que faziam o curso, em virtude dessa cultura ser 

diferente. Realmente existia esse conflito interno” (MAJOR DELMIRO, 

entrevista concedida em 15/11/2016). 

 

O Major informou que o Estado, na época, oferecia condições de trabalho e 

apoio aos Policiais Militares que ingressaram, tais como viaturas e armamentos, diárias 

com recebimento dos valores antecipados para aqueles que fossem realizar missões fora 

do domicílio e, também, o candidato aprovado não tinha nenhuma despesa com o 

deslocamento para Porto Velho. Mesmo depois de formado, se quisesse, poderia 

permanecer alojado nas dependências do quartel sem gasto, sequer, com alimentação.  

Afirma, ainda, o Major que, quando entrou na PM, ganhava mensalmente o 

valor equivalente a 18 salários mínimos, e que o satisfatório valor salarial era a maneira 

de o Estado incentivar os policiais para que não houvesse muita evasão por parte 

daqueles que optaram ingressar em seu quadro. 

Indagado sobre as principais mudanças observadas por ele ao longo de sua 

carreira, foi dito que outrora a PM não dispunha de material bélico e boas viaturas como 

hoje, e que naquela época o policial não estava tão a vista da população ao praticar 

abusos, que eram cometidos com frequência, pois não existia tecnologia tais como os 

celulares com câmeras que filmam algumas dessas ações. 

Outro fato observado foi com relação às inúmeras entidades ligadas à 

proteção dos Direitos Humanos, “coisas que também não se via”, disse. Afirmou: 
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 O crime de Deserção é a ação de deixar o serviço militar sem os procedimentos legais, com ânimo de 

não retornar, e está previsto no Código Penal Militar da seguinte forma: Art. 187. Ausentar-se o militar, 

sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias: Pena - 

detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada. 
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“Bandido naquela época era tratado como bandido! Não tinha essa de 

refrescar não! Se desrespeitasse levava lapada e não se via cobrança de 

Direitos Humanos porque houve agressão. Hoje é tudo diferente, não se pode 

mais tocar com força que o policial já corre o risco de ser processado” 

(MAJOR DELMIRO, entrevista concedida em 15/11/2016). 

 

Encerrando a entrevista, perguntei se ele gostaria de comentar sobre algo 

que fez ou deixou de fazer ao longo da sua serventia na Polícia Militar. Com um olhar 

voltado ao passado, após breve pausa, respondeu que “gostaria de ter estudado numa 

faculdade e que tinha vontade de ter se formado em direito” (MAJOR DELMIRO, 

entrevista concedida em 15/11/2016) 

Podemos perceber que as dificuldades de como era feito o recrutamento 

naquela época refletia na formação e adequação do pretensor à vida militar. Ao ser 

procurado e solicitado sobre a possibilidade da concessão da entrevista, o Major 

Delmiro foi receptivo à ideia, mas, sentimos certo receio em colocar as palavras quando 

se tratava sobre o comportamento dos policiais em situações de confronto. Outro trecho 

que nos chamou a atenção foi ao demostrar a narrativa com entusiasmo saudosista ao 

relembrar momentos que para ele, talvez, tenham sido marcantes, assim como aquele 

olhar distante ao ser questionado sobre o que teria feito ou deixado de fazer durante sua 

vida na ativa, como mencionado no parágrafo anterior.  

 

 

2.4 SUBDIVISÃO E RESPECTIVAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

Muitas são as atividades exercidas pela PMRO, desde o policiamento 

preventivo e repressivo às atividades que fomentam a aproximação do cidadão 

rondoniense à corporação. Iremos destacar como está subdividida a corporação e as 

respectivas finalidades e atividades exercidas. Posteriormente, destacaremos o trabalho 

social desenvolvido pelo primeiro batalhão, sediado na capital, visando o envolvimento 

da sociedade com a corporação policial militar. 

 

2.4.1 Casa Militar da Governadoria 

 

A Casa Militar da governadoria expressa um importante papel, já que está 

encarregada de cuidar da segurança pessoal do Governador e Vice-Governador do 



45 
 

Estado, bem como de suas famílias. Também lhe é atribuída a incumbência de assegurar 

as autoridades que visitam o Estado de Rondônia, e está organizada em três diretorias: 

Diretorias de Operações, Administrativa e Militar (POLÍCIA MILITAR, 2015). 

Dentre as atribuições estão a coordenação da aviação institucional e as 

operações ACISO (Ação Cívico-Sociais), que proporcionam ações de cidadania por 

todo o Estado, visando atender às necessidades daquelas pessoas que estão afastadas dos 

grandes centros e têm dificuldades de locomoção. Estas operações envolvem diversos 

órgãos, tais como: Ministério Público Federal, Secretaria de Ação Social (SEAS), 

Diretoria de Saúde da PMRO, Poder Judiciário, Instituto de Identificação da Polícia 

Civil, Secretaria de Saúde Estadual, Secretaria Municipal de Saúde etc (POLÍCIA 

MILITAR, 2015). 

Considerando a importância dos resultados sociais alcançados com a 

realização da ACISO, a Casa Militar realizou, desde o início de 2011, 36 (trinta e seis) 

operações como essa, atendendo mais de 120.000 (cento e vinte mil) pessoas em todo o 

Estado (POLÍCIA MILITAR, 2015).  

A Casa Militar, ainda, é responsável pelo monitoramento, controle e 

acessibilidade do complexo do Palácio Rio Madeira, composto por 5 (cinco) edifícios e 

estacionamentos, onde estão localizadas as secretarias, superintendências do Estado e 

Governadoria, transitando em média diária 6.000 (seis mil) pessoas, dentre servidores e 

visitantes. Além disso, atua efetivamente na organização e apoio às solenidades de 

governo (POLÍCIA MILITAR, 2015). 

 

2.4.2 Complexo de Correição 

 

Instituído pelo Decreto nº 7.633 de 7 de novembro de 1996, o Complexo de 

Correição da Polícia Militar do Estado de Rondônia (CCPM) tem natureza 

administrativa de Organização Policial Militar, subordinado diretamente ao 

Subcomandante Geral da PMRO.  

O Complexo de Correição tem por finalidade promover a execução das 

penas provisórias, definitivas ou privativas de liberdade geridas pela Lei de Execução 

Penal (LEP), ou pelas decisões judiciais proferidas por juízos competentes. 

Como objetivo social, o Complexo de Correição visa a promoção da 

reeducação, ressocialização e reinserção do preso condenado, atendendo o sistema 
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progressivo legal prescrito na LEP e outras regras jurídicas que reze sobre o assunto. A 

estrutura administrativa do Complexo de Correição é composta da seguinte forma: 

 

a) Diretor 

b) Diretor Adjunto 

c) Seção Administrativa 

d) Seção Correcional 

e) Seção de Justiça e Disciplina 

f) Seção de Patrimônio e serviços Gerais (POLÍCIA MILITAR, 2015). 

 

 

Neste estabelecimento penal militar são recebidos internos segregados da 

liberdade que advém da área da segurança pública. Eles são instruídos em cursos 

profissionalizantes visando a ressocialização e empregos em diversas áreas. Os 

princípios essenciais para o desenvolvimento das atividades são disciplina e hierarquia, 

sendo exigido deles o cumprimento das obrigações contidas na LEP, Normas Internas 

(Diretrizes Internas) e Manual de Administração do Sistema Penitenciário (MASP). 

Nos anos 2014/ 2015, foram oferecidos os seguintes cursos aos internos do 

CCPM através de parcerias: 

 

a) Bombeiro Hidráulico –SENAI 

b) Pintura em Tela – SEJUS 

c) Carpinteiro de Telhado – SENAI 

d) Pedreiro de Acabamento – SENAI 

e) Reciclagem de Pneus – SEJUS 

f) Mecânico de motores à Diesel – SENAI 

g) Agentes de Projetos Sociais – PRONATEC (POLÍCIA MILITAR, 

2015). 

 

Estes cursos visam a capacitação e posterior inserção do reeducando no 

mercado de trabalho. Há um estudo para futuramente ser oferecido, também, cursos de 

graduação à distância, com a estruturação de um tele centro.  

 



47 
 

2.4.3 Diretoria de Ensino (D.E.) 

 

No princípio era denominado Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 

Praças (CFAP), criado pelo Decreto Territorial nº 872, de 8 de novembro de 1977, 

entrando em atividade em 1º de fevereiro de 1978. Em 1983, foi elevado a Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento (CFA), em virtude das novas modalidades de cursos que 

lá passaram a ser realizados, sendo estes: 

 

a) Curso de Adaptação de Oficiais (CADOF); 

b) Estágio de Adaptação de Oficiais de Saúde (EAOS); 

c) Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) 

(POLÍCIA MILITAR, 2015). 

Em de novembro de 1996, houve nova denominação. Desta feita passou a 

chamar-se Diretoria de Ensino (D.E). Numa parceria, mediante convênio, realizada com 

a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), deu início ao primeiro Curso de Formação 

de Oficiais (CFO) em março de 2009, encerrando em dezembro de 2011 com 53 oficiais 

graduados Bacharel em Segurança Pública. 

Desde sua criação a Diretoria de Ensino vem realizando vários cursos de 

formação, qualificação e habilitação, sejam de Soldados, Cabos, Sargentos e Oficiais. 

Em setembro de 2017 deu início mais um Curso de Formação de Soldados, tendo 300 

alunos a soldados PM. O último curso de soldados ocorreu em outubro de 2015, e teve 

encerramento em junho de 2016. Este curso deu início com 440 alunos, estando em fase 

final com 419. (POLÍCIA MILITAR, 2015). 

 Conseguimos entrevistar alguns desses, à época, pretendentes policiais 

militares, e apresentaremos o resultado da pesquisa a seguir. 

 

2.4.4 Colégios Tiradentes I e II 

 

O Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM) deu início por meio da 

apresentação de um trabalho de conclusão do curso de aperfeiçoamento de oficiais, 

apresentado pelo Capitão PM Carlos Roberto Vieira Vasconcelos, estando formalmente 

edificado pelo Decreto Lei nº 4.878, de 27 de novembro de 1990. 

O CTPM iniciou suas atividades em 1991, após convênio firmado entre a 

então Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Educação estadual. Atende hoje 
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os filhos de policiais militares e da comunidade, na proporção de vagas cedidas a filhos 

de policiais em 70% e 30% para a comunidade. Tem vinte e oito salas, e oferece aos 

seus educandos o ensino fundamental e médio. 

Administrado sob a égide da filosofia militar, o CTPM é amplamente 

reconhecido em decorrência da disciplina, elevando o conceito deste diante da 

comunidade ao participar de atividades culturais, solenidades cívicas etc. Além disso, o 

CTPM da capital conta com ampla área para prática e eventos esportivos, tais como: 

ginásio coberto, quadra de areia, campo em gramado, campo em areia, pista de 

atletismo. Na estrutura educacional há departamento de educação física biblioteca, salas 

climatizadas e a implementação de um novo laboratório de pesquisa. 

O CTPM de Porto Velho é dirigido por um oficial PM, sendo participantes 

do seu quadro tanto funcionários civis quanto militares, totalizando cerca de 140 

servidores, e atende atualmente a 1.188 alunos no ensino fundamental (1º ao 9º ano) e a 

402 alunos no ensino médio (1º ao 3º ano) (POLÍCIA MILITAR, 2015). 

Quanto ao CTPM II foi inaugurado em 8 de fevereiro de 2014, sediado no 

Distrito de Jaci-Paraná, localizado a 86 km da capital, criado pelo Decreto nº 17.462, de 

28 de dezembro de 2012, tendo como referencial estar centrado na comunidade mais 

próxima da usina hidroelétrica de Jirau, foi construído com verbas da compensação da 

citada usina hidroelétrica, e é o primeiro colégio militar criado no Brasil que não tem 

como requisito para o ingresso do aluno ser dependente de militar. 

O colégio possui capacidade para 842 alunos, e estes ingressam com uma 

nota que chamam grau de comportamento, sendo essa nota única, que o acompanha 

durante sua permanência no colégio. Essa nota é lançada bimestralmente e alterna de 

acordo com o comportamento do aluno.  

O CTPM de Jaci- Paraná atende adolescentes carentes em vulnerabilidade 

social, e tem como atividade rotineira formatura diária com momento cívico, exercício 

de função diária de chefe de turma, onde um aluno da própria turma permanece por um 

dia na função, buscando a estes alunos exercitar princípios de gerenciamento, controle e 

coordenação de pessoas, responsabilidade, disciplina e iniciativa. 

 

2.4.5 Companhia Independente de Policiamento de Trânsito  
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A Companhia Independente de Policiamento de Trânsito surgiu da 

necessidade de um órgão especializado na matéria de trânsito, já que Porto Velho 

figurava como uma das capitais com maior índice de acidentes no trânsito em 1996.  

Em 24 de outubro de 1997, com o Decreto Estadual nº 8.041, foi criada a 

Companhia Independente de Policiamento de Trânsito, voltada ao policiamento 

ostensivo de trânsito que pudesse, além de especializar seu efetivo, aprimorar as 

técnicas primordiais para combater os principais problemas no trânsito de nossa Capital. 

Quando da sua criação, a Companhia de Trânsito recebeu materiais para 

emprego no respectivo policiamento e efetivos do 1º e 5º Batalhões de Polícia Militar, 

além do extinto Batalhão Feminino. É responsável pelo policiamento ostensivo e 

repressivo em Porto Velho, mantendo convênios com a secretaria Municipal de 

Transporte e Trânsito (SEMTRAN) e o Departamento Estadual de trânsito (DETRAN). 

A cada Policial Militar da Companhia de Trânsito é delegada competência para atuar 

como Agente da Autoridade de Trânsito, conforme reza o artigo 23 do Código de 

Trânsito Brasileiro: 

 

Art. 23. Compete às Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal: 

I - (VETADO) 

II - (VETADO) 

III - executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio firmado, 

como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos 

rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados; 

IV - (VETADO) 

V - (VETADO) 

VI - (VETADO) 

VII - (VETADO) 

Parágrafo único. (VETADO) 

 

Devido ao investimento do órgão fiscalizador de trânsito municipal, 

buscando utilizar seu pessoal (agentes de trânsito), equipamentos e materiais próprios, o 

convênio entre este e a Companhia de Trânsito vem sendo fragmentada, fazendo com 

que no momento em que o contrato vence e não há renovação incontinenti, nesse lapso 

temporal os policiais militares não podem autuar em infrações cabíveis ao município.  

 

2.4.6 Companhia Independente de Policiamento de Guarda 

 

Criada pelo Decreto nº 8.529, de 30 de outubro de 1998, é o órgão que 

detém a responsabilidade da execução das atividades operacionais de guarda da Policia 
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Militar na capital, compreendendo o policiamento de guarda em estabelecimentos 

penais e prédios públicos, escolta de presos e segurança de dignitários. 

 

2.4.7 Centro de Comunicação Social (CECOMS) 

 

O Centro de Comunicação Social da Policia Militar do Estado de Rondônia 

(CECOMS) tem sua origem na estrutura da criação da Corporação, ainda sob a 

jurisdição do Governo Federal. Posteriormente, com a criação do Estado de Rondônia o 

Governador, investido em competência legislativa, cria e dispões sobre a primeira 

organização básica da PM, pelo Decreto Lei nº 29, de 1º de novembro de 1982, 

constituindo-se em todas na 5ª Seção do Estado Maior (PM-5) e na Lei nº 148, de 6 de 

março de 1987, sendo novamente alterada sua competência para assuntos relativos a 

comunicação social em 7 de novembro de 1996, pelo Decreto nº 7.633. 

O Decreto nº 12.721, de 13 de março de 2007, dispôs sobre a organização 

básica e as atribuições dos órgãos da Polícia Militar do Estado de Rondônia, vindo a 

abandonar o clássico Estado Maior concebido na sua origem, constituindo-se do Centro 

de Comunicação Social como o órgão de Estado Maior da Corporação responsável pelo 

planejamento, coordenação, execução, fiscalização e controle das atividades de 

comunicação social da PM. 

 

 

2.4.8 Serviço de Assistência Social (SEASSO) 

 

No exercício de 1992 foi inaugurado nas instalações da Diretoria de Saúde 

da Polícia Militar do Estado de Rondônia (D.S.) o Centro de Assistência Social 

(CEASSO). Somente através de força do Decreto n° 6.078, de 08 de setembro de 1993, 

que criou o Quadro Organizacional da Diretoria de Saúde é que foi regulamentado e 

ativado o CEASSO. 

No decorrer dos tempos o CEASSO passou por várias mudanças em relação 

a recursos humanos e estrutura física, e por força do Decreto n° 8.874, de 04 de outubro 

de 1999, desvincula-se então o CEASSO, passando a subordinar-se ao Estado Maior 

Geral da PMRO, onde se passou a chamar SEASSO - Serviço de Assistência Social, e 

funcionar como Organização Policial Militar independente. 
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O Serviço de Assistência Social da Polícia Militar e Bombeiro Militar do 

Estado de Rondônia, desenvolve e coordena através de seus profissionais a Política de 

Ações Sociais do Comando da Corporação, oferecendo serviços de Assistência Social, 

Assistência Psicológica, Psiquiátrica e Religiosa, sendo tais atividades subsidiadas pela 

Associação Tiradentes da Polícia e Bombeiro Militar
18

 (ASTIR), a qual disponibiliza 

recursos financeiros e humanos nas áreas de ciências humanas e sociais. Está assim 

distribuído
19

: 

 

a) Seção de Assistência Social 

 

É uma equipe composta por um oficial PM Assistente Social e outros 

milicianos, cuja incumbência compreende as seguintes atribuições: 

• Elaboração de Projetos Sociais, Campanhas Educativas e Preventivas (em 

parceria com outros profissionais do SEASSO), em consonância com a Política de 

Comando do Comandante Geral da PMRO; 

• Contatar com Órgãos Públicos ou Privados, nas três esferas de Governo, 

com a finalidade de articular para um bom trabalho de parceria e adotar mecanismos de 

captação de recursos; 

• Efetuar estudos para melhor controle dos resultados dos Projetos de Saúde 

e Assistência Social (em parceria com outros profissionais do SEASSO); 

• Atendimento profissional individual, familiar ou em grupo; 

• Orientar, acompanhar, apoiar os policiais e bombeiros militares, bem como 

seus familiares nas questões sociais quanto à garantia de direitos; 

• Estabelecer contatos com os órgãos Públicos de Saúde para agilizar 

passagens aéreas e terrestres para policiais e bombeiros militares, bem como aos seus 

dependentes da ASTIR, com Tratamento Fora do Domicílio - TFD; 

• Investigação Social para distribuição de cestas básicas, dentre outras 

congêneres (Dados fornecidos pelo setor administrativo do SEASSO). 

 

b) Seção de Saúde Mental 

 

                                                           
18

 ASTIR é a associação responsável pela operação de planos privados de assistência à saúde nos 

seguimentos médicos, ambulatorial e hospitalar dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado 

de Rondônia, bem como dos seus dependentes. 
19

 As informações aqui repassadas foram cedidas pela Seção Administrativa do Serviço de Assistência 

Social (SEASSO) 
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 Apresenta um quadro técnico composto por médicos psiquiatras e 

psicólogos para atendimentos adultos e infantis, formado por civis e militares, onde 

desenvolvem atividades de caráter preventivo e curativo, a partir de: 

• Atendimento Psicoterápico para todas as idades; 

• Visita Hospitalar, nos casos em que o médico ou paciente solicitar; 

• Atendimento domiciliar, em situação em que o paciente não possa se 

locomover por incapacidade física; 

• Palestras sobre assuntos pertinentes à psicologia; 

• Trabalhos em Grupos; 

• Avaliação e Diagnósticos; 

• Emissão de Laudos e Pareceres Técnicos, quando solicitado pelo médico, 

justiça e quando o psicólogo julgar que não existe inconveniente ou quebra de sigilo; 

• Acompanhamento e encaminhamento de pacientes usuários de substância 

química para Comunidades Terapêuticas.  

 

c) Seção de Capelania 

 

 Formada por técnicos Teólogos e auxiliares, composta por um Capelão e 

outros militares, e coordena no âmbito da Corporação na Capital e Interior do Estado, 

atividades de cunho religioso extensiva a todos os credos, tais como: 

• Aconselhamento psico-pastoral; 

• Visitas aos hospitais, domicílios, quartéis, Centro de Correição com 

atendimento e comunidades terapêuticas; 

• Interseção Religiosa em Solenidades Militares e Civis; 

• Celebração Religiosa em datas comemorativas; 

• Distribuição de Literaturas Religiosas; 

• Atendimento em casos de Luto; 

• Seminário para Casais, com realização de casamentos comunitários; 

• Realização de Missas e Cultos periodicamente nas OPM's e Capelania 

Católica; 

• Palestras com temas Psico-Sociais e Teológicos; 

• Cursos de capacitação de auxiliares de Capelania da capital e interior. 
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Por fim, a Seção Administrativa do Serviço Assistência Social é a 

responsável pela presteza em oferecer suporte administrativo e logístico para as demais 

seções executarem suas atividades.  

 

2.4.9 Diretoria de Saúde (D.S.) 

 

O Serviço de Saúde da Polícia Militar do Estado de Rondônia teve início 

com a criação da Guarda Territorial em 1944, funcionando como Posto de Enfermagem 

até o ano de 1977, onde atualmente está instalado o 1º BPM. Naquele mesmo ano a sede 

foi transferida para a rua Benjamin Constant nº 1147, quando em novembro de 1977 foi 

transformado em Subseção de Saúde do Serviço de Apoio Administrativo (antigo 

CSM), onde funcionou até junho de 1984. 

Com a criação da Policlínica em 03 de janeiro de 1983, através do Decreto 

nº 783, houve a transferência da sede para as instalações físicas onde funcionava o 

antigo Hospital São José, no atual endereço. 

 Até então existia somente um médico clínico geral e um odontólogo, ambos 

civis, quando em 18 de julho de 1984, através do Ato do Comandante Geral da PMRO, 

publicado no BPM nº 114, simultaneamente houve a realização do primeiro curso para 

Oficiais de Saúde, foi ativada a Policlínica da Polícia Militar, para prestar aos policiais 

militares e seus dependentes atendimento médico, odontológico e laboratorial. Este 

último setor funcionava precariamente com um técnico sob a responsabilidade de um 

Bioquímico pertencente ao Hospital do 5º BEC. 

Em 1989 a Policlínica da PMRO, através da Secretaria de Estado da Saúde, 

recebeu autorização para funcionar como hospital com a concessão do Alvará de 

Funcionamento nº 155. Através do Decreto nº 6078, de 08 de setembro de 1993, foram 

criadas as seguintes Formações Sanitárias: 1° BPM, 2° BPM, 6° BPM, 7° BPM (Sede) e 

7° BPM (Jarú), 3° BPM (Sede) e 3° BPM (Colorado), 4° BPM (Sede), 4° BPM (Rolim 

de Moura) e 4° BPM (Pimenta Bueno), CFA/ DE. 

Mas a primeira Formação Sanitária a ser criada foi a do 2° BPM (Ji-Paraná), 

através do Decreto n° 3260, de 14 de abril de 1987, e tinha a denominação de TURMA 

DE SAÚDE. Em seguida foram criadas as do 3° BPM (Vilhena) e da 1ª Cia PM Ind. 

(Guajará-Mirim), através do Decreto n° 3673, de 28 de março de 1988. 

Hoje não estão ativadas as Formações Sanitárias da, 1ª Cia PM Ind. (Jarú), 

3° BPM (Colorado) e Corpo de Bombeiros Militar por falta de recursos materiais e 
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humanos. Até o ano de 1993 o Serviço de Saúde da PMRO funcionou como Policlínica 

embora já tivesse adquirido as condições legais para funcionar como hospital. 

 Na medida em que as melhorias estruturais foram acontecendo, como a 

ocupação do novo prédio, novos cursos de Oficiais de Saúde e, principalmente, com a 

criação da Associação Tiradentes da Polícia Militar (ASTIR) - responsável atualmente 

pela gestão de saúde dos policiais e dependentes -, que impulsionou a gestão de 

convênios com a rede de assistência médica privada, foi ampliado significativamente o 

atendimento aos policiais e seus familiares. 

O próximo passo foi criar a Diretoria de Saúde (D.S.), através do Decreto n° 

6078, de 08 de setembro de 1993, junto com as Formações Sanitárias. Tinha sido dado, 

então, um passo concreto e definitivo para consolidação da estrutura de saúde dentro da 

Polícia Militar. No ano seguinte se iniciou a criação das Juntas Militares de Saúde, 

visando facilitar e agilizar a regularização do policial afastado do serviço ativo: 

 

Quadro 1 - Criação das Juntas Militares de Saúde (JMS) 

ÓRGÃO CRIAÇÃO PORTARIA SEDE/OPM CIDADE 

1ª JMS 28.04.94 N° 019/ SS LEG/ PM-1 DIR. SAÚDE PORTO VELHO 

2ª JMS 28.04.94 N° 019/ SS LEG/ PM-1 2° BPM JI-PARANÁ 

3ª JMS 16.02.96 N° 029/ SS LEG/ PM-1 3° BPM VILHENA 

4ª JMS 25.11.96 N° 030/ SS LEG/ PM-1  4° BPM CACOAL 

Elaboração própria. 

Fonte: Setor administrativo da Diretoria de Saúde da PMRO. 

O objetivo de abranger todo o Estado foi quase concluído, faltando apenas a 

área do 6° BPM (Guajará-Mirim), situação que permanece até os dias de hoje. As 

Formações Sanitárias são órgãos das OPM‟s, mas mantém a ligação técnica com a 

Diretoria de Saúde e da mesma forma às Juntas Militares de Saúde. 

Com a criação da Diretoria de Saúde, em setembro de 1993, a função de 

direção passou a ser privativa de Oficial Combatente, posteriormente o Comando da 

Corporação decidiu reverter a função de Diretor de Saúde para o Quadro de Oficiais de 

Saúde. 

No ano de 1999 ocorreu a troca de Comando na Polícia Militar e mais uma 

vez a função de Diretor passou a ser de Oficial Combatente. Mesmo não havendo 

modificação no Quadro de Organização, quanto à função de Diretor de Saúde, 

permanecendo ainda de competência de Oficiais Combatentes, houve por bem, da parte 
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do Comando da Corporação, voltar a designar o Diretor de Saúde como Oficial de 

Saúde.  

 

2.4.10 Companhia de Operações Especiais (C.O.E.) 

 

Após sete anos da criação da Polícia Militar do Estado de Rondônia (1975), 

se fez necessário criar uma unidade especializada, com armamento, treinamento e 

técnicas diferenciadas para operar em missões de contra guerrilha rural e urbana. Em 7 

de dezembro de 1982, por meio do Decreto nº 717, surgia a Companhia de Polícia de 

Choque, permanecendo essa designação até 26 de abril de 1985, sendo rebaixada para 

Pelotão de Choque, contando à época com apenas 33 Policiais Militares (POLÍCIA 

MILITAR, 2015). 

Em 1986, devido ao rápido crescimento populacional impulsionado pelas 

atividades desordenadas de extração de minérios no Estado, se exigiu elevação no nível 

operacional da tropa para fazer frente às adversidades nas atividades de segurança 

pública. Para isso houve a necessidade de extinguir o Pelotão de Choque e criar a 

Companhia de operações Especiais (COE), objetivando incluir a atividade de operações 

especiais além das operações de choque, conforme Decreto nº 3.261 de 14 de abril de 

1987. Para incrementar, foi criado em 04 de abril de 1991 o Grupo de Ações Táticas 

Especiais (GATE), conforme publicado em Boletim da Polícia Militar de Rondônia sob 

nº 0061, folhas 0980. 

Mais uma vez, em 1996, a Tropa de Elite da PMRO teve sua denominação 

mudada para Companhia de Controle de Distúrbios (CCD). Com o passar dos anos e a 

evolução da atividade criminosa no estado de Rondônia, houve a necessidade de 

ampliar o campo de atuação da tropa de valor operacional especial, fazendo seguimento 

às tendências nacionais e internacionais, tendo sido resgatado seu nome histórico em 15 

de outubro de 2002. 

A COE possui um quadro de especialistas em áreas diversas, como: 

Operações Especiais, Ações Táticas Especiais, Gerenciamento de Crise, Negociação, 

Atirador Policial de Precisão, Operações Rurais, Operações Ribeirinhas, Operações de 

Choque, Cinotecnia, Mergulho, Defesa Pessoal, Segurança de Autoridades, Explosivos, 

dentre outras atividades. 

A Companhia de Operações Especiais é o órgão responsável pela execução 

das atividades operacionais de policiamento especial da Polícia Militar, compreendendo 
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o policiamento de choque, ações táticas e operações na selva, competindo-lhe, entre 

outros, o assessoramento ao comando da corporação; o policiamento ostensivo de 

choque; e execução das ações de policiamento tático e operações na selva - Dec. nº 

12.722, de 13 de março de 2007.  

Sua subordinação dá-se diretamente ao Subcomandante da corporação, para 

atuar em todo o Estado de Rondônia. Conta com um quadro organizacional distribuído 

em quatro pelotões de choque, dos quais somente dois estão ativados, sendo que o 

primeiro pelotão realiza, principalmente, Controle de Distúrbios Civis, tendo como 

apoio um grupamento de cães; já o segundo pelotão realiza o Patrulhamento Tático 

Motorizado (PATAMO). As outras frações são compostas por um Pelotão de Operações 

Especiais (GATE), o qual promove as quatro alternativas táticas (Negociação, Domínio 

e Emprego de Tecnologias e Equipamentos Menos que Letais, o Tiro de Compromisso 

e o assalto Tático), ações ante e contra bombas, manuseio de explosivos, atividades 

táticas de altura, patrulhas policiais em ambiente urbano e rural e atividades de busca e 

salvamento; um Núcleo de Inteligência (NI); e a Seção de comando e Serviço. 

 

2.4.11 Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) 

 

O policiamento florestal da PMRO foi criado através o Convênio nº 164/ 

PGE/ 84, firmado entre o Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal (IBDF) e o 

Governo do Estado de Rondônia, com a inclusão da Polícia Militar do Estado, órgão 

este encarregado da execução. 

A primeira turma de Policiais foi formada em 1985, composta por 01 (um) 

oficial, 03 (três) sargentos, 03 (três) cabos e 25 (vinte e cinco) soldados. Após o estágio 

prático realizado pelo IBDF, FUNAI e INCRA, passaram a compor o primeiro efetivo 

do então Pelotão Florestal, sediado na cidade de Rolim de Moura e contando com um 

Grupamento Florestal (GP) na cidade de Costa Marques, tendo suas atividades 

desenvolvidas nas regiões que, à época, eram consideradas críticas, principalmente nas 

reservas em bloco e projetos de assentamento na sua fase inicial (POLÍCIA MILITAR, 

2015). 

Uma nova turma de Policiais Militares foi composta a estes em 1986, 

totalizando agora 45 (quarenta e cinco) PPMM. Foi ativado em junho deste mesmo ano 

um GP na cidade de Alta Floresta com o efetivo que estava em Rolim de Moura, sendo 
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a sede do Pelotão Florestal transferido para a capital, Porto Velho. A partir daí ampliou-

se as operações conjuntas e de própria iniciativa (POLÍCIA MILITAR, 2015). 

Em 1987 o Pelotão Florestal já se encontrava totalmente integrado ao 

sistema de fiscalização implantado e interligado aos demais órgãos que visavam a 

preservação dos recursos naturais.  

Em agosto de 1988 o Comandante da PMRO criou a Companhia de 

Policiamento Florestal Independente, com sede na cidade de Candeias do Jamari, 

localizada a 18km da capital, sendo ela responsável pelo policiamento florestal em 

Rondônia, através dos Pelotões espalhados pelo Estado (POLÍCIA MILITAR, 2015). 

Em 1989, após nova formação de policiais, a Companhia de Policiamento 

Florestal Independente contava com 160 (cento e sessenta) PPMM florestais, passando 

para 210 (duzentos e dez) em 1991. Neste mesmo ano passou a chamar-se Companhia 

de Polícia Florestal e Proteção do Meio Ambiente (CPFPMA), sendo elevado ao status 

de Batalhão em 25 de dezembro de 1997, contando 2015 com 149 (cento e quarenta e 

nove) Policiais Militares distribuídos em 13 localidades (POLÍCIA MILITAR, 2015). 

O Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) teve desativação das subunidades 

no interior e do comando deste em 1999, ficando apenas ativada a primeira companhia. 

Houve redução da estrutura e efetivo, passando a funcionar na sede em Candeias do 

Jamari com efetivo de 34 (trinta e quatro) Policiais (POLÍCIA MILITAR, 2015). 

Atualmente (2016) o BPA conta com efetivo de 175 (cento e setenta e 

cinco) Policiais Militares, atuando em todos os ilícitos ambientais através da repreensão 

e prevenção, utilizando para este trabalhos voltados à educação ambiental (POLÍCIA 

MILITAR, 2015). 

 

2.4.12 Os Batalhões de Polícia da PMRO e as ações sociais promovidas 

 

Atualmente a Polícia Militar do Estado de Rondônia conta com oito 

Batalhões distribuídos de forma estratégica em sete cidades do Estado de Rondônia. 

Estes batalhões subdividem-se em companhias, pelotões e grupamentos, estando hoje a 

alcançar o Estado em quase sua totalidade. Assim, abaixo temos um quadro que 

apresenta os respectivos batalhões, ano de criação e suas localidades: 

 

Quadro 2 – Criação e distribuição dos batalhões da PMRO 
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OPM ANO DE CRIAÇÃO LOCALIDADE 

1º BATALHÃO 1982 Porto Velho 

2º BATALHÃO 1985 Ji - Paraná 

3º BATALHÃO 1988 Vilhena 

4º BATALHÃO 1993 Cacoal 

5º BATALHÃO 1993 Porto Velho 

6º BATALHÃO 1993 Guajará – Mirim 

7º BATALHÃO 1993 Ariquemes 

 8º BATALHÃO 2016 Jarú 

Elaboração própria. 

Fonte: Revista Polícia Militar Estado de Rondônia: 40 anos PMRO. CECOMS, 2015. 

 

Buscando conhecer um pouco mais a respeito dos oito batalhões da Polícia 

Militar de Rondônia, o faremos na ordem decrescente quanto ao ano de suas criações, 

pois, ao citarmos um dos dois batalhões existentes na capital, que pela ordem será o 

último, procuraremos detalhar sua apresentação devido aos vários trabalhos sociais 

realizados, colocando-o em posição de destaque nessa atividade.  

 

I. 8º Batalhão de Polícia Militar: 

O governo do Estado estava a 23 anos sem criar um novo Batalhão de 

Polícia Militar, e em 30 de maio de 2916 foi instalado 8º Batalhão da PM na cidade de 

Jaru. Por meio de decreto o governador transformou a Companhia independente de 

Policiamento Ostensivo no mais novo BPM, e isso fez com a cidade ganhasse o reforço 

de mais 79 soldados, oriundos do curso de formação que concluiu uma semana antes da 

inauguração (PORTAL DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2016). 

 Para o Comandante Geral da PM de Rondônia, Coronel PM Ênedy, que 

comandou a companhia PM de Jaru por quatro anos, os 79 policiais militares 

representaram na época um aumento de 50% do efetivo local, imbuídos agora na 

segurança da cidade de Jaru e entorno, beneficiando as comunidades de Theobroma, 

Machadinho d‟Oeste, Governador Jorge Teixeira e os distritos de Tarilândia (Jaru), 

Colina Verde (Governador Jorge Teixeira) e 5º BEC (Machadinho d‟Oeste) (PORTAL 

DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2016). 

 

II. 7º Batalhão de Polícia Militar: 
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Criado em 25 de agosto de 1993, o 7º Batalhão de Polícia Militar substituiu 

a 2ª Companhia Independente, tendo sido instalado o comando na cidade de Ariquemes. 

Esse batalhão é responsável pela segurança de mais de 250 mil pessoas, terceira maior 

população do Estado, e realiza o policiamento ostensivo na Região do Vale do Jamari, 

que compreende oito municípios: Ariquemes, Buritis, Alto Paraíso, Cujubim, Campo 

novo de Rondônia, Monte Negro, Cacaulândia e Rio Crespo, possuindo quarteis nessas 

localidades e três grupamentos PM localizados no distrito de Bom Futuro (Ariquemes), 

distrito de Jacinópolis (Nova Mamoré) e outro no distrito de Rio Pardo (Porto Velho), 

totalizando onze quarteis da Policia Militar (REVISTA POLICIA MILITAR, 2015). 

O 7º Batalhão atua socialmente com o emprego da Guarda Mirim, criada em 

23 de março de 2011, dentro do contexto de filosofia de amparo a criança e ao 

adolescente, trabalhando com jovens na faixa etária de 12 aos 17 anos. Essa ação social 

preventiva visa a formação de pessoas de bem, usando a filosofia de polícia 

comunitária. A Guarda Mirim tem cerca de 500 jovens atendidos pelo projeto, e conta 

com o apoio da Prefeitura de Ariquemes, Fórum de Justiça e Ministério Público da 

cidade, além de contar com a adesão de voluntários, órgãos públicos e empresas locais 

(REVISTA POLICIA MILITAR, 2015). 

 

III. 6º Batalhão de Polícia Militar: 

Criado em 08 de setembro de 1993, o 6º BPM é oriundo da 1ª Companhia 

PM Independente de Polícia Ostensiva, localizado no município de Guajará-mirim. A 

unidade operacional do 6º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira é responsável pela 

segurança na área que compreende os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, 

bem como os distritos do Iata, Palmeiras, Nova Dimensão, Abunã, Vista Alegre do 

Abunã, Extrema e Nova Califórnia e, também, o povoado do Taquara até o distrito de 

Surpresa (REVISTA POLICIA MILITAR, 2015). 

Além das atividades pertinentes a um batalhão de polícia, o 6º BPM conta 

com a Unidade Especial de Fronteira – UNESFRON, e tem como missão específica as 

operações de alto risco, objetivando o resguardo da fronteira (Brasil x Bolívia) e atuação 

no gerenciamento de crises, como estabelecimentos prisionais e controle de perturbação 

da ordem pública. Haja vista a fronteira ser por rio, há a Patrulha Fluvial, que atua no 

espaço físico atribuído a sua responsabilidade, coopera com o policiamento ambiental, 

preservando a fauna e a flora, trabalhando em ações conjuntas com os órgãos afins e em 

apoio às operações terrestres (REVISTA POLICIA MILITAR, 2015). 
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Como atividades sociais, é desenvolvido por essa Unidade Operacional o 

Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), que constitui uma forma 

de atuação voltada a desenvolver um sistema de preservação ao uso indevido de drogas 

e à violência em escolas de todo município de Guajará, Nova Mamoré, distritos do Iata 

e Surpresa, para crianças e adolescentes, através da educação, usando métodos que 

priorizem a moral, os bons costumes, a afetividade e um modelo de vida saudável. Por 

fim, temos a Guarda Mirim composta por 30 crianças, que atuam no município de Nova 

Mamoré, sendo esses menores instruídos com o objetivo de evitar o envolvimento com 

a criminalidade (REVISTA POLICIA MILITAR, 2015). 

 

IV. 5º Batalhão de Polícia Militar: 

O 5º BPM foi inaugurado em 14 de outubro de 1993, na capital, e realiza o 

policiamento de Porto Velho juntamente com o 1º Batalhão. Ambos dividem a 

responsabilidade do policiamento na proporção da metade da cidade para cada batalhão. 

Responsável por uma das áreas com maior índice de violência (zona leste), este batalhão 

se desdobra para cumprir sua missão, pois além dos inúmeros crimes que ocorrem na 

sua circunscrição, ainda conta com a desvantagem de ter em grande parte do seu 

território de ação vias com condições de trafegabilidade precárias (REVISTA POLICIA 

MILITAR, 2015). 

Atualmente o efetivo está distribuído em um Pelotão de força tática, um de 

comando de serviço e três companhias. Possui destacamentos nos municípios de 

Candeias do Jamari, Itapuã D‟Oeste e distritos de Jaci Paraná, União Bandeirantes, Vila 

Nova Mutum e Bandeirantes. No social, o 5º BPM tem buscado se aproximar da 

comunidade desenvolvendo projetos de prevenção ao crime, atuando na raiz do 

problema, começando nas escolas, através das guarnições que atuam no policiamento 

escolar e, também, vem fomentando palestras diversas para esses alunos (REVISTA 

POLICIA MILITAR, 2015). 

Em 2 de outubro de 2017 o 5º Batalhão inaugurou a Guarda Mirim na 

cidade de Itapuã do Oeste, atendendo inicialmente 60 (sessenta) crianças da comunidade 

local no período da manhã e tarde. O projeto oferece várias atividades com temas 

pertinentes ao civismo, cidadania, direitos e deveres, ética, valores morais, além de 

proporcionar alimentação para eles
20

. 

                                                           
20

 Apesar de contatar o militar à frente do projeto anteriormente, não foi repassado essa informação. 

Tomamos conhecimento através da página do facebook: “Guarda Mirim De Itapuã Do Oeste”. 
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V. 4º Batalhão de Polícia Militar: 

A 3ª Cia PM do 2º BPM, precede a criação do 4º BPM, instituído em 1993 e 

ativado em 18 de junho daquele ano, no atual município de Cacoal. Atualmente abrange 

uma área que compreende 14 (quatorze) municípios e 03 (três) distritos, estando 

constituído pela 1ª Companhia PM, que tem a responsabilidade de policiar a cidade de 

Cacoal; 2ª Companhia PM encarregada pelo policiamento de Ministro Andreazza e 

Riozinho; pela 3ª Companhia PM com sede em Pimenta Bueno, policiando em 04 

(quatro) localidades e a 4ª Companhia PM, sediada no município de Rolim de Moura, 

realizando dali o policiamento de outras 09 (nove) localidades (POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2016) 

Conta com o pioneirismo na preparação de cães policiais no Estado. Criado 

em 1989, o canil tem atividades com animais treinados visando a prestação de serviços 

relevantes à comunidade, tais como: busca de drogas, policiamentos em jogos e eventos, 

procura por pessoas desaparecidas, revista em estabelecimentos prisionais, realização de 

policiamento ostensivo, desfiles, exposições, exibição em shows de adestramento etc. 

Conta com 16 cães, dentre as raças Border Collie, Pastor Alemão, Pastor Belga, 

Mlinois, Labrador e Rottweiler (REVISTA POLICIA MILITAR, 2015). 

O 4º BPM também adere ao Programa Educacional de Resistência às 

Drogas e à Violência - PROERD, que incide em um empenho cooperativo entre a 

Polícia Militar, Escola e Família, oferendo atividades educacionais em sala de aula com 

a finalidade de prevenir ou reduzir o consumo de drogas entre as crianças e 

adolescentes, através da prevenção nas escolas de todo o município, procurando educar 

para evitar que as crianças se engajem em atividades ilícitas (POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE RONDÔNIA, 2016). 

Houve recentemente a implantação no município de Cacoal de um moderno 

sistema de vídeo monitoramento, utilizando câmeras de alta resolução em áreas 

estratégicas da cidade, a qual vem alcançando resultados satisfatórios e maximizando 

aos munícipes a sensação de segurança, o que, por outro lado, vem ajudando na 

elucidação e investigação de infrações (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 

RONDÔNIA, 2016). 
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VI. 3º Batalhão de Polícia Militar:  

O 3º BPM foi inaugurado em 22 de outubro de 1988, na cidade de Vilhena, 

e faz divisa com o Estado do Mato grosso e também tem a delimitação fronteiriça com a 

Bolívia. Possui 04 (quatro) Companhias PM, sendo a 1ª e 2ª Companhias de 

Policiamento Ostensivo na cidade de Vilhena, 3ª Companhia de Policiamento Ostensivo 

de Fronteira em Colorado do Oeste e, por fim, a 4ª Companhia de policiamento 

Ostensivo em Cerejeiras. Ambas são responsáveis pelo policiamento ostensivo em sete 

municípios e distritos de toda região do cone sul do Estado de Rondônia (3º 

BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, s./d.) 

Projetos sociais são desenvolvidos em parceria com o Poder Judiciário, 

administração pública e sociedade civil. Com o apoio do Instituto Federal de Rondônia 

– IFRO, foi implantado uma horta com mão de obra dos apenados que gozam do regime 

semiaberto. Há palestras realizadas nas escolas e quartel da PM de Colorado do Oeste, e 

fazem parte da estratégia ações que proporcionem recreação de alunos e professores. 

Em 2015, a Polícia Militar e Prefeitura de Colorado implantaram a Guarda Mirim, onde 

houve a matrícula de 30 candidatos, objetivando contribuir na formação cívica e moral 

das crianças. Atualmente a Guarda Mirim do 3º BPM conta com 80 adolescentes, e tem 

perspectiva de alcançar 160 jovens, através de um projeto continuado e de grande 

impacto social (REVISTA POLICIA MILITAR, 2015). 

A formação musical para jovens entre 12 e 17 anos, vai desde o contato 

direto com instrumentos à teoria musical, buscando qualificá-los para apresentação em 

orquestras, banda marcial, fanfarra, além do coral voltado a recitais e cantatas em datas 

comemorativas. Também existe a Associação agente Mirim, criada em 1991, que atende 

jovens a partir dos 12 anos de idade, com a finalidade de oferecer uma formação 

complementar pautada nos princípios da disciplina e da cidadania. Ao ingressar na 

instituição, os jovens passam pelo curso de formação básica Agente Mirim, com 

duração de 09 meses. Nesse período são abordados temas sobre hierarquia, disciplina 

militar, cidadania e civismo, moral e ética, prevenção de acidentes domésticos, 

primeiros socorros, ordem unida militar, deontologia, higiene pessoal, noções gerais de 

direito, orientação vocacional etc (REVISTA POLICIA MILITAR, 2015). 

 A associação atende cerca de 300 adolescentes em sede própria, contando 

com quadra coberta para práticas esportivas, sala para instrução com equipamentos de 

áudio e vídeo, cozinha e refeitório, campo de futebol, quadra esportiva de areia e pista 
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de obstáculos militares. Após o curso os novos Agentes Mirins optam por continuar na 

instituição até completarem 17 anos, período em que estarão envolvidos na prática 

esportiva e outras atividades. A associação foi a que apresentou maior eficácia no 

amparo e promoção social do menor no município, tirando de uma provável 

marginalidade esses adolescentes, priorizando alguns princípios básicos fundamentais: 

saúde, educação e música (REVISTA POLICIA MILITAR, 2015). 

 

VII. 2º Batalhão de Polícia militar: 

A história da criação do 2º BPM remonta aos tempos da extinta Guarda 

Territorial, em que aqueles valorosos guardas defendiam o chão das mazelas existentes, 

onde hoje é o município Ji-Paraná, ficando a cargo daquela Guarda Territorial, até os 

anos de 1978, a responsabilidade pela segurança pública da então Vila de Rondônia. 

Esses guardas exerciam, além da polícia ostensiva, a polícia judiciária e cuidavam do 

núcleo de uma delegacia local (REVISTA POLICIA MILITAR, 2015). 

Com a criação das policias militares dos ex-Territórios Federais, Amapá, 

Rondônia e Roraima, em 1975, a nova Polícia Militar aproveitou a organização da ex-

Guarda Territorial e parte daqueles guardas selecionados, para a nova atividade de 

policiamento, criando um grupamento de polícia que fora transformado posteriormente 

em pelotão. Com o crescimento demográfico, fruto da migração de paranaenses, 

capixabas, gaúchos e outros, que fixaram moradia em Rondônia ao buscar terras férteis 

e facilidade no desenvolvimento agrário, houve a necessidade da Polícia Militar se 

expandir, criando em 14 de setembro de 1985 o 2º Batalhão de Polícia Militar 

(REVISTA POLICIA MILITAR, 2015). 

 A área de atuação, à época, compreendia ao espaço físico de Ariquemes a 

Vilhena, estendendo-se às fronteiras existentes nesta área geográfica, compreendidas 

entre a Bolívia e o Estado do Mato Grosso, e contava no início com 441 policiais 

militares. Hoje com um efetivo total de 656 Policiais Militares, distribuídos em 04 

companhias, tendo sob sua responsabilidade executar o policiamento ostensivo em 21 

localidades, sendo 14 municípios e 07 distritos, que são: Ji-Paraná, Nova Londrina, 

Nova Colina, Ouro Preto D‟oeste, Mirante da Serra, Nova União, Teixeirópolis, Vale do 

Paraíso, Rondominas, Urupá, Presidente Médici, Novo Riachuelo, Estrela de Rondônia, 

Castanheiras, Alvorada D‟oeste, São Miguel do Guaporé, Santana do Guaporé, 
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Seringueiras, São Francisco do Guaporé, São Domingos do Guaporé e Costa Marques 

(DIVISÃO OPERACIONAL DO 2º BPM, 2017).  

No campo social o 2º BPM atua com atividades voltadas aos jovens nas 

cidades de Ji-Paraná e Presidente Médici: 

Polícia Mirim em Presidente Médici – Criada em 15 de fevereiro de 2007, o 

Instituto Educacional Sargento De Lima conta com apoio da sociedade, da Policia 

Militar e da Prefeitura Municipal. A Instituição atende jovens e adolescentes de 12 a 18 

anos incompletos, tanto na área urbana quanto na área Peri urbana. O atendimento é 

realizado nas dependências do Ginásio Municipal, contando com sala de aula 

climatizada, cozinha, secretaria, e quadra poliesportiva coberta (em reforma), cedida 

pelo governo municipal (DIVISÃO OPERACIONAL DO 2º BPM, 2017).  

Atualmente são atendidos 100 (cem) adolescentes, os quais permanecem por 

um período de três horas e meia diárias no horário vespertino. Além  do caráter militar, 

os alunos realizam várias atividades desde PROERD (Programa Educacional de 

Resistência às Drogas e a Violência), ordem unida, educação no trânsito, primeiros 

socorros, preparação física e esportiva, defesa pessoal, técnicas de redação e incentivo à 

leitura, educação ambiental, orientação sexual, acompanhamento e incentivo escolar, 

noções de direito, projeto vocacional/profissões, dança e teatro entre outros necessários 

a formação, atividades lúdicas e incentivo ao fortalecimento de vinculo familiar 

(DIVISÃO OPERACIONAL DO 2º BPM, 2017).  

A Polícia Mirim atualmente tem como parceiros e apoiadores: Policia 

Militar, Prefeitura Municipal de Presidente Médici, Secretária de Ação Social 

(SEMBEAS), Secretária Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), Poder Judiciário 

na Comarca de Presidente Médici, Conselho Municipal de Assistência Social, Grupo 

Ambientalista do Rio Machado e seus Afluentes (GARSA) e voluntários (DIVISÃO 

OPERACIONAL DO 2º BPM, 2017).  

Os recursos para alimentação e fardamento são oriundos da Secretária 

Municipal de Bem-Estar e Assistência Social – Sembeas, sendo que os repasses são em 

materiais e alimentos, além de promoções e colaboração da sociedade. Há expectativa 

que ainda em 2017 seja aprovada uma emenda parlamentar de cinquenta mil reais 

(R$50.000,00) em materiais permanentes, bem como uma emenda federal de 

450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil) para construção da sede. Todas estão sendo 
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providenciadas via prefeitura municipal, que fará todo o processo licitatório e prestação 

de contas (DIVISÃO OPERACIONAL DO 2º BPM, 2017).  

Projeto Educando com as Artes Marciais em Ji-Paraná - O projeto 

E.C.A.M teve início em outubro de 2012, onde utilizava o espaço cedido da academia 

de musculação do Batalhão Tiradentes. Hoje conta com sede própria anexa a academia 

supracitada, construída por meio de parceria entre a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná e 

o 2º BPM. Hodiernamente, o projeto social atende 70 pessoas entre crianças, jovens e 

adolescentes, em estado de vulnerabilidade social ou não, de ambos os sexos, nas 

modalidades de karatê e Jiu-Jitsu (DIVISÃO OPERACIONAL DO 2º BPM, 2017).  

Os materiais utilizados pelo projeto, foram adquiridos por meios próprios, 

parcerias com empresários e poder judiciário através de alvará. Não houveram 

aquisições no ano de 2017, porém, existe previsão de emenda parlamentar de 100 mil 

reais para obtenção de materiais esportivos (DIVISÃO OPERACIONAL DO 2º BPM, 

2017).  

Escolinha de Futebol Tiradentes em Ji-Paraná – Criada em 31/07/2017, a 

escolinha funciona no campo de futebol society do 2º BPM nos dias de segunda, quarta 

e sexta feiras, das 08h às 10h horas e das 16h às 18h, atendendo 45 (quarenta e cinco) 

alunos. Não é cobrado mensalidade por se tratar de um projeto social, sendo assim, os 

recursos são adquiridos de forma voluntária por meio da iniciativa privada e pública, e 

os valores doados são utilizados para a compra de uniformes e equipamentos para a 

prática esportiva (DIVISÃO OPERACIONAL DO 2º BPM, 2017). 

 

 

 

VIII. 1º Batalhão de Polícia Militar: 

A história do 1º BPM se confunde com a história da Polícia Militar do 

Estado de Rondônia por ser a Unidade-Célula da Corporação. O atual prédio abrigou a 

extinta Guarda-Territorial, que foi a primeira instituição criada no Território Federal do 

Guaporé, e consequentemente a responsável pela estrutura, desenvolvimento e 

consolidação desta Unidade Federativa. Originado da 1ª Cia PM, o Primeiro Batalhão 

era responsável por todo policiamento do então território. Oficialmente a criação do 1º 

Batalhão se deu em 07 de dezembro de 1982, e a ativação se deu em 19 de janeiro de 
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1983, ocupando as mesmas instalações da Guarda Territorial. Em 1984, descontentes 

com as precárias instalações do quartel, os soldados iniciaram uma paralização. O então 

governador, Coronel do Exército Brasileiro, Jorge Teixeira de Oliveira, atendeu 

parcialmente as reivindicações, mudando o batalhão para onde funciona hoje a Diretoria 

de Ensino da PMRO, no setor industrial da capital (REVISTA POLICIA MILITAR, 

2015). 

Com o crescimento de Porto Velho e com o 5º BPM ativado, também na 

capital, em 14 de março de 1994 foi implantada a área de atuação do 1º Batalhão, e 

nelas várias Bases de Policiamento Comunitário – BPC. Em 1999 o Primeiro Batalhão 

voltou para as instalações de origem, onde permanece até o momento (REVISTA 

POLICIA MILITAR, 2015). 

Como citado anteriormente, no ato da sua criação, em 07 de dezembro de 

1982, era incumbência desse batalhão realizar o policiamento de todo Território de 

Rondônia. O “Batalhão Rondon”, denominação dada em 1993, em homenagem ao 

Marechal desbravador Cândido Rondon, vem ao longo de sua história mantendo os 

policiamentos preventivo e ostensivo nas zonas sul e norte de Porto velho, orientando as 

pessoas quanto à segurança pessoal, atuando nas rebeliões nas unidades prisionais da 

capital, participando de eventos públicos, no que diz respeito em garantir a segurança, 

sendo dividido tais atribuições às duas companhias pertencentes a este batalhão, estando 

a 2ª Companhia responsável pelo policiamento do Baixo-Madeira
21

 (REVISTA 

POLICIA MILITAR, 2015). 

 

2.4.13 Ações sociais promovidas pelo Núcleo de Polícia Comunitária do 1º BPM: 

 

A partir daqui, exporemos sobre as ações comunitárias realizadas pelo 

Primeiro Batalhão, e durante essa exposição poderá ser analisado a grandiosidade dessas 

ações e a dedicação de cada um dos militares que compõe o Núcleo de Polícia 

Comunitária desta unidade policial militar. O Subtenente PM Nascimento é o 

coordenador responsável pelo Núcleo de Polícia Comunitária e nos concedeu entrevista, 

                                                           
21

 Baixo-Madeira é a denominação dada às localidades onde se concentram as comunidades ribeirinhas, 

situadas às margens do rio Madeira, sentido Porto Velho-RO/ Manaus-AM. O rio Madeira banha a capital 

de Rondônia, Porto Velho. 
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onde foi exposto todo feito promovido pelo Batalhão Rondon no que diz respeito ao 

trabalho social desenvolvido. 

Seu trabalho no núcleo conta com o apoio de mais quatorze policiais, 

inclusive, alguns são voluntários da Reserva Remunerada (RR).
22

 Esses policiais são 

empregados em vários projetos realizados pelo núcleo. Explicando melhor os feitos, o 

Subtenente Nascimento expos o seguinte: 

a) Projeto PM na escola: cerca de 1.500 alunos são orientados por cinco 

Policiais Militares que participam desse projeto, onde se apresentam aos alunos e 

buscam entrosamento com eles por duas ou três semanas, visando quebrar o impacto 

causado com a presença do policial fardado e armado no interior do estabelecimento de 

ensino. Posteriormente, esses policiais se posicionam junto ao portão de entrada da 

escola e recebem os alunos que vão chegando, cumprimentando um a um, passando a 

pô-los em forma
23

 no pátio da escola para cantarem o Hino Nacional e o Hino do 

Estado. Após isso, para os alunos que não estão tendo aula (tempo vago), um policial 

leva-os para a prática de Ordem Unida
24

 ou recebem palestras sobre drogas (Seção 

Administrativa do NPC). 

 

b) Projeto sou mais que vencedor: voltado para a pratica e aprendizado de 

esportes no interior do estabelecimento de ensino. Dentre as atividades esportivas 

ensinadas estão as seguintes: 

 Futebol - atende 80 crianças e adolescente na escolinha de futebol de 

salão; 

 Handebol - visa resgatar e estimular a prática desse esporte que ao longo 

do tempo está sendo esquecido. Atende hoje 48 crianças na escolinha de handebol da 

escola Jesus Burlamarqui. Todo material utilizado pelos alunos e a inscrição são 

gratuitos.  Um fato interessante colocado pelo Subtenente Nascimento é ter como um 

                                                           
22

 Designação dada aos Policiais Militares que cumprem o tempo de serviço obrigatório e alcançam o 

gozo da aposentadoria. 
23

 Perfilar e alinhar os alunos, tendo que estar em composição uniforme. Para isso, os alunos que estão à 

frente ficam em posição de sentido e estendem o braço esquerdo tocando com as pontas dos dedos o 

ombro direito do aluno que está a sua esquerda, e os que estão na retaguarda estendem o braço esquerdo 

tocando o ombro esquerdo de quem está à frente. 
24

 Movimento uniforme realizado por militares em âmbito quartelar, formaturas ou desfiles, onde a tropa 

realiza deslocamento cadencial. 
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colaborador dessas ações o Sargento PM Dirane
25

, que na adolescência foi convocado 

pela seleção brasileira juvenil de handebol; 

 Judô - fornece atendimento para 80 crianças e adolescentes na escolinha 

de judô. Uma jovem atleta que se chama Silvana Amanda foi classificada pela soma dos 

pontos para participar do Campeonato Brasileiro de Judô, realizado na Bahia em 2017, a 

convite da Federação Brasileira de Judô (CBJ), mas não pode ir porque não teve 

condições de bancar a passagem e estadia. 

Foram inscritos 30 atletas do judô nos Jogos Escolares de Rondônia 

(JOER), para representar a escola Jesus Burlamarqui, destes, 15 atletas foram disputar o 

campeonato estadual na cidade de Ji-Paraná, e 6 foram classificados para disputar o 

campeonato regional em Brasília/DF. Infelizmente, somente um dos atletas pode 

participar porque a família arcou com o custo da viagem, os demais não tiveram 

condições. 

 Taekwondo – presta atendimento para 40 crianças e adolescentes na 

escolinha (Seção Administrativa do NPC). 

 

c) Patrulha escolar: patrulhamento realizado nas escolas por uma viatura da 

PM - escolas essas que estão dentro do perímetro de responsabilidade do primeiro 

batalhão. O policiamento é feito nos períodos matutino, vespertino e noturno, e a viatura 

dispõe de um aparelho celular funcional, onde os diretores, professores ou outros 

funcionários das escolas podem ligar diretamente pra os policiais e repassar a 

ocorrência, ganhado com isso tempo no atendimento, pois se ligassem para a central de 

atendimento da PM, o telefonista atendente colocaria a solicitação num rol de 

prioridades e informaria ao despachador, assim, demoraria a chegada da viatura na 

escola. Foi criado também um grupo no whatsapp, composto por policiais militares e 

diretores das escolas, com a finalidade de viabilizar as informações (Seção 

Administrativa do NPC). 

 

                                                           
25

 O Sargento PM Dirane é da Reserva Remunerada, mas foi reconvocado para força ativa da PM e atua 

dando apoio ao Núcleo de Polícia Comunitária do 1º BPM. Durante adolescência se destacou na escola 

onde estudava participando do time de handebol; atuou em vários eventos esportivos na capital e no 

Estado, consagrando-se como jogador destaque no time de handebol; foi convocado para a seleção 

brasileira de handebol em 1982, após o presidente da Confederação Brasileira de Handebol vir a Porto 

Velho e observar sua atuação; foi convocado pelo clube paulista Corinthians; jogou em Porto Velho pelos 

clubes Ypiranga, Flamengo, Elite, Cruzeiro, Botafogo, Norte Sul, Moto Clube, Clube dos Oficiais da PM 

etc. O Sargento Dirane joga handebol desde 1979 até hoje, ou seja, quase 40 atuando nesse esporte 

(Informação repassada pelo entrevistado, em 20/09/2017). 
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d) Projeto um dia no quartel: crianças e jovens são selecionados para 

passarem um dia inteiro conhecendo algumas instalações da PMRO. A partir das 8h da 

manhã se inicia um tour pelo primeiro batalhão, onde são mostradas as acomodações 

desta unidade, viaturas etc., posteriormente são levados para conhecer a Companhia de 

Trânsito (CiaTran), Companhia de Operações Especiais (COE), Central Integrada de 

Operações (CIOP), onde são informados como se dá o recebimento de uma chamada 

telefônica de urgência até o envio da viatura ao local e, também, conversam com esses 

jovens a respeito do trote utilizando o número 190 (Seção Administrativa do NPC). 

 Por fim, os participantes são encaminhados ao hangar do governo, onde 

encontra-se o Núcleo de Operações Aéreas (NOA), sendo apresentados a eles as 

aeronaves utilizadas pelo núcleo, aproveitando o momento para tirar fotos e conversar 

com os pilotos e tripulantes. Por fim, os jovens ganham um kit composto por toalha e 

camiseta com seus respectivos nomes bordados, uma bola de futebol ou voleibol, uma 

caneca e calendário personalizados com a foto do participante (Seção Administrativa do 

NPC). 

 

e) Projeto sabadão na praça: é realizado atividades diversas numa praça da 

zona sul da capital e no primeiro batalhão. Essa ação tem participação de vários órgãos 

governamentais em conjunto com a sociedade civil, e fornecem gratuitamente serviços e 

documentos pessoais como carteira de identidade, cadastro de pessoa física, certidão de 

nascimento, carteira de trabalho, corte de cabelo, higiene bucal, distribuição de kits de 

escovar dentes, distribuição de camisinhas e folder sobre Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST), passeio nos caminhões tanque do Corpo de Bombeiros Militar e 

viaturas da PM, o helicóptero da PM vai ao local e faz sobrevoos com alguns jovens, 

fornecimento de lanches e refrigerantes para os presentes além de várias atividades de 

lazer e esportivas como jogos de dama, ping pong, xadrez, pula pula etc. o conselho 

Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (CONEM) firmou parceria com o projeto e 

distribui folder sobre drogas lícitas e ilícitas, além de realizar palestras (Seção 

Administrativa do NPC). 

 

f) Corte gratuíto de cabelo: toda sexta-feira do mês o Serviço Nacional do 

Comércio (SENAC) oferece corte de cabelo gratuito na praça do bairro Cohab, onde 
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está localizada a edificação do Núcleo de Polícia Comunitária (Seção Administrativa do 

NPC). 

 

g) Projeto PM musical: esse projeto visa o ensino da utilização do violão 

através de aulas presenciais, realizado numa sala localizada nas dependências do núcleo. 

Foram doados pela Federação dos Comerciários de Rondônia (FECOMÉRCIO) 10 

violões, outros 08 violões são oriundos de doação da comunidade. Dois policiais 

militares e dois civis são instrutores voluntários nesse projeto, e dão aulas para 48 

alunos nos dias de segunda, terça e quinta-feira, e essas aulas são sem custo para os 

alunos (Seção Administrativa do NPC). 

 

h) Projeto trânsito na escola: um Sargento lotado na Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia é voluntário palestrante sobre trânsito, já levou 

conhecimento sobre o assunto aos alunos de 48 das 56 escolas que pertencem a área do 

primeiro batalhão. Todos os alunos que participam das palestras são convidados a fazer 

uma redação sobre o tema, escrito a mão, e após recolhidas serão avaliadas, sendo que 

25 redações serão escolhidas e premiadas, e os primeiros colocados receberão notebook, 

celulares, bicicletas etc (Seção Administrativa do NPC).  

Seguindo a entrevista, o Subtenente Nascimento destaca o apoio recebido 

pelo Comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, Comandante Geral e 

Subcomandante Geral da PM, e acrescenta: 

 

“... Então, nós trabalhamos com o projeto de aproximar a polícia da 

comunidade, que é o objetivo da Polícia Comunitária, mas sem uma equipe 

nós não fazemos nada; então eu sempre falo pro pessoal: a equipe que nós 

coordenamos ela é extremamente motivada, sem isso o projeto não iria pra 

frente; então equipe é tudo! Eu sempre falo isso. Então, a equipe de polícia 

comunitária está de parabéns! Então, esse é o nosso trabalho que nós 

realizamos aqui no Núcleo de Polícia Comunitária (sic)” (SUBTENENTE 

PM NASCIMENTO, entrevista realizada em 22/09/2017). 

 

Em seguida foi indagado sobre a fonte financeira para as promoções e 

entregas de brindes e prêmios nesses eventos, já que há concentração de grande público 

e participantes, e isso deve demandar um custo significativo. Assim respondeu: 
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“Veja, o projeto da Escola Jesus Bulamarque e da Escola Bela Vista, aonde 

nós temos os alunos que fazem judô, tae-kwon-do, futebol de salão e 

handebol, esse recurso ele é proveniente da VEPEMA (Vara de Execuções 

Penais e Medidas Alternativas), então o Doutor Sérgio Willian,
26

 nós 

fazemos um projeto e levamos pra ele, e aí é levado para o Ministério Público 

e o Ministério Público retorna o projeto, aprova, e aí o recurso é liberado e a 

gente compra todo material e presta conta desse material. E o aluno que 

participa desse projeto ele ganha tudo gratuitamente, ele não paga nada pra 

participar dos projetos. E aí hoje, nós temos hoje 120 crianças, como falei 

antes, lá na Escola Jesus Bulamarque que ganha esse material gratuito (sic). 

E em relação aos outros projetos, por exemplo, projeto um dia no quartel, nós 

temos todo esse kit, é, quem fornece todo esse material é a comunidade, nós 

jogamos nos grupos de whatsapp e no facebook, e os empresários, uns que a 

gente já conhece, um dá uma camiseta o outro manda fazer a caneca, o outro 

compra uma bola de futebol e a gente ajunta tudo e faz o projeto. Nós não 

temos recursos pra nada, esses projeto, inclusive, é... Deveria ser um projeto 

de governo, pra que pudesse colocar nos 52 municípios do Estado, mas 

infelizmente a coisa política é muito mais difícil e a gente luta como a gente 

pode, ou seja, correndo através de parceria da comunidade. Na área da zona 

sul nós temos muitos parceiros, é dono de comércio, dono de empresas, 

pessoas física que nos ajuda, já conhece o trabalho, acredita no trabalho, 

então ele nos ajuda quando a gente vai fazer um evento a gente vai com ele e 

ele faz a doação (sic). 

Nós colocamos uma situação em relação a essas doações, que e o seguinte, é, 

nós não pegamos em dinheiro, então se alguém vai fazer alguma coisa e quer 

doar alguma coisa, “ah eu posso doar aí uma sexta básica pra ser entregado 

pra aquela senhora que tá precisando, passa aqui que a gente vai te dá o 

dinheiro pra tu comprar”, não! A gente manda a pessoa comprar a cesta 

básica e nós vamos lá e pegamos o material, nós não pegamos em dinheiro. 

Então esse é o nosso trabalho hoje, que desenvolve junto com a comunidade. 

Por quê? Porque o seguinte, é, como a polícia e a comunidade ela tem que tá 

integrada, então que às vezes uma pessoa quer ajudar e ela tem um quilo de 

arroz e ela mora lá no final da zona sul, lá no Monte Sinai
27

 e noutro canto, e 

ela, e ela liga pra gente, “olha eu tenho aqui um quilo de arroz mas acho que 

vocês nem vem buscar,” não, nós vamos buscar, sim! Por quê? Não é o fato 

do quilo de arroz, é o fato de você criar vínculo com essa pessoa, porque aí 

ela tá participando junto com a gente, porque quando ela vê na televisão, ela 

vê no rádio, ela vê na internet, aí o outro, olha eu participei daquele evento, e 

aí você cria um vínculo com aquela pessoas; é essa a importância de polícia 

comunitária, é você criar vínculo com a comunidade, é quebrar um 

paradigma, é a polícia tá próximo da comunidade, tá mais junto da 

comunidade, e isso tá trazendo um resultado muito bom aqui na área da zona 

sul de Porto Velho (sic)” (SUBTENENTE PM NASCIMENTO, entrevista 

realizada em 22/09/2017). 

 

Falando sobre sua ida para o Núcleo de Polícia Comunitária, onde está faz 8 

anos, o Subtenente Nascimento afirma que entrou na PM em 1991 e que trabalhou 

muito tempo na rua
28

, em seguida foi trabalhar no NPC, tendo ouvido certa vez de 

alguém “tem males que vem para o bem”, e naquele momento ele estava revoltado por 
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 Juiz de Direito responsável pela VEPEMA. 
27

 Nome de um bairro localizado no extremo da zona sul da capital. 
28

 “Trabalhou na rua” é uma maneira de dizer que trabalhou exercendo a atividade fim da PM, no fronte, 

ou seja, tirava o serviço de radiopatrulha, realizando o policiamento preventivo e repressivo de forma 

ostensiva. 
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terem tirado ele do serviço operacional e posto onde hoje está. Enfim, sobre o que 

disseram pra ele, hoje reflete e argumenta que está trabalhando e fazendo aquilo que 

gosta, ou seja, corroborando com o que lhe foi dito naquele tempo. 

O Subtenente Nascimento fez questão de frisar que os projetos que 

beneficiam a comunidade não são de uma pessoa, e sim um projeto institucional. Fato é 

que em 2018 irá para Reserva Remunerada e está treinando um sargento que irá assumir 

a coordenação do núcleo e dará continuidade nos projetos em andamento.  

Outra observação é quanto a não existência de politicagem no projeto, tanto 

que aos policiais e colaboradores que participam das atividades é indagado se têm 

pretensões políticas, e caso tenham são informados da impossibilidade de atuar ali. 

Alega que “sem essa política dentro da polícia comunitária você pode trabalhar melhor, 

você pode trabalhar com mais liberdade, sem compromissos, sem amarras, e isso torna 

o trabalho muito mais gratificante” (SUBTENENTE PM NASCIMENTO, entrevista 

realizada em 22/09/2017). 

Em Porto Velho houve a militarização de duas escolas públicas estaduais 

em 2017, e isso causou desconforto para alguns professores e parte da comunidade 

usuária dos estabelecimentos de ensino, tendo o sindicato dos professores emitido nota 

na mídia acusando esta ação como negativa e típica do militarismo, e sobre isso o 

Subtenente Nascimento disse que a forma como foi decidido militarizar essas escolas 

foi realmente conturbadora, já que tomaram a decisão sem antes demonstrar à 

comunidade as benesses que a militarização traria. Como exemplo citou as ações 

promovidas pelo núcleo que coordena, em que a população é receptiva às atividades 

militares, e uma aproximação antes da decisão de militarizar certamente seria vista com 

bons olhos. 

Em relação aos policiais que desacreditam nas ações praticadas pela polícia 

comunitária, o Subtenente Nascimento disse o seguinte: 

 

“Eu só queria deixar claro uma outra coisa, Jefte, é o seguinte, muitas pessoas 

dentro da própria instituição ela não acredita no projeto de polícia 

comunitária, eles acham que é quase uma bobagem lidar com a prevenção, 

eu, eu discordo, e eu vou explicar, às vezes até porque tem, tem pessoas que 

falam assim: não, eu vejo nove policiais trabalhando na patrulha escolar, por 

que que não tira esse pessoal e bota no setor? Ora, hoje, pra que vocês 

entendam, um setor, uma viatura pra trabalhar 24 horas na rua ela precisa de 

15 policiais, que são 5 turnos com 3 policiais, que é a escala normal de 12 por 
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24 e 12 por 72. Se eu tirar esses 9 policiais que nós temos hoje na patrulha 

escolar, lá nos temos 7 que são RR,
29

 só vai sobrar 2, e aí esses dois vão pro 

setor e vai acabar a patrulha escolar, e as 56 escola que nós temos vão ser 56 

problema repassado pro setor, se hoje o setor não tá dando conta nem das 

ocorrências normais do dia a dia, como é que eles vão assumir mais 56 escola 

com os problema que elas têm? Então é uma matemática maluca isso. Então 

hoje a importância da patrulha escolar é porque são pessoas treinada pra lidar 

com crianças e adolescente, pra lidar com problema dentro da escola, e eles 

faz um trabalho, essas 56 escola, as ocorrências nas escola o CIOP já manda 

diretamente a patrulha escolar quando ela chega no CIOP, ao invés de chegar 

direto pelo telefone ou pelo grupo de whatsapp (sic).  

Então, o trabalho que se faz é, nós fazemos reuniões a cada 30 dia ou a cada 

20 dia, nós fazemos reuniões com o nosso pessoal pra lidar exatamente com 

as mudança, por exemplo, da lei, nós já trouxemos aqui o pessoal da DPCA,
30

 

pra falar com os policiais sobre isso, nós tamo querendo trazer agora o 

Promotor da infância e juventude pra falar com os policiais, pra que eles 

possam ser melhor preparado pra atender ocorrência diretamente dentro das 

escola, porque, às vezes as pessoas confunde as coisa achando que dentro da 

escola o policial vai prender, vai revistar dentro de sala de aula e tal, isso é 

besteira! O nosso trabalho dentro das escola e nas proximidade da escola é dá 

segurança, dá uma sensação de segurança pra comunidade estudantil, é, 

dentro da escola as regras e, o que tem que acontecer é a escola que faz isso, 

porque infelizmente é, muitas pessoas confunde as coisa, acha que escola vai 

dá educação pra filho, é um erro, educação se tem em casa, a escola dá 

conhecimento, são coisas totalmente diferente (sic).  

Mas hoje nós temos grandes problema acontecendo dentro das escola, porque 

hoje o pai trabalha a mãe trabalha e manda o filho pra escola como se ele 

fosse ter educação que ele não tem em casa, é um grande erro. Então eu deixo 

até um alerta aqui, que essas pessoas, você que tem um filho, trate seu filho, 

tenha tempo pro seu filho pra que ele não possa ir pra escola, porque lá o 

garoto que vende droga, que, que vai assaltar, ele tem tempo pra conversar 

com seu, e pode muito bem levar ele pro lado ruim. Então adote seu filho 

antes que um traficante o adote (sic)” (SUBTENENTE PM NASCIMENTO, 

entrevista realizada em 22/09/2017). 

 

Sobre apoio recebido por um Deputado Estadual que saiu do seio da 

Corporação Policial Militar - inclusive, quando este era Soldado PM, o Subtenente 

Nascimento participava de atividades de interesses das praças PM junto com atual 

Deputado -, disse que durante os três anos de mandado do Deputado, a única coisa que 

recebeu, através de emenda destinada à corporação e posteriormente distribuída entre as 

unidades da PM, foi uma impressora e um computador de mesa. Frisou: 

 

“(...) Essa foi a única coisa que nós recebemo durante esses três ano do 

Deputado... Não houve, durante esses três ano nenhuma visita pra conhecer 

nosso trabalho, é, nunca veio aqui pra conhecer a sala de música, ou conhecer 
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 Os policiais da Reserva Remunerada que são reconvocados para ativa são designados para 

desempenhar determinadas atividades previstas anteriormente, não devendo, em tese, serem empregados 

disforme ao contrato. 
30

 Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. 
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um outro projeto, qualquer coisa que seja. Então, do Deputado nós não 

tivemos até agora nenhum apoio, nenhuma emenda direta ligada ao projeto 

de polícia comunitária do Primeiro Batalhão (sic)” (SUBTENENTE PM 

NASCIMENTO, entrevista realizada em 22/09/2017). 

 

Foi indagado ao Subtenente, já que se encontra na reta final da sua carreira 

na vida militar, por faltar poucos meses pra ir para Reserva Remunerada, o que ele 

havia extraído de bom ou de ruim na sua passagem pela Polícia Militar, ou da atividade 

que está exercendo atualmente, e assim respondeu: 

 

“Veja é... é, eu sempre pergunto pras pessoas assim, Jefte: se você não fosse 

policial o que você seria? Eu faço essa pergunta. É, é, pra você ter uma ideia 

eu fiz essa pergunta antes de ontem pro senhor ex-Comandante Geral, 

Coronel Pretez, tava na reunião com ele e eu perguntei isso pra ele: coronel, 

se o senhor não fosse policial o que que o senhor teria sido? E aí ele parou, 

pensou e disse: Nascimento, rapaz, olha aí que é uma boa pergunta e eu 

nunca tinha pensado nisso. Então, eu devo tudo o que eu tenho hoje pra 

Polícia Militar, eu sou o que eu sou, eu devo à Polícia Militar. Eu não tenho 

nenhuma reclamação! E uma das melhores coisas que eu vou levar daqui é 

poder ter participado desses projetos e ter contribuído pra que muitos desses 

meninos não tenham ido pra vida do crime, e isso é gratificante (sic)” 

(SUBTENENTE PM NASCIMENTO, entrevista realizada em 22/09/2017). 

 

Dois resultados positivos que chamaram a atenção do Subtenente 

Nascimento na sua estada frente ao Núcleo de Polícia Comunitária foi, primeiro, o 

ocorrido com quem ele chama de “garoto Danilo”, um jovem de 14 anos que estuda na 

Escola Nossa Senhora das Graças. Numa de suas palestras nessa escola, o Sargento 

Dirane foi abordado pela diretora e informado que havia um estudante que sempre 

falava bem da polícia, e que o sonho dele era de um dia conhecer um policial, só que ele 

é totalmente cego de nascença e mesmo assim era praticante de judô. Imediatamente o 

Sargento Dirane foi até a sala em que ele se estava e o encontrou manuseando uma 

máquina braile sobre a mesa.  

Após se apresentar ao Danilo e conversar com ele um pouco o Sargento 

retirou a boina e pôs na cabeça do Danilo, em seguida permitiu que este o tocasse para 

sentir a farda, o cinto de guarnição e os apetrechos. Noutro momento, Danilo foi 

convidado a participar do projeto um dia no quartel, conhecendo todas as unidades 

apresentadas aos demais compartes, bem como, recebeu o brinde ofertado para os 

partícipes desse projeto. Danilo também participou de uma apresentação de luta de judô, 

realizada no shopping da capital, e vem sendo treinado visando participar dos jogos 
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paraolímpicos. Como maior presente recebido, Danilo se tornou apadrinhado do 

Sargento Dirane, que após conhecer seus pais e conversarem, o acolheu. 

A segunda história apresentada pelo Subtenente é a do “garoto Railife,” que 

tem 13 anos de idade e é participante do projeto sou mais que vencedor - judô. Os pais 

dele são viciados em droga e ele vem se destacando como atleta. O Soldado Reis, um 

dos policiais militares que está à frente desse projeto foi quem desde o início deu 

incentivo e apoio a esse jovem. Railife passou a competir e demonstrar bons resultados, 

chegando a ser campeão nos Jogos Escolares de Rondônia e foi disputar o campeonato 

brasileiro em Curitiba/PR, conseguindo o 4º lugar no nacional. 

Encerrando a entrevista, o Subtenente Nascimento frisa que atitudes assim 

demonstram que esse é o caminho certo, e se conseguirem recuperar um, dois ou três 

garotos dessa situação de risco já se dão por satisfeitos, porque esse é o objetivo da 

Polícia Comunitária, “aproximar a polícia da comunidade” (SUBTENENTE PM 

NASCIMENTO, entrevista realizada em 22/09/2017). 

 

 

2.4.14 Efetivo policial da PMRO 

 

Sobre o quantitativo populacional, os pesquisadores sempre buscam 

compará-lo com o efetivo policial dos respectivos locais, para concluir se a força 

policial atende à demanda. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

divulgou que Rondônia teria uma população estimada em 2017 de aproximadamente 

1.805.788 habitantes, ocupando a 23ª colocação entre os 27 estados brasileiros. Na 

Região Norte Rondônia é o terceiro Estado mais populoso, seguido de Pará e Amazonas 

(IBGE, s./d.). 

A Policia Militar do Estado de Rondônia conta atualmente com 5.023 

policiais, sendo que desse total há 86 que estão no Quadro Especial
31

 e 159 à disposição 

de outros órgãos. Assim, temos 4.778 Policiais Militares distribuídos em todo Estado 

exercendo atividades administrativas e operacionais. Com esses dados, pode-se afirmar 
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 Denominação dada aos PPMM que estão em processo de Reserva Remunerada, ou seja, sem exercer 

atividade policial. 
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que em média há em Rondônia 1 Policial Militar para cada 365.7 habitantes (DIVISÃO 

DE CADASTRO DA DIRETORIA DE PESSOAL DA PMRO, 2017). 

 Visando engrossar as fileiras da PM foi dado início em setembro de 2017 o 

Curso de Formação de Soldados PM, com 300 alunos, que visa subsidiar a atividade 

exercida pela Polícia Militar. Houve, também, a contratação de 200 jovens entre 18 e 23 

anos de idade, que participam do Programa de Prestação Voluntária de Serviço 

Administrativo (PPVSA), iniciando a atividade de natureza profissionalizante em 

setembro de 2017. Esse programa “tem por finalidade proporcionar aos jovens o 

exercício da cidadania, o aperfeiçoamento, a experiência profissional e o auxílio 

financeiro com desenvolvimento de atividades internas na Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros Militar” (PORTAL DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA, 2017). 

Os jovens terão auxílio mensal de R$1.288,00 por uma jornada semanal de 

30 horas. Recebem auxílio transporte, saúde, fardamento, recesso remunerado (férias), 

seguro acidentes. O contrato é de um ano podendo ser prorrogado por igual período, e 

caso exceda o primeiro ano receberão um acréscimo de R$200,00 (PORTAL DO 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA, 2017). 

No quadro a seguir apresentamos o demonstrativo do período compreendido 

entre 2006 e 2016, onde consta o quantitativo de Policiais Militares que ingressaram no 

Quadro Operacional da PMRO, bem como, aqueles que saíram em igual período por 

motivos de exclusão a bem da disciplina, licenciamento a pedido e ex-ofício ou 

demissão: 

 

Quadro 3 – Demonstrativo do efetivo de inclusão/ exclusão da PMRO de 2006 a 2016. 
 

ANO 

PPMM  INCLUSOS  NO 

QUADRO  OPERACIONAL 

PPMM  EXCLUSOS  DO 

QUADRO  OPERACIONAL 

2006 1.221 17 

2007 839 24 

2008 4 58 

2009 1 28 

2010 756 43 

2011 6 38 

2012 203 39 

2013 3 58 
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2014 0 42 

2015 0 28 

2016 409 19 

TOTAL 2.221 377 

Elaboração própria. 

Fonte: Divisão de Cadastro da Diretoria de Pessoal da PMRO, 25/09/2017. 

 

Pode-se observar que comparando os números de pessoas inclusas e 

exclusas durante o período mencionado, 17% dos policiais militares deixaram a 

corporação nos últimos dez anos em relação a quantidade dos ingressos, pelos motivos 

mencionados em epígrafe. Para uma corporação relativamente nova, esses números são, 

deveras, preocupante, já que a maioria se dá por condenações judiciais e 

comportamentos considerados inadequados, após o devido processo legal, para 

permanecerem nas fileiras da instituição. 

 

 

2.4.15 Efetivo policial militar nas unidades federativas 

 

Não existe lei estadual em nenhuma unidade da federação que determine a 

obrigatoriedade de se manter determinado efetivo policial militar atuando nos Estados. 

O que existe são leis que criam Quadros Operacionais que estipulam vagas para postos 

e graduações, e baseado nesse quantitativo alguns pesquisadores distorcem o 

entendimento e veem como obrigatoriedade do ente estatal em manter esses números. 

Sobre o assunto, reafirma Neto: 

 

Analogamente, no Brasil, não se registram critérios plenamente definidos e 

aceitos por todos para a fixação de efetivo policial militar. Nos Estados os 

critérios são os mais variados, sendo o número de policiais militares 

determinado de forma aleatória, sem metodologia ou teoria que sustente a 

aplicação (WILSON & WEIS, apud MELO NETO, 2012). 

 

Segundo pesquisa realizada em 2013 e lançada em agosto de 2015, no Brasil 

existia um policial para cada 473 habitantes. Na época, contava com o efetivo de 
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425.248 policiais no território nacional. O Distrito Federal era quem reinava com a 

maior proporção de policial por habitante (um para cada 194 habitantes), e em último 

lugar estava o Maranhão, com um policial para 881 moradores (PORTAL BRASIL, 

2015). 

Gama e Madeiro publicaram matéria em fevereiro de 2017, sobre as PMs de 

25 Estados estarem com efetivo abaixo do mínimo previsto em leis estaduais. Senão, 

vejamos:  

 

Os efetivos das PMs (Polícias Militares) pelo Brasil não alcançam o previsto 

pelas respectivas leis estaduais. Um levantamento feito pelo UOL revela que 

25 das 27 PMs têm menos militares que o previsto em lei estadual que fixa o 

número ideal de cada batalhão. A única exceção é o Espírito Santo - o 

Maranhão não foi levado em conta no levantamento, uma vez que a 

assessoria do governo diz desconhecer uma lei que determine este número.  

As leis estaduais estipulam, em média, que as PMs deveriam ter quase 600 

mil policiais. Atualmente, a média é de 430 mil militares por Estado - em 11 

deles, a tropa vem caindo anualmente desde 2012. Somando os batalhões, o 

deficit nacional é de cerca de 170 mil militares. 

Para criar os quadros e vagas, as corporações devem ter leis específicas que 

fixam o efetivo de policiais, com distribuição dos cargos - por patentes e 

batalhões de atuação, por exemplo. A lei, porém, não obriga os Estados a 

manterem os quadros preenchidos, então os números são tratados como o que 

seria o efetivo ideal do Estado. 

Para fazer o levantamento das tropas atuais, o UOL consultou as 27 PMs nas 

unidades de federação. Nos casos de Goiás e Mato Grosso do Sul, as 

entidades afirmaram que não poderiam informar o total presente na tropa 

porque se trata de um "dado sigiloso". Já Santa Catarina não respondeu ao 

pedido do UOL. Nesses casos, a reportagem usou como parâmetro o dado 

mais recente informado pelo Estado ao Anuário Brasileiro da Segurança 

Pública 2016 (UOL NOTÍCIAS COTIDIANO, 27/09/2017). 

 

A matéria apresenta em seguida o efetivo previsto para as Polícias Militares 

de cada Estado, o efetivo real e o ideal, conforme o quadro exposto a seguir: 

 

Quadro 4 – Efetivo previsto e tropa por Estado 

Unidade da Federação Efetivo 

previsto 

 Tropa 

Tropa/ Efetivo 

ideal 
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 Acre 

4.734 2.458 51.9% 

Alagoas 12.165 7.318 60.2% 

Amapá 5.329 3.358 63.0% 

Amazonas 14.151 9.195 65.0% 

Bahia 43.954 31.096 70.7% 

Ceará 17.551 16.490 94.0% 

Distrito Federal 18.673 12.100 64.8% 

Espirito Santo 9.424 10.400 110.4% 

Goiás* 30.741 11.950 38.9% 

Maranhão** * 9.138 * 

Mato Grosso 11.184 8.000 71.5% 

Mato G. do Sul*** 9.142 5.766 63.1% 

Minas Gerais 51.669 43.000 83.2% 

Pará 31.757 15.200 47.9% 

Paraíba 17.935 9.874 55.1% 

Paraná 27.948 21.000 75.1% 

Pernanbuco 26.137 18.755 71.8% 

Piauí 9.888 6.000 60.7% 

Rio de Janeiro 60.471 45.865 75.8% 

Rio G. do Norte 13.466 8.300 61.6% 

Rio Grande do Sul 37.050 18.809 50.8% 

Rondônia 8.615 5.500 63.8% 

Roraima 3.000 1.860 62.0% 

Santa Catarina**** 19.962 11.883 59.5% 

São Paulo 93.070 86.320 92.7% 

Sergipe 6.565 5.200 79.2% 

Tocantins 8.023 3.750 46.7% 

Elaboração Própria 
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*Informou que não passaria dado da tropa atual por ser sigiloso. Foi usado o dado de 2014 do Anuário da 

Segurança Pública 

**assessoria informou desconhecer lei de fixação 

*** Informou que não passaria dado da tropa atual por ser sigiloso. Foi usado o dado de 2015 do Anuário 

da Segurança Pública 

****Não respondeu à reportagem. Foi usado o dado de 2016 do Anuário da Segurança Pública
32

. 

Fonte: Uol notícias cotidiano, 27/09/2017. 

 

São Paulo, Ceará, Minas Gerais e Espirito Santo são os Estados em que a 

tropa está acima de 80% do que é previsto. Por outro lado, há Estados em que o efetivo 

estava abaixo de 50% do previsto. Goiás, por exemplo, tinha em 2014 um efetivo de 12 

mil policiais, quando a previsão era de 30 mil, ou seja, mantinha somente 38,9% do 

considerado ideal. Os Estados que vem demonstrando queda no efetivo nos últimos 

anos são: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins (grifo nosso) (UOL NOTÍCIAS 

COTIDIANO, 27/09/2017). 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é apontada pelos administradores 

estatais como o entrave para não contratação de pessoal e, consequentemente, a 

mantença do baixo efetivo, já que prevê sanções severas para os gestores e os Estados 

caso gastem mais de 49% da receita corrente líquida com a folha de pagamento. Nesse 

sentido, Ivênio Hermes
33

 afirma que os governos e Tribunais de Contas levam em 

consideração os limites propostos da LRF para não contratar mais Policiais Militares. 

Enfatiza que a legislação tem que ser mais flexível porque “é imprudente falir todo 

sistema de segurança.” Ainda, acrescenta Ivênio: 

 

Defendi em artigo científico na Senasp [Secretaria nacional de Segurança 

Pública] é que deve ser feita um flexibilização da LRF exclusivamente para 

concurso público e contratação de operadores de Segurança Pública. Sem 

isso, não se tem acesso à saúde, educação, equipamentos públicos como 

praças e quadras, lazer, trabalho, transporte e outros. A impunidade impera 

em decorrência da falta de efetivo. No Brasil é um bom negócio matar, afinal 

as possibilidades de ser preso e indiciado são mínimas. A polícia ostensiva 

trabalha com o mínimo de efetivo e a máxima da desvalorização. Os Estados 

não promovem capacitação continuada para todo o efetivo, nem a reposição 

de efetivo planejada conforme as previsões de aposentadoria e defasagem de 

acordo com a legislação das instituições. Vemos espasmos de contratações 

                                                           
32

 Houve correção nas observações se comparado ao texto original. 
33

 Pesquisador e coordenador do Observatório de Violência Letal Intencional, ligado à Universidade 

Federal Rural do Semiárido, advogado e membro sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.  
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que se tornarão levas de aposentadorias no futuro (UOL NOTÍCIAS 

COTIDIANO, 27/09/2017). 

 

Para Robson Sávio Reis de Souza
34

, as leis que estipulam os efetivos das 

PMs não podem ser vistas como referenciais perfeitos. Prossegue: 

 

A fixação de efetivo geralmente é feita pela Assembleia, ou indicadas pelas 

próprias corporações, mas é mais um número discricionário, não leva em 

contas vários critérios que devem ser analisados. Muitas vezes o aumento de 

efetivo atende muito mais a interesses corporativos do que serve para reduzir 

a criminalidade. 

Não existe conta milagrosa. Isso depende, em parte, da própria efetividade da 

polícia, como de outros indicadores, como a efetividade da Justiça, percepção 

do crime. Área menos violenta demanda menos que uma violenta. 

No caso brasileiro, o grande drama é que, nos últimos 15 anos, houve um 

aumento exponencial do investimento em segurança, e os indicadores têm 

piorado. O nosso problema tem a ver com o modelo de policiamento. São 

duas polícias que trabalham de forma competitiva, disputam espaços 

institucionais e não trabalham de forma cooperativa. Há muito desperdício de 

recursos humanos (UOL NOTÍCIAS COTIDIANO, 2017). 

 

Muito se comenta sobre a quantidade ideal de policiais por número de 

habitantes, se chegando até a expor na mídia que a Organização das Nações Unidas 

(ONU) aponta que o correto seria 1 policial para cada 250 habitantes. É mesmo verdade 

isso? Buscando resposta para tal indagação, Sérgio Carrera A. Melo Neto
35

 publicou 

artigo onde afirma que: 

 

Esse é um paradigma que há anos muitos acadêmicos, policiais e gestores da 

área de segurança pública no Brasil, e em vários países (basta fazer uma 

pesquisa na internet), têm utilizado para justificar ou se defender, como 

resposta a gestão de pessoal e ao emprego operacional/administrativo dos 

efetivos policiais. Por vezes, tem tratado como elemento fundamental para o 

aumento/redução dos índices de criminalidade em determinadas áreas (ou 

associações feitas em relação à “sensação de segurança”). Entretanto, essa 

relação policial/habitantes (ratio) merece ser um pouco melhor discutida, 

assim como se investigar junto a ONU o(s) documento(s) de referência para 

tal assertiva (MISSÃO DE PAZ, 2013). 

 

                                                           
34

 Coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas 

Gerais e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 
35

 CV Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/3722157200194858.   

http://lattes.cnpq.br/3722157200194858


82 
 

Melo Neto afirma que, em 2007, Wilson e Weiss
36

 questionaram ao Centro 

de Informação das Nações Unidas sobre a veracidade da recomendação de 1 policial 

para cada 250 habitantes, como descrevem: 

 

Porém, onde a ONU definiu tal parâmetro e qual o critério adotado? Em 

recente pesquisa sobre o assunto, ficou cristalina e incontestável a resposta a 

este paradigma, através do Centro de Informação das Nações unidas que 

assim se pronunciou: “o dado com o número de policiais por habitante não é 

das Nações unidas e, portanto, não sabemos responder as suas questões”. 

(CENTRO DE INFORMAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2007). Portanto, 

como base de cálculo para efetivo policial, não existe qualquer parâmetro 

(WILSON & WEISS, apud Melo Neto, s./d.). 

 

Em abril de 2010, na cidade de Salvador-BA, por ocasião do 20º Congresso 

de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, foi indicado no relatório do Secretário Geral 

das Nações Unidas, no ponto 48, que após pesquisa feita em vários países, existia em 

2006 uma média mundial de 300 policiais para cada 100 mil habitantes, verificação feita 

entre os Estados-membros da ONU. Ainda, que existia uma variante significativa do 

número de policiais entre os países que participaram da análise, chegando a conclusão 

de um efetivo mínimo de policiais para cada 100 mil habitantes necessários em todos os 

países, de acordo com o texto original: 

 

48. An analysis of data collected through the United Nations Survey indicates 

a median of approximately 300 police officers per 100,000 inhabitants 

worldwide for 2006. Nevertheless, Survey responses show that rates of police 

officers per population vary significantly among countries. Results imply that 

there is a minimum number of police officers per 100,000 inhabitants that is 

necessary in any country. Only four countries worldwide, for example, show 

police personnel values lower than 100 officers per 100,000 inhabitants. 

Relatively high median rates of police personnel (around 400) were observed 

in countries in West Asia, as well as in Eastern and Southern Europe. The 

median rate of police personnel per population at the global level remained 

quite stable over the period 2002-2006, after an increase between 1995 and 

2002 (UN, 2010) (MISSÃO DE PAZ, 2013). 

 

                                                           
36

 Jeremy M. Wilson e Alexander Weiss publicaram artigo em 2012 intitulado “A performance-based 

approach to police staffing and allocation”, onde aborda a correlação entre efetivo policial e quantitativo 

populacional. 
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Após seis anos da resposta negativa da ONU a Wilson e Weiss sobre tal 

recomendação, mais precisamente em 10 de outubro de 2013, Melo Neto resolveu 

buscar junto ao Departamento de Segurança da ONU no Brasil, resposta sobre a 

confirmação da existência ou não de tal recomendação, sendo afirmado por um 

funcionário do departamento que é inverídico tal afirmativa. Não conformado somente 

com a resposta do funcionário, em 12 de outubro de 2013 manteve contato direto com o 

Centro de Informação das Nações Unidas, recebendo a seguinte resposta por e-mail: 

 

Prezado Sergio,  

Muito obrigado pelo contato e pela checagem da informação. Desde já me 

coloco à disposição para quaisquer novas dúvidas que surgirem. As Nações 

Unidas não possuem nenhuma recomendação sobre o número de policiais por 

número de habitantes. Isto porque os contextos e níveis de violência variam 

de acordo com a comunidade, cidade, município, estado, país e/ou região. A 

recomendação é que cada contexto seja analisado conforme suas 

características (UNIC, 2013) (MISSÃO DE PAZ, 2013). 

 

Desta maneira, é patente não existir qualquer documento externado pela 

ONU no sentido de alicerçar a recomendação apontando quantidade de policiais para 

números de habitantes, bem como, é assertivo mencionar que há considerações 

relevantes que devem ser analisadas quando o assunto é a comparação do efetivo 

policial ideal para o quantitativo populacional, e isso envolve observar fatores locais 

como aspectos sociais, econômicos, demográficos, políticos, índices criminais etc. 
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3 RELAÇÕES E REVELAÇÕES DA POPULAÇÃO E DOS POLICIAIS 

MILITARES 

 

Neste último capítulo exporemos resultados das pesquisas de campo 

voltadas para os assuntos tratados neste trabalho, bem como, informações que 

enriquecem ainda mais o conhecimento dos citadinos a respeito dos homens que estão à 

frente e encarregados de proporcionar a segurança pública. Ainda, traremos entrevistas 

realizadas com personagens militares e civis, neste caso, que também estão envolvidos 

com a temática que trata da Segurança Pública. 

 

3.1 CREDIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES LOCAIS SOB A ÓTICA DO 

PORTO-VELHENSE 

 

Visando verificar a credibilidade das instituições locais, principalmente a 

que diz respeito à Segurança Pública, resolvemos formular questionário assinalando seis 

delas para que o abordado apontasse uma. Buscando dar credibilidade a enquete, já que 

uma das instituições inserida era a “polícia”, não foi considerada as respostas de 

policiais na pesquisa realizada através de uma rede social (facebook), que somadas 

totalizou 18.4% das opiniões. Também, foi desconsiderada a opinião deles quando 

identificados durante a análise realizada por meio de abordagem pessoal. 

Foram totalizadas 217 (duzentos e dezessete) pessoas acima de 18 anos de 

idade, que responderam à enquete no período de 01 a 03 de outubro de 2017. A 

pesquisa face-a-face foi realizada em diversos pontos da cidade de Porto Velho. O 

questionamento era: Qual destas instituições você mais confia? As opções colocadas 

aos entrevistados foram na seguinte ordem:  

 

1. Poder Judiciário (justiça)  

2. Prefeitura Municipal  

3. Imprensa  

4. Polícia  

5. Assembleia Legislativa  

6. Ministério Público. 
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O resultado dessa pesquisa está exposto a seguir, apresentando tanto a 

quantidade de votos como a porcentagem relacionada: 

 

Gráfico 1 – resultado da enquete que assinala a quantidade de votos que aponta a 

credibilidade das instituições junto aos 217 entrevistados. 

Elaboração Própria 

 

Gráfico 2 – resultado da enquete que assinala o percentual aproximado equivalente a 

credibilidade das instituições junto aos 217 entrevistados. 

Elaboração Própria 

 

Pôde ser observado que durante a enquete não foram poucos os 

entrevistados que alegaram ser uma escolha difícil, inclusive, alguns levaram um tempo 

razoável para responder, afirmando que dado a atual conjuntura em que se encontra o 
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país, a incredulidade nas instituições é tamanha que não dava vontade nem de opinar – 

inclusive algumas pessoas assim o fizeram.  

Outro fator observável foi alguns escolhendo por exclusão quando 

apresentado o rol das instituições, e grande parte não se limitou apenas em dar a 

resposta, mas buscou justificar o motivo pelo qual votaria ou não nas opções. Poucos 

foram aqueles que de imediato apontavam uma delas, inclusive, foi identificado um 

radialista que disse “sou radialista mas não tem como eu escolher a „imprensa‟, porque 

o negócio tá feio nela também”. 

Dentre os que escolheram o Ministério Público, que por sinal foi o mais 

votado, alguns argumentaram que das instituições apresentadas é a que ainda detém 

mais credibilidade - talvez pelo fato desse órgão estar à frente das denúncias que 

comprometem pessoas do alto escalão envolvidas em atos de corrupção e sendo levadas 

ao judiciário, tanto na esfera federal como estadual. 

A polícia foi a segunda colocada, com mais que o dobro da quantidade de 

votos concedidos ao terceiro lugar (Poder Judiciário). Isso sustenta a descrença da 

população na aplicação da lei àqueles que insistem em afrontá-las. Ao votar, um dos 

entrevistados disse que “o Supremo é uma vergonha pro judiciário. O que deveria ser 

exemplo pros outros que também julgam, faz o que faz; e ainda tem ministro que vai dá 

entrevista pra justificar...”. Obviamente que em outros Estados da Federação essa 

colocação para a polícia seria motivo de comemoração, dado ao descrédito que essa 

instituição repassa, seja por contumaz notícias de envolvimento dos seus membros em 

atos de corrupção, violência, impunidade etc.  

Contudo, há um fator positivo a ser considerado para a PM de Rondônia, 

pois levantamento realizado em 2013 pelo Datafolha e Centro de Estudos de 

criminalidade e Segurança Pública (CRISP), solicitado pelo Ministério da Justiça e o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, após ouvir 78 mil pessoas nos 

26 Estados e no Distrito Federal, onde foi questionado quem já havia sido vítima de 

extorsão por parte da PM, concluiu que Rondônia é um dos Estados com menores 

índices de corrupção na Polícia Militar, estava entre as três polícias menos corruptas do 

Brasil, ulterior a Roraima e Acre. Foi apontado pela Pesquisa Nacional de Vitimização 

que somente 0,19% das pessoas abordadas sofreram com algum tipo de extorsão 

policial em Rondônia (POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA, 2015). 
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Em contrapartida, os maiores índices de corrupção apontaram para Polícia 

Militar do Rio de Janeiro, com 30,23%, apresentando mais vítimas de extorsão que 

somados todos os Estados da Região Sudeste, o que pode ser verificado no ranking que 

apresentaremos a seguir (POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA, 2015). 

Ficou constatado pelo levantamento que as vítimas de extorsão policial 

somavam 2,6% das pessoas ouvidas, sendo que a maioria era homem (79,8%) de cor 

branca (42,4%). Ainda, informou a Pesquisa Nacional de Vitimização que os pós-

graduados tinham a perspectiva de serem extorquidos nove vezes mais. Dentre as 

vítimas, 59% tinham escolaridade superior ao ensino médio, e aquelas que ganhavam 

mais de R$13.560 tinham 5,8% mais chances se comparados àquelas que recebiam até 

R$678. Por faixa etária, as maiores vítimas estavam no grupo entre 25 e 34 anos, ou 

seja, 34% dos entrevistados (POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA, 2015). 

 

Vejamos o Ranking da extorsão policial por Estado na proporção de 

percentual: 

 

Rio de Janeiro:............... 30,23% 

São Paulo:...................... 18,22% 

Pará:................................. 6,49% 

Pernambuco:.................... 6,05% 

Bahia:............................... 5,08% 

Goiás:............................... 4,34% 

Paraná:............................. 4,15% 

Minas Gerais:................... 4,10% 

Amazonas:....................... 3,07% 

Ceará:............................... 2,54% 

Rio Grande do Norte:......  2,34% 

Alagoas:........................... 1,85% 

Maranhão:........................ 1,66% 

Mato Grosso:....................1,56% 

Rio Grande do Sul:...........1,27% 

Santa Catarina:..................1,27% 

Espírito Santo:...................1,07% 

Paraíba:..............................1,07% 

Amapá:...............................0,78% 

Distrito Federal:..................0,78% 
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Mato Grosso do Sul:...........0,58% 

Piauí:...................................0,58% 

Sergipe:...............................0,48% 

Tocantins:............................0,19% 

Rondônia:............................0,19% 

Acre:.................................... 0,04% 

Roraima:.............................. 0,04% 

Fonte: POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA, 2015. 

 

Segundo o Ministério da Justiça, a pesquisa tinha a função de captar 

ocorrências de eventos criminais na população para que fosse comparado com dados 

oficiais registrados pelas polícias, classificando de acordo com a localidade, estrato 

social, cor da pele, idade, sexo e renda (POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA, 2015). 

 

 

3.2 RELAÇÃO IMPRENSA x POLÍCIA MILITAR  

 

Através da Constituição de 1988 a imprensa obteve espaço, popularidade e 

respeito. Desde então, vem contribuindo para o desenvolvimento da nação, mas, se 

tratando da cobertura de matérias criminais, no anseio de repassar a notícia o mais 

rápido possível para a população, alguns repórteres acabam por causar transtornos e 

comprometem o trabalho da polícia. 

Neste tópico veremos como se dá a relação entre a imprensa local e a 

Polícia Militar de Rondônia, e para isso, nada melhor que ouvir o que tem a dizer os 

profissionais que atuam nessa área. Dois renomados jornalista atuantes em programas 

de notícias criminais colaboraram com esse trabalho ao concederem entrevista. Assim, 

mostraremos as entrevistas realizadas e o que foi exposto por eles a respeito. 

A primeira entrevista foi com o apresentador de programa policial 

Rosinaldo Guedes
37

, que indagado sobre sua percepção quanto à relação entre imprensa 

e polícia afirmou que vê isso como problema, principalmente a parte da imprensa que 

não trabalha na área policial, talvez por não ter entrosamento com os policiais que 

atuam nas ocorrências e não saber como se comportar naquele momento, e isso acaba 

prejudicando o trabalho dos policiais, reconhecendo que alguns realmente 

comprometem a figura do policial e a instituição ao divulgar algumas matérias. Segue: 

                                                           
37

 Repórter e apresentador de programa policial, graduado em Direito e Jornalismo. 



89 
 

 

“Nós estamos vivenciando um momento muito difícil no nosso país, crise 

após crise e, infelizmente, o que vem acontecendo é favorecimento pro lado 

criminoso, pro lado ilícito e desfavorecendo o lado lícito, ou seja, muitas das 

vezes o policial que chega atrasado na ocorrência são prejudicados, são 

também xingados, são eles os culpados e não é isso que a gente vê na 

realidade. A culpa é da nossa Segurança Pública que tá fragilizada, o nosso 

sistema, o nosso Poder Executivo, seja estadual ou federal, que infelizmente, 

o mundo da corrupção aqui no nosso país estamos aqui vivenciando isso.  

O Policial Militar muitas das vezes chega a se prejudicar, por quê? Porque a 

nossa lei brasileira é defasada, a nossa lei brasileira é cheia de brechas, e ela 

acaba desamparando o Policial Militar, deixando ele praticamente algemado, 

e deixando o criminoso favorável a fazer o que ele bem entende, porque ele 

sabe muito bem que ele vai ser defendido pelo Direitos Humanos - que eu 

tenho maior respeito -, mas além de ser defendido pelo Direitos Humanos, 

será também beneficiado com vários benefícios que a lei brasileira oferece 

para esses criminosos (sentimos aqui um desabafo por parte do entrevistado)” 

(Entrevista concedida em 12/10/2017). 

 

Já Augusto José
38

, também jornalista, nos disse ao comentar a mesma 

questão que a relação imprensa/polícia ocorre com a necessidade de divulgação dos 

fatos policiais, tanto por parte da polícia que precisa prestar contas do seus feitos à 

sociedade, quanto da imprensa pelo dever constitucional da informação. Em relação ao 

convívio da imprensa com os policiais, Augusto frisou que há exceções das partes 

concernente ao estresse gerado num momento ou noutro, mas é boa essa relação. 

Continuou: 

 

“Há momentos em que a imprensa precisa entender a polícia, esperar um 

pouco mais até que a polícia tenha condições de divulgar um fato, que às 

vezes tá em apuração, e é uma relação de muito estresse. A imprensa por 

trabalhar com um tempo muito reduzido, e a informação hoje em dia ela tem 

que chegar muito rápida também, então, por conta disso, às vezes tem ali um 

determinado estresse porque a polícia não apurou o fato devidamente, não se 

sente segura pra divulgar esse fato, mas a imprensa por outro lado, o jornal, 

por exemplo, já tá quase pra entrar no ar o programa já tá quase pra 

acontecer, e o repórter tem uma outra pauta pra cumprir, e... e são pautas às 

vezes que acontece um, um fato próximo um do outro, ou então no caso de... 

no caso de notícias factuais e você tá aqui na delegacia esperando o registro 

da ocorrência, esperando desenrolar uma ocorrência e já tem um outro fato 

acontecendo no outro ponto da cidade, e a imprensa tem de certa forma uma 

pressa pra apurar aquilo ali, pra ir em busca de outra pauta, e aí acaba muita 

das vezes... são poucas vezes aqui em Porto Velho e Rondônia, graças a deus, 

a imprensa e polícia até que tem uma relação bastante amigável, mas às vezes 

sim, dependendo da situação rola um certo estresse tanto de uma parte como 

de outra (sentimos aqui um desabafo por parte do entrevistado)” (Entrevista 

concedida em 15/10/2017). 
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Quanto a lida com o público no exercício da sua atividade jornalística, 

quando o assunto é Segurança Pública, Rosinaldo afirmou que a população está 

acreditando no serviço da Polícia Militar, porque foi apresentado uma pesquisa 

apontando que a PM de Rondônia está entre as menos corruptas do Brasil, e que a 

população estaria incrédula com as leis vergonhosas existentes, reafirmou: “tenho 

certeza absoluta que por onde eu ando, nos quatros cantos aqui de Porto Velho, distritos, 

municípios, praticamente 52 municípios do Estado de Rondônia, eu vejo que a maioria 

valoriza sim, o Policial Militar”. 

O apresentador Augusto José falou que em relação a visão da população 

para com a Polícia Militar é boa, já que o cenário de Rondônia é bem diferente de outros 

Estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde há uma guerra entre polícias e 

bandidos, e é visto uma verdadeira caçada aos policiais. Afirma que aqui no Brasil há 

uma visão diferenciada em relação aos policiais, enquanto nos Estados Unidos a 

população procura ajudar a polícia, aqui, por conta de casos pontuais existe muita 

rejeição por parte da comunidade em relação a ação dos policiais, vindo a xingar, 

ofender e agredir através das redes sociais.  

Sobre essa questão Augusto continuou: 

 

“(..) não param pra pensar que o policial é um cidadão que está a serviço do 

Estado para proteger a sociedade. Então, a sociedade nem sempre 

compreende esse papel do policial. É claro que a gente sabe que muitas vezes 

isso acontece por conta da atitude de um ou outro que acaba destoando 

daquilo que realmente é a função constitucional da polícia, mas não justifica. 

Então, eu acredito que se houvesse aí na comunidade, uma visão melhor da 

comunidade, um entendimento melhor da comunidade em relação ao papel 

da polícia, o trabalho da Segurança Pública seria muito mais eficaz porque 

nós teríamos ali uma comunidade comprometida com isso e que poderia 

ajudar muito mais a polícia do que ajuda agora” (Entrevista concedida em 

15/10/2017). 

 

Quanto à Segurança Pública, asseverou: 

 

“O que a gente vê em termo de Segurança Pública, é que falta realmente uma 

política efetiva de Segurança Pública. As nossas autoridades precisam pensar 

em Segurança Pública como um todo. O que a gente percebe é que nem 

sempre... apesar de termos policiais preparados, grandes homens 

preparados... aqui em Rondônia, por exemplo, foram fazer curso até no 

exterior. Eu não sei o que acontece que esses conhecimentos não são 

colocados em prática, ou as pessoas que estão gerenciando a Segurança 
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Pública não conseguem ter acesso a essas pessoas pra que elas possam somar 

e colocar os seus conhecimentos em prática. Por conta disso a gente vê que 

basicamente não existe uma política de Segurança Pública.  

Existe aí umas ações pontuais, existe umas operações de vez em quando, mas 

uma política mais efetiva de Segurança Pública, que foque não apenas o 

efetivo da polícia, o aparelhamento, a situação da inteligência, mas foque 

também outros setores, na questão da fomentação do esporte, da cultura, da 

música, da arte, da iluminação pública, saneamento básico nas ruas, tantos 

outros fatores que poderiam contribuir para minimizar a questão da... da 

violência nas ruas, a gente não vê. Então, efetivamente o que a gente percebe 

é que falta realmente uma política séria de Segurança Pública, falta pensar 

realmente em Segurança Pública pra que as coisas possam acontecer, no 

âmbito de vários setores, numa ação interligada entre vários setores, entre 

várias políticas e várias secretarias que possam aí dá realmente uma 

tranquilidade pro cidadão” (Entrevista concedida em 15/10/2017). 

 

Indagado se já aconteceu de chegar no local de uma ocorrência policial e 

haver algum desentendimento com militares, Rosinaldo respondeu: 

 

“Aonde eu chego, na ocorrência que eu chego eu me justifico, eu peço 

licença, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite e peço, mesmo que seja em 

local público, que eu sei que é garantido por lei a imprensa poder divulgar, 

registrar, mesmo assim, como respeito eu peço então permissão (...). Então, 

esse elo, essa parceria entre Polícia Militar e imprensa policial eu, da minha 

parte, Rosinaldo Guedes, eu não tenho problemas com nenhum e nem tive, e 

se tiver eu vou tentar resolver da melhor forma possível” (Entrevista 

concedida em 12/10/2017). 

 

Augusto José alegou que em quase 30 anos atuando na área policial, houve 

duas vezes divergências com policiais, uma delas na época em que trabalhava numa 

rádio, quando um policial militar que atendia uma ocorrência se negou a repassar a 

informação pra ele e acabaram se desentendendo, mas nada grave; outra vez numa 

delegacia de polícia da central de flagrantes, dizendo: “o delegado queria cercear o 

direito à informação, queria cercear também o trabalho da imprensa. Rolou um certo 

estresse ali também, mas no final das contas a gente conseguiu conversar, se entender 

(...)”. 

Augusto enfatiza que muitas vezes, numa situação de atendimento de 

ocorrência policial, no calor do acontecimento e sob efeito da adrenalina, uma parte 

acaba por não compreender a outra e ocorre situações dessa natureza, mas nada que não 

possa ser resolvido no local. 

Informado sobre o resultado da enquete que realizamos, onde buscávamos 

medir a confiança de seis instituições locais junto à comunidade, e que a imprensa ficou 



92 
 

em 4º lugar com 8,2% dos votos, Rosinaldo Guedes se manifestou dizendo que em 

relação a informação repassada à população, muitas vezes não chega de acordo como 

foi encontrada no início, e isso prejudica a credibilidade da imprensa, mas reconhece a 

importância dos quatro primeiros colocados. Afirmou que a forma como a imprensa 

vem se manifestando no cenário político também colabora para uma visão negativa. 

Rosinaldo Guedes alegou que admira o corporativismo existente entre os 

Policiais Militares, coisa que não se vê entre os profissionais da imprensa e que deveria 

existir, porque isso impediria a competitividade negativa entre eles, chegando a 

desabonar e difamar uns aos outros, com o objetivo de se sobrepor aos demais. 

Augusto José trata do assunto afirmando inicialmente que “a imprensa é o 4º 

poder”, e quando os outros órgãos deixam de ouvir e dar acesso ao cidadão, sejam a 

Segurança Pública, Judiciário ou o Ministério Público, ele encontra voz através da 

imprensa. Ainda, com o advento das redes sociais e os novos meios de comunicação, a 

relação entre o cidadão e a imprensa foram facilitados. Continua: 

 

“(...) eu vejo, por exemplo, dentro dessa linha, ou seja, o cidadão, ele quando 

não tem outra voz pra procurar, a voz que ele procura é a imprensa ou, 

noutras vezes, a voz que ele procura primeiro é a imprensa, porque ele sabe 

que através da imprensa, ele que não conseguiu chegar ao Ministério Público, 

ele que não conseguiu chegar ao Tribunal de Justiça, ele que não conseguiu 

falar com o Prefeito, falar com o Governador, a voz dele chega até lá através 

da imprensa, através de um programa de rádio, televisão, através de uma 

reportagem de jornal, em um site, ou mesmo através das redes sociais, que já 

são consideradas, de certa forma, a nova mídia, as novas mídias, a internet 

que reúne todas as outras mídias, reúne o rádio, reúne a tv, enfim, reúne... 

reúne todo material de imprensa.  

Então, eu acredito que a imprensa em si, ela ainda se mantém como o 4º 

poder, e ela se mantém como o principal ponto de apoio do cidadão quando a 

sua voz não é ouvida por nenhum dos outros poderes” (Entrevista concedida 

em 15/10/2017). 

 

Foi perguntado ao Augusto José se analisando o momento pelo qual o país 

passa, onde se vê uma imprensa direcionada e sendo alvo perceptivo da população, 

poderia ser esse o motor do descredito, respondeu: 

 

“Infelizmente, sim! A gente sabe que... em que pese a maioria da imprensa 

ter aí um compromisso com a população, um compromisso isento de 

qualquer tipo de influência, mas a gente sabe que existe um lado da imprensa 

tendenciosa, muitos blogs, muitos sites principalmente, que são patrocinados 

literalmente por determinados seguimentos políticos... e às vezes até 
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emissoras de rádio e tv que, que... elas são literalmente tendenciosas. Elas 

esquecem um pouco o foco que a imprensa tem que ser isenta e acaba 

assumindo uma bandeira.  

Então, por conta da atitude desses... desses setores, que não tem o 

compromisso ou não entende o verdadeiro compromisso da imprensa, da 

lisura da informação para que o cidadão possa ser um cidadão consciente dos 

seus direitos e dos seus deveres, pra que ele possa ter a sua situação 

resolvida, então, por conta disso acaba influenciando, como acontece em 

outros setores, como acontece na própria... na própria polícia, como acontece 

na própria política. A gente tá vendo aí uma sujeira enorme dentro da 

política, mas a gente sabe que não são todos políticos que são corruptos, a 

gente sabe que não são todos os policiais que destoam daquilo que a 

Constituição diz que é sua função, a gente sabe que nem todos cidadãos vão 

pro lado errado, mas infelizmente acaba prevalecendo o lado negativo muitas 

vezes, e por conta disso toda imprensa comprometida verdadeiramente com a 

sociedade acaba sofrendo também, de certa forma” (Entrevista concedida em 

15/10/2017). 

 

Finalizando sua participação, Rosinaldo Guedes fez suas considerações 

dizendo: 

 

“(...) afinal, nós temos que mudar este país! Mudar para melhor. Não só na 

segurança que é o assunto principal, mas na educação, na saúde... 

principalmente na educação, porque quando você chega a valorizar a 

educação, pode ter certeza que a tendência da educação é aumentar, a 

tendência da saúde é melhorar e a segurança, com certeza, amenizar um 

pouco o alto índice de criminalidade no nosso país” (Entrevista concedida em 

12/10/2017). 

 

Encerrando a entrevista com Augusto José, pedimos que ele narrasse uma 

observação positiva e uma negativa na relação imprensa e polícia, afirmando ele que as 

coisa melhoraram bastante e que já foi mais difícil trabalhar aqui em Rondônia, porque 

um não entendia o outro, mas precisa ficar claro que “imprensa não é inimiga de polícia 

e polícia não é inimiga de imprensa”, pois ambos estão do mesmo lado e trabalham pra 

sociedade. Prosseguiu: 

 

“O lado positivo é que eu acredito que isso avançou muito. Hoje, isso já 

caminhou bastante de forma positiva, já há um entendimento melhor, em que 

pese alguns setores, tanto da polícia quanto da imprensa, não se entenderem 

muito bem, se olharem como setores antagônicos. Mas eu não acredito nisso, 

porque a imprensa tá aqui pra defender o direito do cidadão, e a polícia 

também tá ali pra defender o direito do cidadão. Então, eu acho que essa 

aproximação é um ponto positivo.  

Um ponto negativo que eu vejo é exatamente o oposto disso, porque eu acho 

que a gente poderia ter avançado muito mais, a gente poderia tá muito mais 

próximo, poderia ter uma relação muito mais fortalecida para que o cidadão 

pudesse ter acesso aos seus direitos, para que o cidadão pudesse ficar mais 

próximo da polícia e a polícia mais próxima da imprensa e visse versa, e 
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infelizmente isso ainda não aconteceu. Mas eu acredito aí, com o avançar do 

tempo, com a conscientização das pessoas, até mesmo com a construção aí 

da, da... das redes sociais, que ajuda muito isso, dá muita voz pro cidadão, a 

própria imprensa se modernizando, a própria imprensa entendendo melhor a 

situação... no caso de Rondônia, que até a pouco tempo a gente tinha 

imprensa que não era muito assim... aquela imprensa formada realmente na 

academia, é... pessoas que trabalhavam, que entendiam, faziam um curso 

técnico, eram transferidas de outros setores pra cá pra trabalhar.  

Eu mesmo, por exemplo, trabalhei muito tempo com registro provisionado
39

, 

através de curso técnico que eu fiz, e só apenas a dez anos atrás que eu 

consegui fazer a faculdade, quando as faculdades de jornalismo chegaram 

aqui em Porto Velho. Então, eu acredito que isso aí também no caso de 

Rondônia, a formação de jornalistas através das academias, através das 

faculdades, também vai propiciar o entendimento melhor, tanto da sociedade 

quanto da imprensa. Da mesma forma a polícia, a gente percebe que os 

policiais não são aqueles que tinham lá o ensino médio, mas são pessoas que 

hoje já cursaram... muitos deles têm curso de direito, têm curso em outras 

áreas. Eu acho que a mente, tanto de um lado quanto do outro se abriu mais, e 

a tendência é melhorar cada vez mais. Mas até lá vai permanecer essa lacuna 

negativa, tanto de um lado quanto do outro” (Entrevista concedida em 

15/10/2017). 

 

O Chefe do Centro de Comunicação Social da Policia Militar do Estado de 

Rondônia (CECOMS), Capitão PM Suffi, concedeu entrevista e nos mostrou a visão da 

PM sobre a imprensa e como se dá a relação entre ambas.  

Sobre o relacionamento com a imprensa de Rondônia, o Capitão Suffi 

mencionou que ambos os lados têm bom acesso um ao outro, que na maioria das vezes a 

imprensa é de grande valia por ter um alcance maior que a PM junto à sociedade, e isso 

propicia noticiar os feitos da Polícia Militar. Salientou que algumas vezes algumas 

pessoas que não são tão profissionais e se ocupam com o interesse de vender a matéria, 

acabam prejudicando essa relação, mas vê como positivo o relacionamento com a 

imprensa, mesmo porque ela não busca macular a imagem da PMRO como ocorre em 

outros Estados brasileiros. 

Observou que um ponto negativo dessa relação é o fato de alguns da 

imprensa utilizar de meios ilegais para chegar antecipadamente nas ocorrências, como 

caso de usar rádios transmissores portáteis na frequência da Polícia Militar, situações 

que já ocorreram. Frisa que o CECOMS busca trabalhar como “educomunicador”, ou 

seja, uma forma de educar através da comunicação, e que sem a ajuda da imprensa fica 

difícil, como por exemplo: dá dicas de segurança, solicitar que a população realize 

denúncias, apresentar relatórios à sociedade das ações realizadas pela PM etc. 

Prosseguiu: 
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“(...) ou seja, a venda de sensação de segurança está ligada à mídia. Então, 

se hoje a mídia tiver interesse de manipular fatos e vender uma sensação de 

segurança pior do que a gente se encontra, ela consegue... ela consegue 

vender o caos, isso é fato! Então, nós temos que sempre entender... eu 

sempre comento que o 5º poder tem uma força muito grande, em tudo, você 

pode verificar até pela política, a política é onde você verifica o poder que a 

mídia tem em mudar a opinião pública (...) sempre apresentar pros canais 

de mídia, os canais de comunicação a verdade dos fatos, pra que eles 

publiquem a verdade e não aquela meia verdade no interesse de A ou de B, 

porque sempre sobre um fato tem duas versões. Então, a Polícia Militar 

vem e apresenta a sua versão, e a mídia vem publicando a versão da Polícia 

Militar. Ela poderia muita das vezes se omitir e publicar somente a versão 

de A ou de B... não! Em Rondônia ela vem publicando, ela vem dando 

amplo espaço pra Polícia Militar.  

Então, assim, a gente não pode se queixar dessa situação. Eu me queixo 

sim, da maneira como muitas vezes elas acabam entrando nas ocorrências, 

se colocando em risco, mas isso também é responsabilidade dos nossos 

Policiais Militares que deixam isso acontecer, porque assim, ela quer a 

liberdade de imprensa, tem! Mas respeitando a segurança e respeitando o 

meu serviço. Se eu isolar a área, mídia, você vai ficar junto com a 

população, você pode filmar, eu não posso lhe proibir de filmar, mas vai 

ficar aqui nessa área (...)” (CAPITÃO PM SUFFI, entrevista concedida em 

18/10/2017).  

 

O Capitão Suffi se manifestou ao saber que a imprensa ficou como a quarta 

instituição que transmite credibilidade dentre as seis apresentadas, falando que isso 

ocorre devido a manipulação dos fatos levados à sociedade, citando o exemplo do cartel 

de Cali
40

, que comprou a mídia, na época, para que essa demonstrasse somente fatos 

que favorecessem o cartel, nada que o desmerecesse frente aos colombianos. Em 

seguida fez alusão ao que ocorre na política, onde os políticos procuram adquirir meios 

de comunicação para propagarem o que lhes interessa. Com isso, “a população está 

percebendo que está sendo manipulada (...) isso acaba frustrando a sociedade e acaba 

dando essa nota baixa pra imprensa”. 

Alega o capitão que está havendo uma inversão de valores na sociedade, já 

que muitos jovens veem a PM como algo ruim, porque a atuação da PM prevê a retirada 

dos maus elementos do seio da sociedade e isso significa restrição de liberdade, e para 

familiares e amigos desses indivíduos a PM acaba se tornando a malfeitora.  

Sobre a segunda colocação para a Polícia, o capitão informou que isso é 

algo esperado, apontou que “a Polícia Militar aqui no Estado, ela trabalha de forma bem 

junta com a população”. Informou que se a enquete fosse realizada nas cidades do 

interior do Estado, certamente alcançaria primeiro lugar na maioria, já que a PM é o 

único órgão presente em 84 localidades do Estado de Rondônia, caso que não acontece 
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com o Ministério Público (primeiro colocado) e nem mesmo com a Polícia Civil, em 

decorrência das suas limitações.  

Assim, afirma que o Policial Militar faz as vezes do “Padre ao Juiz”, porque 

no momento da sua atuação ele tem de verificar o que é mais viável fazer naquele 

momento e lugar, em conformidade com a lei. Apesar da polícia ser uma só, ele percebe 

que no interior há maior aproximação dos moradores com a PM e o policial é melhor 

conceituado pela população, afirma: 

 

“(...) por que lá ele tem um conceito melhor do que aqui na capital? Por causa 

que a população é diferenciada. A população da capital, uma... uma parcela 

da população tá mais rebelde. Ela tá mais desacreditada em certas situações, 

certos poderes constituídos e, principalmente, nessa comoção social pela 

inversão completa de valores. Então, hoje é errado você está certo, entre 

aspas, vamos assim dizer, porque antigamente... vamos dá um exemplo 

clássico, é... se você chegasse da escola com nota baixa a sua mãe batia em 

você; hoje se você chegar da escola com nota baixa a sua mãe vai bater na 

professora. Então, assim, é isso aí a inversão de valores que eu quero colocar, 

a sociedade que tá certa... a sociedade correta, está errada de estar correta. É 

algo meio... meio complexo de ser compreendido, mas é muito fácil de você 

conseguir achar esses exemplos, entendeu! E muitas das vezes a mídia, 

vamos dá um exemplo aonde eu quero colocar da mídia, você vê que a mídia 

cai também nesse conceito. O G-1 publicou uma vez assim: juiz revida a 

assalto em legítima defesa e leva infrator à óbito... uma coisa assim. No 

mesmo... no mesmo dia: policial militar reage a assalto e executa jovem. 

Então é assim, era a mesma situação, um jovem que aprontou era o infrator 

que estava roubando e o Policial Militar que reagiu e matou um. Então, ele é 

considerado que tava executando e o juiz considerou que tava em legítima 

defesa. Então, essa... essa situação que fica denegrindo a imagem da polícia, 

de não dá igualdade aos fatos. Por que com o policial militar vai ser 

diferente? Por quê? Porque vende matéria, porque o sangue vende matéria. 

Então, nós temos que entender que nem tudo vale a pena, ou seja, pra vender 

matéria, pra ganhar dinheiro não vale a pena você criar um caos social, 

porque isso gera um caos social. Se eu colocar hoje, é... dependendo da forma 

que eu colocar o nível de criminalidade produzido pelo Orgulho do 

Madeira
41

. Todos nós sabemos que tem um índice de criminalidade elevado, 

todos nós sabemos. A polícia militar está presente e a Segurança Pública está 

lutando pra criar metodologias pra reduzir o índice de criminalidade de lá. 

Mas, vamos colocar assim: orgulho do madeira: centenas de pessoas 

andando armadas, mortas, não sei o quê... o que vai acontecer? Vai debandar 

o pessoal de lá. As famílias de bem vão sair daquele local. Vão pra onde? (...) 

vão morar de favor em algum local? Vão invadir uma propriedade? Vão gerar 

problemas a mais ainda pra sociedade? Tudo isso nós temos que ver. Olha 

como a mídia é muito importante! Se eu hoje coloco assim: Polícia Militar 

está presente no Orgulho do Madeira, inclusive com câmeras de segurança, 

reduzindo assim o número de infratores, e diversos outros infratores estão 

sendo monitorados pela Polícia Civil e Polícia Militar. O que vai acontecer? 

O elemento que é um infrator que tá lá dentro vai pra onde? Ah, nós estamos 

sendo monitorados, vamos vazar daqui.  

Se eu pegar outra matéria: completo abandono do Orgulho do Madeira. 

Policiais Militares não dão conta de tanta criminalidade. O que vai 

acontecer? A criminalidade vai se sobrepor: aqui é nossa área nós vamos 
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pra cima. Entendeu! A bem da sensação de segurança, é primordial vender 

a sensação de segurança” (CAPITÃO PM SUFFI, entrevista concedida em 

18/10/2017).  

 

Sobre a sensação de segurança, o Capitão Suffi alega que ela não está ligada 

especificamente a resultados, mas no que essa sensação irá gerar. Porque a partir do 

momento em que a sociedade se sente mais segura ela começa coibir as ações dos 

elementos e começa a viver mais e melhor.  

Deu outra ideia da importância da imprensa ao citar que Rondônia é região 

de fronteira com a Bolívia, sendo da Polícia Federal a responsabilidade de policiar o 

tráfico de drogas, contrabando e descaminho. Mas isso não acontece como deveria, 

porque a fronteira é aberta e entra drogas, armas, inclusive citou que a PM está 

realizando a apreensão de um grande número de armas. O capitão continuou expondo o 

seguinte: “então, eu posso dizer pra vocês que a Polícia Federal não é atuante no nosso 

Estado. A Polícia Federal no nosso Estado ela atua mais na liberação de documentação 

alfandegária, essas situações aí de embarque e emissão de passaporte”.   

Com isso, se tivéssemos colocado na enquete a Polícia Federal como opção 

das instituições que merecem maior confiança, muito facilmente alcançaria o primeiro 

lugar, porque aqui no Estado não se destaca, mas nacionalmente está aparecendo em 

grandes matérias ao realizar prisões e investigações. Concluiu afirmando que “por isso a 

gente precisa exigir da mídia, cada vez mais, profissionais de gabarito, profissionais que 

não manipulam fatos, mas que mostram a realidade”, disse. 

Sobre as apreensões e prisões realizadas pela Polícia Militar atualmente, 

citada anteriormente pelo Capitão Suffi, nos foi fornecido os dados abaixo para 

conhecimento: 

 

Figura 1 – Produtividade da PMRO de janeiro a agosto de 2017 
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Fonte: Centro de Comunicação Social da PMRO – CECOMS 

 

 

 

Figura 4 – Produtividade da PMRO entre 2016/2017 de janeiro a agosto 

 
Fonte: Centro de Comunicação Social da PMRO – CECOMS 

 

 

3.3 RELAÇÃO CIDADÃO x POLICIAL MILITAR EM PORTO VELHO 

 

Como demonstrado anteriormente, a relação entre o cidadão e o Policial 

Militar depende muito da maneira como ocorreu o contato entre ambos, levando em 

conta que se aconteceu durante um atendimento de ocorrência onde o citadino era a 

vítima ou o agente de um ilícito ou ainda familiar de uma das partes, terá este um 

conceito diferenciado do policial e da PM.  

Outro fator que serve de parâmetro para essa relação é a constância em que 

a população vê a Policia Militar se fazendo presente ao atuar de maneira ostensiva, 
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porque é essa a modalidade de policiamento que mais transmite sensação de segurança 

aos habitantes. Para tanto, foi necessário realizar pesquisa para apontar como anda essa 

relação e, também, ouvirmos o que tinha a dizer os entrevistados. 

A pesquisa foi realizada em vários locais de Porto Velho, tendo a 

participação de 100 pessoas nessa enquete. Buscávamos saber como as pessoas têm 

visto o tratamento dado a elas pelo policial que se encontra de serviço. Inicialmente foi 

indagado aos abordados se já mantiveram qualquer tipo de contato com Policiais 

Militares de serviço, seja em abordagens, atendimento de ocorrências, blitz etc.  

Tivemos assim 23 pessoas que alegaram nunca terem mantido nenhum tipo 

de contato com policiais que estivessem de serviço, que significa 23% dos 

entrevistados. Os demais, 77%, alegaram já terem mantido contato com policiais de 

serviço sobre qualquer circunstância.  

Às pessoas que mantiveram contato foi perguntado como avaliariam o 

policial em relação ao tratamento recebido por elas durante o momento do contato, 

escolhendo uma nota numa escala de 0 a 10. Utilizamos como critério para medir o 

grau de satisfação no trato dos policiais com os entrevistados, em relação às notas 

dadas, o conceito exposto junto com a quantidade de votos e respectivas notas: 

 

Quadro 5 – Notas, votos e conceitos avaliativo do contato policial/cidadão 

Notas Quantidade de votos Conceito 

0 2  

 

 

Insatisfatório 

1 Nenhum voto 

2 1 

3 1 

4 1 

5 6  

Razoável 
6 4 

7 13  

Bom 
8 19 

9 10 Ótimo 

10 22 Excelente 

 Elaboração Própria 
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Os dois entrevistados que deram a nota zero, informaram que os policiais os 

trataram com muita brutalidade e falta de educação. Um deles disse que o contato se deu 

numa abordagem e este se recusou a se postar na parede junto com os demais, momento 

em que passou a ser hostilizado pelo policial e que teria discutido com o mesmo, sendo 

posteriormente levado para central de flagrantes. Afirmou esse entrevistado sobre a 

abordagem que ocorreu num bar: “(...) poxa, eu perguntei pra ele porque de eu ter que ir 

pra parede com os outros, já que não tava fazendo nada e ele podia me abordar ali, em 

pé, ao lado da mesa que eu tava sentado, mas não, veio com ignorância e eu respondi, 

mesmo”. 

O outro que também deu nota zero disse que um vizinho seu, que é policial, 

não gostou de ser incomodado com o barulho noturno, abriu a janela e passou a xingá-

lo. Informou que por ser época de carnaval na rua em que mora, percebeu que pessoas 

urinavam no portão da sua casa e passou a discutir com elas, momento em que o policial 

passou a proferir insultos. Afirma que discutiram por isso e que o policial chamou uma 

viatura e o levaram preso. 

Em relação às pessoas que deram a nota máxima, que por sinal superou as 

notas somadas dos conceitos insatisfatório e razoável, houve vários elogios aos policiais 

que os contataram. Afirmaram terem sido bem tratadas pelos policiais e além de 

prestativos foram educados. Um deles relatou o seguinte: 

 

“Uma vez eu tava num bar aqui perto, era de noite e... e eu tava sozinho 

tomando uma cerveja depois do trabalho. Chegou uma viatura e começou a 

dá baculejo (abordar) em todo mundo. Daí eu comecei a sentir dor no peito 

na hora que tava na parede e falei pro policial. Ele, na hora me levou pra 

viatura e a gente foi pro hospital. Depois que eu fui medicado o doutor disse 

que era início de infarto e que se não fosse o socorro rápido eu poderia ter 

morrido. Aí eu fiz a cirurgia já e tá tudo bem. Mas se não fosse o policial me 

socorrer logo eu não tava aqui contando a história (sic)”. 

 

Outros se manifestaram dizendo: 

“Caí numa blitz um dia desses e o policial que me abordou foi muito 

educado comigo, me deu boa tarde, pediu os documentos e depois que viu tudo certo me 

desejou um bom dia. Então, pra mim, ele merece nota 10”.  

“Uma vez precisei da polícia porque levaram minha num roubo e eles foram 

comigo onde eu tava e mandaram entrar na viatura e a gente procurou por ela. Apesar 

de não ter achado eles foram muito bacana comigo (sic)”, 
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“Eu vou dá 10 porque eu já morei noutro lugar e vi que é diferente o 

tratamento do pessoal da polícia daqui pra onde eu morava. Eu já precisei chamar um 

carro da PM uma vez e eles foram nota dez comigo”. 

Houve um dos entrevistados que disse nunca ter mantido contato com 

policiais de serviço, mas que a PM de Rondônia estaria de parabéns porque ouviu de 

amigos só elogios, e também porque acompanha noticiários policiais e vê a atuação 

dela. 

Noutra pesquisa, buscamos saber a avaliação dos entrevistados em relação a 

atuação da PM em Rondônia. Para isso foram colhidos 132 votos, equivalente a 

quantidade de pessoas que responderam à pesquisa que também foi realizada em Porto 

Velho em diferentes locais. A indagação feita foi a seguinte: quanto a atuação da PM 

de Rondônia, como você avalia ela numa escala de 0 a 10? O resultado foi o seguinte: 

 

Quadro 6 – Notas, votos e conceitos avaliativo quanto a atuação da PMRO 

Notas Quantidade de votos Conceito 

0 1  

 

Insatisfatório 

1 Nenhum voto 

2 Nenhum voto 

3 Nenhum voto 

4 2 

5 16  

Razoável 
6 13 

7 37  

Bom 
8 42 

9 12 Ótimo 

10 9 Excelente 

Elaboração Própria 

 

Nota-se que em relação a atuação da PM o conceito com maior números de 

votos foi o “Bom” seguido de Razoável, ótimo, Excelente e, por fim, com apenas 3 

votos, o Insatisfatório. Num contexto geral vemos essa avalição majoritária em votos 

como a que realmente identifica a visão dos eleitores em relação a instituição. 



102 
 

Em relação aos comentários revelados no momento da votação, muitos se 

queixavam da falta de mais policiamento nas ruas, inclusive várias pessoas afirmaram 

saber que não é um problema que pode ser resolvido exclusivamente pela PM, mas que 

depende muito do governo para haver melhora. Um dos entrevistados que votou dando 

nota máxima, afirmou: “(...) rapaz, sem a polícia na rua ninguém vive, ninguém sai de 

casa. A gente viu o que aconteceu no Espirito Santo, e ainda tem gente que fala mal da 

PM. Eu não entendo isso! Pra mim os PMs são uns heróis”. 

A única pessoa que deu nota zero nos informou que estaria dando aquela 

nota pelo fato de por várias vezes informou a polícia, tanto a PM como a Polícia Civil, 

que em frente à sua casa funciona um ponto de venda de drogas e nada teria sido feito 

até o momento, e esse era o motivo da nota. 

 

 

3.4 A HOMOSSEXUALIDADE NA PMRO 

 

Ainda hoje a homossexualidade é um assunto complexo de se tratar no meio 

militar, principalmente porque herda lembranças de como os homossexuais foram 

perseguidos e maltratados durante a época do regime militar no Brasil. Apesar de ser 

claro o artigo 235 do Código Penal Militar, que trata como crime militar a prática de 

atos libidinosos ou homossexuais no estabelecimento que esteja sob administração 

militar, muitas pessoas acham que ser o militar homossexual é crime, o que não é 

verdade. Deve-se ressaltar que o crime somente se configura se houver a prática 

homossexual dentro de área sob administração militar. 

Na época advogado e também integrante da Comissão Estadual da Verdade 

em São Paulo, Renan Quinalha lançou em janeiro de 2015 o livro “A ditadura e 

homossexualidades”, onde foi comentado sobre como era o tratamento dado aos 

homossexuais durante os 21 anos do regime militar. Apesar da repressão ter motivações 

políticas de combate ao anticomunismo naquela época, Quinalha diz que os órgãos do 

Estado sempre davam uma espécie de repressão específica à homossexualidade, “Era 

como se a homossexualidade fosse um instrumento que a subversão utilizava para atacar 

os valores morais e da família tradicional, de acordo com o governo da época”, explicou 

(PRAGMATISMO POLÍTICO, 2015). 

O serviço público também foi atingido pela repressão, quando Magalhães 

Pinto, Ministro das Relações Exteriores, constituiu comissão investigativa em 1969, 
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para identificar funcionários do Itamaraty que atentassem contra a moral e os bons 

costumes. Com isso foram identificados e cassados por diversos motivos 15 

Diplomatas, inclusive Vinicius de Moraes, sob a justificação de ser alcoólatra. Sete dos 

Diplomatas sofreram acusação de pederastia e, dali pra frente, o órgão passou a exigir 

exames psiquiátricos e proctológicos visando identificar se os novos funcionários eram 

ou não homossexuais. Renan afirmou: 

 

“Hoje temos secretarias de direitos humanos com coordenadorias LGBTs em 

praticamente todo o país. Claro que ainda há uma homofobia na sociedade, 

mas ela não é alçada como violência estatal como era. Levar em conta essas 

nuances é importante dos pontos de vista analítico e político, para sabermos 

como devemos agir com cada uma delas” (PRAGMATISMO POLÍTICO, 

2015). 

 

 

Para sabermos como se comportam os militares da PM de Rondônia quanto 

ao tratamento dado àqueles que assumidamente são Policiais Militares homossexuais, 

resolvemos entrevistar dois deles. Também, colaborou conosco um Policial Militar que 

participa de vários grupos de whats e, a nosso pedido, postou um anúncio onde 

buscávamos saber se os participantes daqueles grupos sabiam de algum policial 

homossexual que quisesse fornecer entrevista para enriquecer esse trabalho cientifico, 

como mostraremos o resultado à frente.  

Assim, trataremos das entrevistas com os policiais assumidamente 

homossexuais, inclusive, fazemos questão de destacar que nenhum dos dois solicitou 

anonimato e nos informou que não teria problema algum identifica-los, mas, por 

questão ética, daremos a esse primeiro o pseudônimo “Alfa” e ao segundo “Beta”, em 

alusão às letras do alfabeto grego.  

Alfa tem 40 anos de idade e a 15 anos está na Polícia Militar, atualmente 

graduado como Cabo. Afirma que se reconhece homossexual a muito tempo e que desde 

criança sentiu que era diferente, mas não tinha conhecimento do que seria aquilo. Na 

adolescência se sentia confuso em relação e não sabia como agir, daí, se ocupava com a 

leitura e estudo pra esquecer do bulling que sofria constantemente, já que não é 

apreciador de esportes. Frisou que teve uma mãe muito forte ao seu lado e que sempre o 

protegia, até mesmo financeiramente o ajudava. Continuou: 
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“(...) mas aí eu ficava triste, eu chorava, mas eu me jogava nos estudos, 

sempre, sempre... tanto é que eu entrei na Unir
42

 e tinha dezessete anos, né... 

e aí, depois eu fiz graduação em Letras e fiz uma pós em 15 línguas, chamada 

Etnolinguística
43

 e fiz outra pós em Educação e Linguagem, aí depois fiz o 

mestrado em Ciências da Linguagem né, e hoje faço o 5º período de 

Arquitetura” (PM ALFA, entrevista concedida em 05/10/2017). 

 

Alfa disse que quando adolescente e estava triste com alguma situação 

decorrente da chacota pela qual passava, se debruçava a desenhar casas, e que as casas 

mais belas surgiam no desenho sob essas circunstâncias. Falou que escondia da sua mãe 

o chasco que acontecia com ele na rua, que que lembra de ter um caderno com 

aproximadamente 300 desenhos de casa, mas foi furtado. Tinha o sonho de ser escultor, 

mas foi mudado posteriormente para arquitetura. 

Alegou que não sofreu preconceito de seus familiares por assumir a 

homossexualidade, mas lembra: 

 

“(...) só minha mãe que ela nunca, é... cearense daquelas antiga né, minha 

mãe ela nunca... ela... Ela, logo ela ficou assim... quando ela descobriu 

mesmo, que eu falei pra ela, ela ficou chateada, ficou calada, ficou quieta, 

mas ela sempre me amparou, nunca ela me jogou na rua, assim... me 

abandonou né” (PM ALFA, entrevista concedida em 05/10/2017). 

 

Sobre como se deu seu ingresso na PM, Alfa alegou que por dar aulas de 

línguas para particulares, uma de suas alunas que era casada com um oficial da PM o 

apresentou e este sugeriu que Alfa fizesse o concurso. Disse posteriormente que tinha 

um amigo que estava concluindo o curso de Informática na Unir ao mesmo tempo que 

ele concluía o curso de Letras, e ambos desejavam fazer o curso de Direito, tendo o 

amigo opinado que Alfa deveria fazer o concurso da PM para poder bancar uma 

faculdade particular para cursar direito, “(...) e o salário não era tão ruim né, aí... na 

verdade não acho ruim não! Mas na época era assim... tava em ascensão”.  

Alfa diz que fez o concurso e passou, mas três meses após ingressar seu 

amigo morreu, ocasionando uma depressão por um período de 8 anos. Isso fez com que 

se afastasse de participar de outros concursos por um longo período. Lembra que de 12 

mil inscritos no concurso da PM o qual participou ficou em 111º classificado. 

Recentemente participou de um concurso para ingressar na Defensoria Pública, onde 

haviam mais de 400 concorrentes para uma vaga, tendo alcançado o 11º lugar. 

                                                           
42

 Universidade Federal de Rondônia. 
43

 Área da linguística que estuda as relações entre língua e cultura de um ou mais grupos étnicos 

(Dicionário Priberam da Língua Portuguesa). 
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Quanto ao preconceito durante o Curso de Formação de Soldados PM, Alfa 

diz que por ser homossexual sofreu bastante durante o período em que permaneceu no 

curso. Vejamos o disse:  

 

“(...) inclusive tinha um coronel lá que ele me chamava lá e pedia pra eu 

assinar a minha... o requerimento pra sair né... eu dizia que não, porque eu já 

tinha conhecimento, já tinha uma pós, já tinha graduação, eu falei que não. 

Eu pensava assim... eu não vou morrer, eles não vão me matar. Eu sofri 

muito preconceito, mesmo. Até hoje eu sofro muito preconceito na polícia 

(...)”(PM ALFA, entrevista concedida em 05/10/2017). 

 

Alfa alegou estar afastado da atividade policial no momento da entrevista 

por estar passando por problemas psicológicos, pois estaria deprimido em decorrência 

de duas situações que se envolveu e isso teria gerado processo apuratório no âmbito 

militar e judicial. Sem entrar em detalhes sobre o caso, ele afirmou que militares o 

abordaram de maneira truculenta em um dos casos e o prenderam, acreditando que o 

ocorrido teria a ver com sua condição sexual, sendo condenado em primeira instância 

por, segundo ter dito o juiz, ser as palavras das testemunhas policiais da ocorrência 

contra a dele, mas afirmou que está recorrendo da sentença. 

Por ser do interior e nunca ter vivido uma situação de responder a um 

processo e ser condenado, porque acreditava que isso só ocorria com “bandidos”, Alfa 

disse que nunca imaginava que seria tratado pelos policiais como foi, acreditava que na 

abordagem seria respeitado no trato pelo fato de também ser policial, inclusive citou 

“hoje eu entendo porque tem muito bandido que não gosta da polícia”.  

Após sua formação, voltou para a cidade onde nasceu como Soldado PM, e 

no batalhão que foi lotado percebeu por várias vezes que escreviam nas paredes do 

banheiro da unidade frases que o difamavam e eram usados termos pejorativos, sendo 

que o comandante do batalhão o amparava nesses momentos, chegando a mandar 

repintar os locais da escrita. Cita “eu sempre tive essa sorte de ter comandantes muitos 

protetores”. 

Ao deixar o batalhão que trabalhava e ser transferido para a capital, por 

opção, soube que alguns policiais daquela unidade externavam contentamento com sua 

saída, chegando a falar: “graças a deus ele deixou o (...) BPM e a vergonha que a gente 

passava foi pra Porto Velho; hoje a gente dá graças a deus que aquele gay foi embora 

daqui, que era a vergonha do (...) BPM”, disse. 
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Em certa ocasião, quando ainda morava no interior, Alfa disse ter um 

namorado que certa vez foi abordado por policiais militares e foi espancado, tendo um 

dos policiais dito: “ah, tu é aquele que morava com ele né? Com aquele gay lá que fazia 

vergonha pra gente”.  

Indagado sobre o que achava sobre a razão dessa manifestação 

preconceituosa por parte dos policiais, Alfa disse: 

 

“Olha, eu acredito que é assim... a nossa cultura ela é patriarcal e visual, né. 

Então, nós temos um... a nossa cultura brasileira é muito preconceituosa com 

a mulher. Então, o que acontece? Então, aquilo que se assemelha a mulher 

vai sofrer também. É assim... os traços, os trejeitos (...)”(PM ALFA, 

entrevista concedida em 05/10/2017). 

 

Alfa afirmou que recebeu um convite da Assembleia Legislativa de 

Rondônia para participar de um evento onde seriam concedidos elogios e certificados 

para alguns militares da PM, como ele era vice-Diretor da Escola de Música Dó Ré 

Militar, foi ao local e lá chegando verificou que uns dos policiais que o abordaram em 

certa ocasião, a qual resultou a ação penal que respondia, estavam lá. Alegou ter ficado 

constrangido pelo fato de chamarem os militares convidados para receberem os 

certificados e agradecimentos e não chamaram ele. Posteriormente, tomou 

conhecimento que após ter recebido o convite houve um ofício solicitando sua exclusão 

do rol de convidados e não o avisaram. 

Indagado sobre a pretensão de seguir carreira militar sob essas 

circunstancias, Alfa disse não ser vitimista, mas tem um sonho que é ser arquiteto e 

estuda para isso, apesar de achar que a remuneração da PM não é tão mal, mas gostaria 

de continuar na polícia. Reclamou que o tratamento preconceituoso dado a ele o 

desmotiva, chegando a afirmar que quando está fardado e passa por alguns oficiais 

(citou coronéis), nem sempre eles devolvem a saudação de continência prestada, 

ignorando-o, fazendo-o crer que é devido sua condição homossexual. 

Foi perguntado a Alfa se ele tinha conhecimento de outros Policias Militares 

que seriam homossexuais assumidos, respondeu: 
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“Não! Eu conheço, mas não assumido porque eu acho que eles têm medo, 

né... não sei, tem vergonha. Eu... eu não escondo minha sexualidade porque 

aquele ambiente não é meu ambiente, né... de, de... é um ambiente de 

trabalho. Então, não tem nada a ver com minha sexualidade, mas as pessoas 

misturam isso (...) só que as pessoas perguntam e eu não tenho vergonha de 

dizer, que é o que eu vivo, é o que sou. Não posso negar aquilo que eu sou 

(...) procuro ser, então, muito transparente, ser o que eu sou, né... dentro da 

legalidade dentro dos bons costumes. Minha família me respeita muito, é 

uma família maravilhosa, meu pai e minha mãe têm 62 anos de casados” (PM 

ALFA, entrevista concedida em 05/10/2017). 

 

Foi pedido que Alfa comentasse sobre uma observação positiva e outra 

negativa da corporação, vistas durante os 15 anos que trabalha como policial. Falou o 

seguinte: 

 

“Olha, a positiva que eu vejo, é a organização, é... eu gosto dessa questão de 

seguir regras. A gente vê que, é... tem que ter a questão da subordinação, tem 

que ter a questão desse respeito, dessa... seguir essas normas, eu acho... eu 

acho legal. E negativa, eu acho, assim... nossa polícia ela é muito atrasada, 

né... muito atrasada no sentido também, é... de... vamos dizer... assim, por 

exemplo, parece que nós, policiais, temos medo de mudança, parece que 

colocaram na cabeça deles: vocês não podem mudar! Assim, tipo, parece que 

são ensinados a não querer mudança. Então, por exemplo, tem, situações, é... 

que a gente... situações mesmo como um ofício, como um... a linguagem de 

um ofício que precisa ser modificada... uma regra que fala assim: isso aqui já 

tá em desuso. Então, um documento e continuam fazendo aquela coisa, mas 

aí você fala: não... porque alguém já deixou assim e vai seguindo, né. Eu 

acho que tem que ter assim... uma mudança na questão de organização, né. E 

também assim... na cabeça também (...) tem muitos policiais inteligentes, tem 

policiais com três faculdades, policias com quatro faculdades que devem ser 

aproveitados na corporação, porque a nossa polícia hoje ela tá doente mesmo, 

e não valoriza (...) eu já vi oficial falar bem assim: aqui todo mundo é igual. 

Por exemplo... isso aqui é bom pro policial que é formado em informática, 

daí ele diz assim: não! Aqui todo mundo tem que saber fazer” (PM ALFA, 

entrevista concedida em 05/10/2017). 

 

Sobre a demora nas promoções das praças da PM de Rondônia, Alfa foi 

cordato ao comentar, disse que “parece que os nossos representantes, da Polícia militar, 

têm medo de brigar pela gente; têm medo de ir lá e falar com as autoridades políticas e 

dizer: não... vamos brigar por eles, vamos mostrar a realidade”. 

Como mensagem a ser passada àqueles policiais preconceituosos em relação 

aos homossexuais, Alfa se manifestou afirmando: 

 

“Todo mundo tem sentimento, as pessoas têm sentimento, as pessoas têm 

vida, as pessoas têm problemas, é... os problemas são inerentes ao ser 
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humano, né. Então, tem famílias, sofrem, é... todos nós temos todo dia, como 

sempre faço uma analogia, matar um leão por dia pra viver. Então, eu digo o 

seguinte, que a pessoa tem que respeitar, se olhar, né... primeiro olhar pra si 

pra depois olhar pro outro. Como é que eu posso te ajudar se eu não me 

ajudo? Então, eu acredito assim... desde que eu não esteja afetando a vida do 

outro, o quê que vai influenciar uma pessoa do mesmo sexo tá dando carinho 

pra outra, tá vivendo com ela, o que vai influenciar na vida do vizinho, da 

pessoa? O quê que um casal de homem ou de mulher vai influenciar na vida 

de outra pessoa, desde que ele não esteja cometendo algum crime? (...) então, 

eu na verdade, eu... eu acredito que essas pessoas elas precisam de ajuda. O 

que eu falo é que essa pessoas precisam de ajuda, porque uma pessoa que 

julga a outra sem conhecer, só pelo preconceito, elas precisam de ajuda. (...) 

que nem aconteceu comigo, a pessoa fala assim: ah não, deixa pra lá... Só que 

arranha sua vida; uma prisão que te levam, uma humilhação que você passa 

arranha sua vida, e um arranhão dói (...)”(PM ALFA, entrevista concedida 

em 05/10/2017). 

 

Alfa disse que chegou a comentar com o juiz que o julgou no processo 

dizendo que antes do ocorrido com ele se sentia seguro ao ver uma viatura da PM, hoje 

sente medo e aconselha os amigos que madrugam a terem cuidado ao se deparar com 

uma viatura, porque podem ser vítimas de algo assim como fizeram com ele. No fim da 

sua participação, afirmou: 

 

“Hoje eu não acredito mais que o bem vence... eu não acredito! Quem vence 

é o mal. Porque eu vejo pessoas doentes, passando fome, vejo pessoas 

atropeladas todos os dias, vejo pessoas morrendo de câncer, estupro, policiais 

fazendo atrocidades, eu vejo políticos aposentados depois que roubaram 

milhões... eu acho que o mal vence, sim. Então, não tem esse negócio de que 

o bem vence, é mentira! (...) o mal que tá vencendo. Eu só vejo isso!” (PM 

ALFA, entrevista concedida em 05/10/2017) 

 

Passaremos a partir de agora a expor o que foi extraído do segundo policial 

entrevistado. Como mencionado anteriormente, o trataremos aqui como “Beta”. Tem 41 

anos de idade e está na PM faz 15 anos, tem graduação em História pela Unir e 

concluindo a graduação em Fisioterapia numa faculdade particular. Com relação a sua 

homossexualidade disse ter descoberto aos 25 anos de idade e anteriormente mantinha 

relacionamento somente com mulheres, na condição de heterossexual.  

Indagado sobre o tratamento dado pelos amigos e familiares após ter 

assumido ser homossexual, Beta disse: 

 

“A partir do momento que eu... que eu me vi nessa condição, nunca respondi 

nada de ninguém, nem família e nem amigos. Então a partir daí, quem 

realmente era meu amigo continuou até hoje, e quanto a família nunca 

ninguém se opôs a nada, também porque já era uma pessoa de maior, já 
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independente, já tinha minha vida, ninguém nunca me questionou, me falou 

nada, então... até então nunca tive problemas quanto a família e quanto 

amizades com isso.”  

 

Sobre seu ingresso na PM, alegou que sua família tem histórico de 

atividades no militarismo, pois tem seu avó e tio que fizeram parte da Guarda 

Territorial, outro tio seu é da Reserva Remunerada da PM e um primo que é Policial 

Militar. Em relação ao tratamento recebido durante o curso para entrada na PM já que 

na época se reconhecia como homossexual, Beta afirmou: 

 

“De início ninguém entra, bate no peito e fala que é gay ou que é 

homossexual, assim como não entra ninguém batendo no peito dizendo que é 

hetero, então... no começo, tudo normal, nada fora do padrão. Aos poucos, 

quando as pessoas vão descobrindo, vão sabendo por um ou por outro e, se 

falam, na verdade falam por trás, assim, nunca ninguém chegou a jogar 

piadinha pra mim... não dentro da corporação. Só amigos mesmo próximo, e 

a gente brinca, pra quem dou liberdade pra isso, na verdade (...). Quanto a 

isso eu nunca tive problema, não diretamente comigo. Se falam, que a gente 

sabe que falam, tem comentários assim... em roda de policiais que se dizem 

hetero, né. Lógico que tem uma piadinha ou outra que a gente fica sabendo 

que fizeram, que falaram e tal, nada diretamente a mim, a minha pessoa, 

diretamente comigo.” 

 

Beta afirmou não se ofender quando toma conhecimento de alguns 

comentários a respeito da sua homossexualidade porque se sente uma pessoa bem 

resolvida quanto a isso e na sua vida duma maneira geral. Disse que nunca se sentiu 

perseguido ou intimidade na corporação por ser homossexual. E assim prosseguiu: 

 

“(...) até mesmo porque, queira ou não, eu sou um tipo de pessoa que eu 

procuro manter uma certa postura. Então, a postura que eu tenho em casa é 

uma, a postura que eu tenho com os amigos é outra e a postura no trabalho é 

outra. Então, eu acho que a partir do momento que a gente impõe essa 

postura é... a gente... a gente conquista um determinado respeito, e eu acho 

que, é... esse respeito eu tenho entre... na corporação e meus colegas de 

trabalho. E nunca senti essa diferença assim de tratamento no trabalho ou 

diretamente de superiores meu, não.”  

 

Informado sobre o contrário do que estava sendo afirmado por Beta, outro 

policial alegou que o preconceito e o trato para com Policiais Militares homossexuais na 

corporação era grande. Dessa maneira, foi perguntado o que ele achava da informação 

repassada e qual seria o motivo disso, tendo respondido: 

 

“É que nem eu falei, a pessoa tem que saber se comportar. Nós sabemos 

que... tem militares aí que são homossexuais e não sabe se comportar dentro 

da corporação. Então, acho que isso aí é um diferencial. Eu sei me 

comportar! Eu sei... imponho meu respeito, independente da minha 
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orientação sexual ou não, eu sei impor meu respeito. Então, a maneira que eu 

me imponho, eu conquisto sim o respeito dos meus pares.” 

 

Às pessoas que insistem em fomentar o preconceito homossexual, Beta 

deixaria como mensagem o seguinte: 

 

“O fato do policial ser homossexual ou não, isso não quer dizer que o policial 

vai ser menos capaz que o outro, muito pelo contrário, a capacidade é a 

mesma. E, assim, ninguém precisa aceitar nada, aceitar você ser 

homossexual, ninguém precisa aceitar nada, mas você tem que respeitar, só 

isso! (...) até mesmo porque você não quer ser aceito, você quer ser 

respeitado. No meu caso, é meu ponto de vista, né, respeito acima de tudo. 

Aceitação cada um aceita o que quer. Eu tando bem com familiares e amigos, 

tá ótimo! Os demais... respeite, só isso (sic).” 

 

Sobre a postagem por nós solicitada e realizada por um policial, que 

chamaremos de “Gama”, nos grupos de whatsapp de Policiais Militares que ele 

participava, a qual tinha a finalidade de encontrar militares homossexuais assumidos pra 

conceder entrevista, gama exigiu que no texto fosse incluso um alerta para que não 

houvesse como respostas postagens ofensivas ou brincadeiras para com ele, pois 

afirmou que nesses grupos é comum um militar insinuar que outro participante é gay e, 

até mesmo, fazem postagens e sátiras sobre o homossexualismo. Houve somente um 

comentário nos quatro grupos postados, e não foi depreciativo, como exposto na figura 

abaixo: 

 

Figura – 3 Print da mensagem no whatsapp 

Gama afirma que a forma 

como foi colocado o texto colaborou 

para que não houvesse reação dos 

participantes com chacotas. Disse 

que não são todos policiais que 

aceitam brincadeiras sobre 

homossexualismo, inclusive, já teve 

casos em que houve discussão nos 

grupos devido um policial insinuar 

que outro era gay. Particularmente, 

disse não gostar das brincadeiras por 

ele classificadas como “maldosas”, e 
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que já fizeram isso com ele algumas vezes, mas respondeu a altura e não mais 

repetiram. Afirma que talvez isso também tenha auxiliado para não postagens ofensivas. 

O fato é que com a postagem não recebemos nenhum contato ou indicação. 

Gama foi indagado sobre o porquê do preconceito nas brincadeiras com tom 

homossexual, já que afirma ter outros tantos policiais no grupo que não se incomodam. 

Respondeu: 

 

“Veja bem, no meu caso enxergo isso como uma questão cultural de criação. 

Desde criança lembro que nunca fui de me comportar com brincadeiras 

ofensivas. Fui criado aprendendo a respeitar o outro e ingressei na vida 

militar por me identificar com o respeito, que aqui (no quartel) nós 

chamamos de disciplina. Então, não vejo com bons olhos policiais que 

ofendem seus superiores ou subordinados, mesmo sendo brincadeiras num 

ambiente fora do círculo militar. Apesar do grupo ser de militares tem que 

haver o respeito, coisa que tá se perdendo ao longo do tempo na PM. Por 

isso, penso assim, se eu não quero pra mim, o correto é não fazer com o 

outro.” 

 

Vale a pena salientar que foi observado durante o encontro para realização 

da entrevista, que o PM Alfa difere do PM Bravo em relação aos movimentos, a feição, 

a voz, o comportamento daquele é mais parecido com os das pessoas do sexo feminino, 

e isso é um fator que pode explicar maior aversão por parte dos policiais imposta a Alfa 

e não a Beta, ou seja, ambos são homossexuais, mas fardados Alfa é facilmente 

identificado pela sua compostura, enquanto Beta não aparenta, num primeiro instante, 

ser, também, homossexual. 

 

3.5 CARGA HORÁRIA DE SERVIÇO DOS POLICIAIS 

 

Neste trecho apresentaremos algumas demandas demonstradas nas 

entrevistas realizadas com alguns Policiais Militares lotados nas unidades operacionais 

e administrativas da capital, e a todos daremos a identificação sequencial do alfabeto 

grego, como já iniciado. Também, mostraremos resultados da pesquisa realizada com o 

Curso de Formação de Soldados PM do ano 2016, onde 100 alunos a policial, na época, 

participaram respondendo um questionário com dez questões objetivas. 
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Os Policiais Militares que atuam administrativamente exercem atividades 

nas unidades cumprindo carga horária de 30h semanais, de segunda-feira a sexta-feira, 

das 07:30h às 13:30h, e ainda concorrem às escalas extras que surgem de acordo com a 

necessidade e ocorrência de algum evento, como por exemplo, carnavais fora de época, 

shows e apresentações em locais públicos, policiamento em eventos esportivos, 

manifestações etc., sem levar em conta que esporadicamente há a “prontidão”
44

. 

Geralmente os policiais do expediente são empregados nos policiamentos de fim de 

semana quando há necessidade
45

. 

Já os que atuam no serviço de patrulhamento trabalham numa escala de 12h 

de serviço diurno por 24h de folga, e mais 12h de serviço noturno por 72h de folga. 

Nesse intervalo das 72h da folga, ou seja, após trabalhar um período noturno e folgar 

24h, o policial geralmente é empregado em alguma atividade, seja ela escala extra, 

atividade de ensino ou instrução etc. Há períodos em que o policial literalmente tem a 

folga de 72h, mas isso depende muito da Coordenadoria de Policiamento. Exemplo 

claro é na ocasião das festas de fim de ano, onde dificilmente deixam de ser 

empregados, já que há ordem para reforçar o policiamento nos locais de grande fluxo de 

pessoas, como nos três centros comerciais de Porto Velho. 

É claro que de acordo com a unidade e necessidade há um policiamento 

realizado num horário específico que difere desse apresentado, mas, no geral, os setores 

administrativas e o de rádio patrulhamento da PM seguem essa regra com relação aos 

horários. 

Segundo o policial Gama, que está atuando no serviço administrativo a 

quase 9 anos, mas trabalhou no serviço operacional de rádio patrulhamento por 15 anos, 

em relação aos horários de serviço, disse: 

 

“Até que esses horários estabelecidos pela PM, tanto no administrativo 

quanto no operacional, não são ruins. O problema é quando surgem escalas 

extras, e isso é uma constante aqui (no quartel), onde tanto um como outro 

tem que trabalhar além do horário previsto. Pra quem é do setor (se referindo 

àqueles que trabalham no fronte, em viaturas) eu acredito que é mais puxado, 

porque o PM entra 7h da manhã e sai 19h, folga 24h e no dia seguinte entra 

19h e sai às 7h da manhã, folgando mais 24h e em seguida é colocado de 

                                                           
44

 Condição de permanência no quartel em condições de pronto emprego, mesmo que fora do horário do 

expediente, dependendo de ordem superior pra o seu encerramento. 
45

 As informações referentes aos horários de serviços foram repassadas pelo setor administrativo do 

Primeiro Batalhão de Polícia Militar. 



113 
 

serviço por mais seis horas, no mínimo. E... pior ainda é quando chega a 

época de carnaval, porque ele não tira essas 6h durante o dia, porque carnaval 

é sempre a noite. Daí o policial folga mais um pouco no dia que completa 

24h que saiu do serviço noturno e trabalha a noite, às vezes até o amanhecer 

do dia seguinte. Quer dizer, ele tira um serviço por mais de 6h e chega até a 

amanhecer o dia, pra quando sair folgar mais 24h e novamente entrar de 

serviço na escala dele.”  

 

Indagado o porquê dos policiais serem utilizados nessas escalas extras, o 

PM Gama respondeu da seguinte maneira:  

 

“Porque tá faltando efetivo. A polícia tá sem homens e o governo contrata a 

conta gotas. Olha só, nos últimos anos foram muitos policiais pra reserva e o 

governo não teve a preocupação de repor esse pessoal. O resultado é isso aí, 

policial sendo sugado e tendo que ser colocado nessas escalas extras. Mesmo 

com a turma que entrou na PM em 2016, que eram mais ou menos 400 

policiais, mais esse curso que tá ocorrendo aí, que deve ter uns 300 homens, 

tenho certeza que a nossa polícia tá com saldo negativo de pessoal. Até esses 

dias o governo contratou uns 200 civis num programa que teve. Esse pessoal 

foi mandado para trabalhar no administrativo pra aliviar um pouco a falta de 

gente, mas, mesmo assim, não adianta muito não, tem é que fazer uma 

contratação em massa pra aliviar um pouco a situação. Além disso, a 

população que é vendida pelo que a mídia fala, acredita que realmente tá tudo 

na paz, tudo em ordem. Mas na verdade tá faltando policial nas ruas.” 

 

Outro policial, que aqui identificaremos como “Delta”, tem 19 anos de 

Polícia Militar e deu a mesma opinião que o PM Gama quanto a falta de efetivo, 

afirmando que na PM está um problema sério esse baixo efetivo. Continuou dizendo 

sobre o horário de serviço dos policiais: 

 

“Se não fosse esse negócio de escala extra eu não teria nada que reclamar do 

horário de serviço, não. O ruim disso é... tipo assim, que às vezes tu 

programa alguma coisa com a família ou com os amigos e quando tu vai ver 

já era, tu... daí tá lá teu nome na escala extra pra tirar no dia seguinte, aí é 

duro! Eu trabalho faz uns dez anos no setor e sempre foi assim, desde que 

entrei na PM, entendeu. Outra coisa é esse monte de PMs que são colocados 

à disposição desses órgãos que dão segurança pra políticos, juiz e até pras 

família deles. Um dia desses eu fui numa casa noturna e vi um policial que 

trabalhava comigo fazendo a segurança do filho do vice-governador da 

época. Brincadeira! (deu uma risada) O cara tava servindo de babá pro 

moleque. Na verdade ele já é de maior, mas ele é deficiente físico e não anda, 

só vive na cadeira de rodas, e daí tava o PM empurrando a cadeira dele 

dentro do clube prum lado e pro outro. Cada uma viu, que... (nova risada). E 

olha que fora esse PM ainda tinha outro acompanhando ele. Quer dizer, dois 

policiais pra cuidar do filho do vice-governador num forró, e ainda o 

moleque não largava a lata de cerveja da mão, e quem ia comprar era o outro 

PM. Daí quando a gente reclama da escala no quartel ainda tem quem diga 

que nós tamo reclamando é de barriga cheia (sic).”  
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“Iota”, aqui denominada, é Policial Militar feminina e também colaborou 

com a nossa pesquisa cedendo entrevista, tem 19 anos de polícia e trabalha no setor 

operacional. Sobre os horários da escala de serviço disse estar acostumada com noites 

sem dormi faz mais de 15 anos. Alega que não é fácil perder uma noite de sono e ter que 

lhe dar com o serviço doméstico, filhos, marido e neto ao chegar em casa, como segue: 

 

“Não é moleza não a gente tirar um serviço de 12h a noite, acordado, e ainda 

quando chega em casa a gente, é... a gente tem ainda as coisas pra fazer, sabe. 

É filhos, marido, faxina, neto e por aí vai. Eu quando chego de manhã na 

minha casa já nem durmo mais, né. É assim... porque, na verdade a gente se 

acostuma com isso. Então eu já chego e... pelas 7:30h sete e pouco e tomo 

café, porque minha filha já fez. Depois vou cuidar das outras coisas de casa e 

já faço o almoço, almoço e só depois que dou um cochilo a tarde. Quando 

não tem escala extra no dia seguinte eu até nem me preocupo, mas se tiver eu 

tento ir dormir mais cedo porque o cansaço bate pesado. Só que a gente que é 

mulher acaba é... acaba é se acostumando com isso, né. 

Com relação as escalas extras eu acho que é devido não ter efetivo suficiente 

na PM. Aí acaba sobrando pra gente que tem que... assim, alguém tem que 

tirar o serviço, como não tem pessoal acaba sobrecarregando a gente e por aí 

vai.” 

 

É imperioso lembrar que em relação ao horário do serviço dos Policiais 

Militares, a saída de serviço só ocorre caso eles não estejam envolvidos em alguma 

ocorrência de flagrante, porque se estiverem acompanhando o flagrante, só vão para 

casa após o encerramento dele, como mencionou Gama: 

 

“Ainda tem a situação do pessoal nosso que vai atender ocorrência já 

próximo do horário de sair de serviço, daí se depara com um flagrante. Lá vai 

os PMs pra Central de Flagrantes umas 5h ou 6h da manhã pra registrar a 

ocorrência. Chega a dar desânimo, sabe. Só pode sair do serviço depois do 

flagrante porque tem que registrar e aguardar o delegado chamar pra ouvir 

todas as partes envolvidas, e... é o agente, o condutor da ocorrência, as 

testemunhas e vai por aí. Daí o PM vai entregar o material no batalhão e só 

depois vai pra casa. O horário dele ir pra casa depende muito do tipo de 

ocorrência e de quantos envolvidos, porque todo mundo é ouvido pelo 

delegado. Às vezes é... acontece de eles registrarem a ocorrência na Central e 

vão embora, porque depois o delegado que entra de serviço manda chamar 

eles pra serem ouvidos.  

Antigamente não tinha horário não! Você saía do serviço o flagrante ficava 

pendente e você aguardando a ligação da polícia civil. Tinha vez que eu 

chegava em casa, tomava banho e quando deitava o telefone tocava, aí já 

tinha que ir pra delegacia. Alguns policiais não atendiam a ligação e nem 

iam, e acabavam respondendo procedimento administrativo por isso, ai... eu 

mesmo respondi um, mas não porque não fui, mas é que chegou informação 
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aqui (no quartel) que eu havia faltado ao flagrante, e quando falta e extrapola 

o horário que o agente fica sob a guarda da polícia civil, ele acaba sendo 

solto. Só que eu informei que não fui no horário que eles me ligaram, mas fui 

a tempo de ser ouvido pelo delegado e eles acabaram arquivando o 

procedimento. Mas, assim... hoje tá melhor porque entraram num acordo de 

quando o PM deixar um flagrante por fazer ele só deve ser chamado após o 

meio dia, que é pra ele descansar um pouco a matéria depois de ter puxado 

12h de serviço à noite.” 

 

Assim como mencionado a situação dos casos de flagrante, onde o horário 

de serviço extrapolam, a PM Iota salientou que essas horas que ultrapassam não são 

computadas como horas extras de serviço, igual o serviço privado remunera seus 

funcionários, e ainda mais, prossegue Iota, “quando ocorre um flagrante nós temos que 

ir pro julgamento do agente na justiça, quer dizer, se eu tiver de folga, mesmo assim sou 

obrigada a comparecer no fórum, e lá se vão horas da minha folga que não receberei”. 

De fato, foi percebido uma insatisfação por parte dos entrevistados com 

relação às escalas extras e esse incômodo causado pelos flagrantes pendentes. E como 

foi visto, eles atribuem parcela desse encargo ao baixo efetivo existente na PM de 

Rondônia hoje, e só poderão vislumbrar melhoras se houver contratação de mais 

homens para compor o quadro da PMRO, afirmaram. 

 

3.6 SALÁRIOS E PROMOÇÕES 

 

Diferente de alguns anos atrás, onde as associações de policiais 

incentivavam a paralização das atividades exercidas pela Polícia Militar em 

reivindicação por melhores salários, verificamos um certo conforto em relação a isso, 

apesar de alguns acharem que está na hora dos representantes dos militares estaduais se 

manifestarem em prol de aumento salarial, principalmente por ser 2018 ano de eleição, 

narraram. 

Veremos agora o que dizem nossos entrevistados em relação aos salários e 

promoções, que é a maior preocupação hoje, pois estão a perceber que com a 

aproximação do ano eleitoral, há promissões de políticos que vislumbram preocupação, 

não com a valorização dos policiais, mas com a possibilidade de angariar votos nas 

eleições, como descreveram. 
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Primeiro saberemos o que disse o PM “Capa”, Policial Militar por 25 anos e 

prestes a ir para a reserva remunerada. Sobre o salário e promoção disse o seguinte: 

 

“Olha, eu como não espero mais ser promovido e tô indo embora pra reserva 

daqui a alguns meses, acho que o mais importante pra mim hoje é a questão 

do salário, sabe é... não que teja ruim, mas faz um tempo que não temos 

aumento e o salário vai defasando. Parece que não tão mais preocupados com 

isso porque o pessoal só fala em promoção, sabe. Mas é porque... também, o 

salário não tá tão mal assim e tem muita gente aí que faz anos que tá na fila 

pra ser promovido e não abrem curso pra eles, e eu sei como isso é ruim, 

porque passei praticamente 13 anos pra ir de Soldado pra Cabo e mais dez 

anos pra poder sair Sargento. Isso é ruim... muito ruim, mesmo. É... era pra 

eu passar pra Cabo com no máximo aí uns 7 anos e mais 5 anos pra passar 

pra Sargento, mas esse pessoal da PM que é colocado no comando, nesses 

tempos, não tão nem aí pros praças e... é assim, dá nisso aí, o pessoal fica 

revoltado porque tem tempo, tem vaga no quadro da PM e não promove o 

pessoal.” 

 

Em relação ao tema, também se manifestou a PM Iota, que declarou ter a 

sua turma de Soldados sido agraciada com a promoção para Cabo somente passados 13 

anos de serviço. Afirmou: “até demos sorte pra gente ser promovido a Sargento, porque 

passamos só 6 anos como Cabos e em seguida veio o curso. Mas a gente sabe que não é 

rápido assim, porque tem Cabos aí que levam 10 anos ou mais pra sair Sargento”. 

Quanto ao salário disse que por enquanto está razoável, se comparado com outros 

Estados do Brasil. 

Mais uma vez comenta o PM Gama, afirmando que Rondônia está numa 

posição privilegiada do restante do país, porque o governo vem pagando os salários 

dentro do mês trabalhado, compromisso herdado do governo anterior para com o 

funcionalismo público. Acrescenta: 

 

“Eu lembro que na década de 90... acho que era entre 94 a 98, mais ou 

menos, nosso salário chegou a atrasar por três meses. Precisava ver como era 

realizado o pagamento, porque só uma agência fazia o pagamento dos 

funcionários públicos e quando era o dia, milhares de pessoas amanheciam na 

porta desse banco pra sacar o dinheiro, porque só recebia na boca do caixa. 

Era terrível aquele tempo! Aquela multidão se empurrando na tentativa de 

entrar na agência ao mesmo tempo, passando um por cima do outro, como 

animal, mesmo. A gente via senhoras de idade sendo pisoteadas, grávidas 

passando mal devido aquele tumulto, era... olha, era muito triste aquela 

situação, e todo mês era assim. Até que um dia um governador iluminado 

resolveu que todos servidores deveriam abri e apresentar sua conta corrente 

par que o salário fosse creditado nela. Daí pra frente foi tranquilo, até que 

outro iluminado resolveu que todos deveriam abrir uma conta corrente nas 
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agências do Banco do Brasil, e desde então, é... desde esse tempo que nós 

recebemos por ele. 

Eu converso com PMs mais antigos que eu e eles dizem que teve um tempo 

aí... parece que era no fim dos anos 80 e início de 90, os policiais recebiam 

muito, mas muito bem. Dizem que eles eram assediados por lojistas, bancos, 

e que quando entravam numa loja e percebiam que eram PM o tratamento era 

vip, sabe. Mas desde que o salário passou a atrasar que ninguém queria saber 

de vender pra PM. Eles diziam que quando iam comprar alguma coisa até 

escondiam que eram da PM pra não passar vergonha e não conseguir comprar 

no crediário (sorriu).” 

 

Sobre a promoção, Gama disse que a legislação na época que entrou na PM, 

em 1994, previa que quando o aluno terminasse o curso e fosse promovido a Soldado, 

ficaria por 2 anos como Soldado 2ª classe, sendo promovido a 1ª classe após esse 

tempo. Com 5 anos na primeira classe ele, preenchendo os requisitos teria direito a nova 

promoção para Cabo, da mesma forma seria promovido a Sargento nos próximos cinco 

anos, ou seja, ao entrar na PM o Soldado alcançaria a graduação de Sargento em 12 

anos. Gama afirma que isso nunca foi cumprido, porque depende do Comandante Geral 

ordenar os cursos, “e como eles exercem cargo de confiança e são indicados pelo 

governador para assumir o comando, não afrontavam e nem afrontam o governador em 

prol da PM pra não perder o status e o gordo salário que recebem como Comandante 

Geral”.  

Ao entrevistarmos um representante de uma das associações de praças da 

Polícia Militar e Bombeiro militar, segundo soubemos, a mais atuante até o momento, 

nos foi informado por ele que a associação conseguiu extinguir essa classificação que 

existia para os recém formados Soldados, inclusive, teve época em que após a formação 

o Soldado era considerado 3ª classe e depois de um tempo promovido a 2ª e 1ª classe, e 

que levava cerca de 5 anos para chegar a primeira classe. 

Afirmou que os Soldados que ingressaram na PM no ano de 2006, pela 

mediação da associação com o governo do Estado, estarão participando do próximo 

Curso de Formação de Cabos PM, ainda em 2017, e que o óbice está sendo o fato do 

Quadro Operacional da PM ter em aberto 413 vagas para Cabos e o curso de 2006 ter 

583 Soldados em condições da promoção. Assim, a associação estaria em negociata 

com o governo para que fossem liberados mais 150 vagas, que incluiria toda turma de 

2006, mas o Comandante Geral já se posicionou contrário a isso, e só quer autorizar 

formação para 413 Soldados. 
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Segundo o representante, “caso não tivermos êxito nas 583 vagas, teremos 

aí 150 policiais que terão que aguardar mais alguns anos para poder receber promoção, 

porque precisaria que houvesse um curso pra Sargento e assim iria abrir vaga pra 

Cabos”, informou. Ainda, afirma que o curso para Cabo em nada prejudica a polícia, 

porque é realizado no método de Ensino a Distância (EAD), ou seja, os policiais que 

participarão do curso vão continuar com o trabalho normal e ao mesmo tempo estarão 

cursando, diferentemente do curso presencial, onde os policiais deixam suas unidades e 

ficam exclusivamente à disposição da Diretoria de Ensino, onde é realizado o curso de 

formação. 

Indagado sobre a situação de aumento salarial para os Policiais militares, o 

representante disse que não há previsão. Afirmou que em conversa com o governo foi 

informado que Rondônia e São Paulo são os únicos Estados da federação que não estão 

no vermelho, ao contrário, estaria numa posição privilegiada em relação as outras 

polícias, e a prioridade não é dar aumento ao servidor, mas continuar pagando o salário 

sem atrasos e dentro do mês trabalhado, como está ocorrendo. 

Tentamos levantar dados sobre o ranking dos salários pagos para PMs no 

Brasil, mas buscando nos sites não encontramos nenhum atualizado. Em contato com o 

chefe do Centro de Comunicação Social da PMRO, nos foi informado que eles também 

não detêm essa informação. Assim, tentamos contato por e-mail com a Associação 

Nacional de Praças (ANASPRA), mas, infelizmente, não obtivemos resposta. No 

entanto, exporemos aqui a tabela fornecida pelo setor de pagamento da Diretoria de 

Pessoal da PMRO, que mostra o valor percebido pelos Policiais Militares de Rondônia 

de acordo com o posto e graduação: 

Tabela I  - Demonstrativo de vencimentos da PMRO - em vigor a contar de 01/04/2017 
Cargo PM Soldo PM (1) Vantagem 

pessoal (2) 

Adicional de 

Formação(3) 

Auxílio 

alimentação (4) 

Auxílio 

fardamento (5) 

Auxílio 

saúde (6) 

Bruto 

ativo (7) 

Bruto 

inativo(8) 

 

Coronel 

 
14.595,19 

 

          
1.838,99  

 

                      
252,50  

 

                         
185,35  

 

                
50,00  

 

     
16.922,03  

 

            
16.434,18  

 

 

Ten Coronel 

 
13.224,70 

 

        
1.666,31  

 

                      
252,50  

 

 
185,35  

 
50,00  

          
15.378,86  

 

            
14.891,01  

 

 

Major 

 
11.559,39 

 

         
1.456,48  

 

                      
252,50  

 

 
185,35  

 
50,00  

          
13.503,72  

 

            
13.015,87  

 

 

Capitão 

 

9.590,50 
 

         

1.208,40  
 

                      

252,50  
 

 

185,35  

 

50,00  

          

11.286,75  
 

            

10.798,90  
 

 

1º Tenente 

 

7.935,40 
 

           

999,86  
 

                      

252,50  
 

 

185,35  

 

50,00  

            

9.423,11  
 

              

8.935,26  
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2º Tenente 

 

7.015,91 
 

             

884,00  
 

                      

252,50  
 

 

185,35  

 

50,00  

            

8.387,76  
 

              

7.899,91  
 

 

Aspirante  

 

6.334,31 
 

             

798,12  
 

                      

252,50  
 

 

185,35  

 

50,00  

            

7.620,28  
 

              

7.132,43  
 

 

SubTenente 

 

6.258,42 
 

                     

788,56  
 

                      

252,50  
 

 

185,35  

 

50,00  

            

7.534,83  
 

              

7.046,98  
 

 

1º Sargento 

 

5.349,14 
 

                     

673,99  
 

                      

252,50  
 

 

185,35  

 

50,00  

            

6.510,98  
 

              

6.023,13  
 

 

2º Sargento 

 

4.743,44 

 

                     

597,67  

 

                      

252,50  

 

 

185,35  

 

50,00  

            

5.828,96  

 

              

5.341,11  

 

 

3º Sargento 

         

4.289,53  

  

           540,48

  

                

252,50  

                  

185,35  

               

 50,00  

     

5.317,86  

       

4.830,01  

 

Cabo 

 

3.532,04 

 

                     

445,03  

 

                      

252,50  

 

 

185,35  

 

50,00  

            

4.464,92  

 

              

3.977,07  

 

 

Soldado 

 
3.237,21 

 

                     
407,88  

 

                      
252,50  

 

 
185,35  

 
50,00  

            
4.132,94  

 

              
3.645,09  

 

Elaboração Própria 

 

(1) A contar de 01/04/2017 (Lei nº 3.513, de 03/02/2015. DOE 2634 de 03/02/2015) 

(2) 1% do próprio soldo para cada ano de serviço completados até 31 de março de 2000, isto é, PM incluídos até 

1998 (Lei nº 1.063/2002) 

(3) O adicional de formação equivale a 12,6% do respectivo soldo para ativos e inativos, a contar de 01/01/2013 

(Lei nº 2.656, de 20/12/2011) 

(4) O auxílio alimentação equivale0,260% ao dia, do soldo de Soldado 1ª Classe, e somente para PM ativo (Lei nº 

1.063/2002) 

(5) O auxílio fardamento equivale a 1,27% do soldo de Coronel PM e somente para PM da ativa (Lei nº1.063/2002) 

(6) O auxílio saúde equivale a R$50,00 para aqueles que não possuem planos de saúde, R$150 para quem tem 

plano de saúde e somente para ativos. 

(7) Remuneração bruta sem Vantagem Pessoal (Soldo + Adic. Formação + Aux. Alim. + Aux. Fard. + Aux. Saúde) 

(8) Proventos bruto sem Vantagem Pessoal (Soldo + Adicional de Formação) 

Fonte: Diretoria de Pessoal da PMRO 

Exposto a tabela que demostra os vencimento dos Policiais militares de 

Rondônia, vê-se que um Soldado ao ingressar na PM ganha o salário bruto de R$4.132, 

94. Certamente que um salário desse valor dificilmente é encontrado no mercado de 

trabalho para quem tem como grau de instrução apenas o nível médio, que aliás, não 

valerá mais para os próximos concursos para ingresso na Polícia Militar que, a exemplo 

de vários Estados do Brasil, Rondônia passou a exigir nível superior para tal. 

 

3.7 PERFIL DOS POLICIAIS QUE INGRESSARAM EM 2016 

 

O Curso de Formação de Soldados PM leva cerca de 6 a 8 meses de 

duração, e tem uma grade curricular composta, em média, por 50 matérias onde a 
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90% 

10% 

SEXO DO ALUNO 

MASC. FEM.

maioria é voltada a legislação. Além dessas matérias o aluno a Soldado participa das 

atividades complementares que somam 60 h/a
46

, e nelas estão englobadas formaturas, 

palestras, visitas ou ficam à disposição da coordenação do curso. O curso tem uma carga 

horária total de 1.206 h/a aproximadamente (DIRETORIA DE ENSINO DA PMRO). 

Os alunos são submetidos a avaliações durante e após o encerramento de 

cada matéria, podendo ser com questões objetivas para aquelas matérias geralmente 

dadas em sala de instrução ou, no caso de matérias onde é necessário a participação 

física do aluno, prova prática ou de instrução. 

Em 2016 foi realizado um curso para ingresso na PMRO que foi concluído 

com 409 novos policiais. Pesquisamos 100 desses alunos através do preenchimento de 

um questionário com 10 questões de múltipla escolha. Passaremos agora a 

demonstração dos resultados de acordo com os questionamentos apostos: 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 3 e 4 – Local de origem e sexo do aluno 
     

 

                                                           
46

 Hora/aula. 

CAPITAL 

34% 

INTERIO

R 

66% 

LOCAL DE ORIGEM 
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CASADO
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DIVORCIADO

VIÚVO (A)

28% 

69% 

3% 

0% 

ESTADO CIVIL 

Elaboração Própria 

Fonte: Cômputo extraído entre os entrevistados do CFSD, em 15/05/2016 

 

 

 

 

Gráficos 5 e 6 – Filhos e estado civil 

  
Elaboração Própria 

Fonte: Cômputo extraído entre os entrevistados do CFSD, em 15/05/2016 

 

 

 

Gráficos 7 e 8 – emprego antes do curso e renda mensal 
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36% 
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Elaboração Própria 

Fonte: Cômputo extraído entre os entrevistados do CFSD, em 15/05/2016 

 

 

Gráficos 9 e 10 – Motivo do ingresso na PM e grau de instrução 

 
Elaboração Própria 

Fonte: Cômputo extraído entre os entrevistados do CFSD, em 15/05/2016 

 

 

Se observa que a maioria dos entrevistados afirmaram ser a “satisfação 

pessoal” o motor que os levam a ingressarem na Polícia Militar, como último motivo o 

salário. Outro fatos que chama atenção é o auto índice de graduandos e graduandos 

ingressando na PM. 

 

Gráficos 11 e 12 -  Afinidade dos instrutores com a matéria e aproveitamento no curso 
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Elaboração Própria 

Fonte: Cômputo extraído entre os entrevistados do CFSD, em 15/05/2016 

 

A avalição em relação ao aproveitamento do curso é bem vista, já que 

os alunos têm que deixar vícios civis ao ingressarem, e o regime ao qual passaram causa 

grande impacto no primeiro momento, prejudicando o aproveitamento. 

 

3.8 PESQUISA COM O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2017 

 

Outra pesquisa realizada foi com os alunos a Sargentos PM que cursaram 

em 2017. Esse curso foi realizado por Cabos PMs na modalidade de “antiguidade”, ou 

seja, só participou quem, dentro do número de vagas oferecidas, se enquadrasse nas 

exigências previstas (no mínimo 10 anos de polícia e 5 anos graduado como Cabo PM). 

A diferença desse curso para os anteriores é que não houve processo seletivo interno 

(PSI), que acontece quando se concede parte das vagas do curso para os melhores 

classificados no concurso interno para Sargento PM (COORDENAÇÃO CFS 

PM/2017). 

A maioria dos Cabos que participaram desse curso eram da turma de 

Soldados PM de 1998, com reservas para alguns da turma de 1992, 1994, 2002 e 2006. 

O curso deu início com aproximadamente 290 policiais, tendo sido dois deles 

desligados próximo da conclusão do curso, sendo um por ter faltado a uma prova 

repositiva e outro por comportamento disforme a graduação pretendida. Houve aqueles 

que não foram promovidos por estarem cursando através de Mandado de segurança, 

sendo necessário o aguardo da decisão judicial para promove-los ou não 

(COORDENAÇÃO CFS PM/2017). 

O Curso de Formação de Sargentos PM ocorre praticamente com a mesma 

carga horária e grade curricular do Curso de Formação de Soldados PM, com exceção 

que são incluídas matérias que tratam dos procedimentos apuratórios, atividades 

inerentes a graduação de Sargento PM. As notas desse curso, assim como as do curso de 

Soldados PM, dão classificação de antiguidade aos Sargentos, ou seja, a melhor nota 

torna o policial precedente àquele com nota menor. Portanto, décimos de nota podem 

colocar ou tirar antiguidade (COORDENAÇÃO CFS PM/2017). 
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42% 

58% 

Local de origem 
Capital Interior

Apesar de tentarmos realizar a pesquisa com antecedência, através de envio 

de ofício e comprovando o motivo do pedido de autorização para distribuição dos 

questionários juntos aos alunos a Sargentos, não foi liberado pela coordenação do curso, 

que arguiu não ser permitido fornecer informações das atividades ao público externo, 

como constava nos motivos apresentados. Assim, foi argumentado que as atividades ali 

concebidas não seriam pormenorizadas, mas o que se pretendia era somente levar ao 

conhecimento doutros como decorre a formação de sargentos PMs e saber o que pensam 

os alunos a respeito do andamento do curso. 

Numa nova tentativa a coordenação do CFS PM concordou conosco se 

apresentássemos cópia do projeto de pesquisa original fornecido à Universidade Federal 

Fluminense, o que foi feito. Dessa maneira houve a concessão, mas somente num 

último momento de encontro dos alunos, onde somente 4 dos 8 pelotões estavam 

presentes no ato de distribuição, e passados alguns dias recebemos apenas 86 

questionários dos 150 distribuídos. 

Demonstraremos primeiramente os resultados das questões de múltipla 

escolha oferecidos aos alunos do curso de Sargentos PM: 

Gráfico 13 – Local de origem do aluno 
   
   

 
 
 
 
 

Elaboração própria 

Fonte: Cômputo extraído entre os entrevistados do CFS, em 18/08/2017 

 

Gráfico 14 – Sexo dos alunos e local de origem

 
Elaboração própria 

Fonte: Cômputo extraído entre os entrevistados do CFS, em 18/08/2017 

 

Gráficos  15 e 16 – Grau de escolaridade e pós grad. entre os que têm nível superior 
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Elaboração própria 

Fonte: Cômputo extraído entre os entrevistados do CFS, em 18/08/2017 

 

Gráficos 17 e 18 – Estado civil e quantos têm filhos 

 
Elaboração própria 

Fonte: Cômputo extraído entre os entrevistados do CFS, em 18/08/2017 

Gráficos 19 e 20 – Motivo do ingresso na PM e aproveitamento no curso CFS/2017 

69% 

20% 

10% 
1% 

Estado Civil 

90,7% 

9,3% 

Filhos 

Sim

Não

47,6% 

15,1% 

37,3% 

Possuem

Nivel

Superior

Graduandos 2º Grau

Grau de Escolaridade 



126 
 

 
Elaboração própria 

Fonte: Cômputo extraído entre os entrevistados do CFS, em 18/08/2017 

 

 

O gráfico acima demostra que a maioria aponta a “oportunidade e 

estabilidade” como sendo os motivos que levaram esses policiais a entrarem na PM no 

final dos anos 90, época de recessão em que passava o Estado de Rondônia. 

 

Graficos  21 e 22 – Exercícios físico, aulas, estudo e avaliações quanto a intensidade 

 
Elaboração própria 

Fonte: Cômputo extraído entre os entrevistados do CFS, em 18/08/2017 
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Gráficos 22 e 23 – Instrutores/matérias e mudança na vida social durante o curso 

 
Elaboração própria 

Fonte: Cômputo extraído entre os entrevistados do CFS, em 18/08/2017 

 

 

No campo que indaga se há algo mais a ser inserido no questionário que o 

aluno queira expor em relação ao CFS PM, extraímos alguns comentários: 

a) “Deveriam atentar pela transparência na elaboração e aplicação das 

provas, porque a nota vale classificação e o que se vê aqui é de deixar a desejar”; 

b) “Tem muitos instrutores que não souberam passar a matéria, 

prejudicando os pelotões em que davam instruções”; 

c) “Muita educação física sem necessidade. Tem que distribuir melhor essa 

carga horária”; 

d) “Quando aplicam as provas deveriam arrumar um jeito de fiscalizar 

melhor pra evitar a cola na sala. É difícil você estudar e quem cola tirar nota melhor e 

sair mais antigo”; 

e) “Tão cedo não quero ouvir hino de Rondônia, nacional, da república, da 

PM, da D.E. Acabou essa lavagem cerebral, ainda bem!” 

Dando continuidade, passaremos a expor as partes mais interessantes de 

algumas entrevistas feitas com o alunos a Sargentos ao final do curso. Aqui, 

reproduziremos o dito por quatro entrevistados, que identificaremos como “Mi”, “Pi”, 

“Sigma” e “Tau”, onde foram interrogados sobre duas questões iguais. Chamaremos o 
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primeiro entrevistado de “Mi”, que perguntado sobre o lado positivo e negativo do 

curso, disse: 

“O positivo é a gente ter superado seis meses de muito, mas muito estresse, 

sabe, é... é estranho, porque muda totalmente o ambiente de convívio da 

gente de uma hora pra outra e a gente estranha, a mente estranha, e... na 

verdade isso transforma a gente de um jeito que se não for forte acaba 

desistindo do curso. Só de saber que agora eu vou ter um pouco mais de 

tempo pra minha família me dá um ânimo de viver que tu nem imagina. O 

lado negativo é que teve muita coisa, sabe, que não tinha necessidade, é... a 

caxiagem até que é aceitada por causa do militarismo mesmo, mas a maioria 

aqui é de pessoas entre 40 e 50 anos de idade, daí a gente vê os Sargentos 

novinhos dando lição de moral na gente por besteira, e às vezes a gente tem 

idade de ser a mãe ou o pai dele e ele nem sequer pensa nisso né... e, eu acho 

que isso foi uma das coisas ruim que eu vi no curso.” 

 

Indagado sobre a mesma questão anterior, Pi explana: 

  

“Sair Sargento é uma coisa que todo mundo que entra como Soldado quer, 

então dá até certo orgulho de usar três divisas a partir de agora, e esse é um 

lado bom. Agora tem também a questão do aprendizado no curso, apesar do 

lado negativo que a gente viu também, mas eu, particularmente, consegui 

aprender muita coisa aqui, principalmente coisas da legislação que eu nem 

sabia pra onde ia. Eu tinha estudado quando eu entrei em 98, mas depois do 

curso a gente acaba esquecendo e por aí vai. Então, isso é umas das coisas 

bacana. Agora o lado negativo do curso pra mim, que eu vejo, foi duas 

coisas, a primeira é que a gente não é mais jovem pra tá nessa correria danada 

que é o curso. Não tem tempo pra nada e ainda tem que desenrolar tempo pra 

tudo, né. Então é assim, são seis meses que tu fica exclusivamente preso no 

curso, não dá pra planejar nada porque de uma hora pra outra eles mudam a 

escala de serviço ou arrumam uma atividade extra ou... sei lá, inventam 

alguma coisa e tu pode esquecer tudo. A outra é essa carga horária de 

educação física e ordem unida, pra que isso? Esse pessoal sabe que a gente já 

tá velho, pelo menos a maioria aqui. Ninguém aguenta passar quase seis 

meses nessa correria mais não. Tinha que rever isso, eu acho.” 

 

 

Por sua vez, se posicionando sobre o lado positivo e negativo do curso, 

Sigma afirma: 

 

“É bom a gente obter conhecimento, novas técnicas, novos posicionamentos 

sobre a legislação, fazer novas amizades e rever velhas amizades. Eu avalio 

isso de maneira positiva e eu até comentei um dia desses com meu marido: a 

gente precisa de vez em quando levar um tranco desses na vida sabe, sair 

dessa mesmice do dia a dia, dessa coisa rotineira. Eu aprendi tanta coisa aqui 

que pra mim valeu muito a pena. Eu vejo gente aí reclamando do curso, que 

tá isso que tá aquilo, mas... é verdade que foi um pouco ralado mesmo, mas 

eu tava tão desanimada da rotina da minha vida que o curso veio pra me 
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despertar, me fazer sentir que eu tô viva, ainda. Parece que eu saí duma 

espécie de dormência; era casa, trabalho, marido, filhos e estudo, casa, 

trabalho, marido, filhos e estudo, todo dia a mesma coisa e de repente pã, 

aquele baque! Começou o curso e tudo mudou. A coisa ficou mais acelerada 

porque eu já não tinha o tempo pra casa, marido, filho e estudo, porque o 

trabalho foi substituído pelo curso e aumentou o estresse. O marido e os 

filhos sentindo minha falta. Isso fez até eles me valorizarem mais e eu fiquei 

foi contente. Agora, no final do curso, vou desacelerar dessa correria daqui e 

voltar pra onde eu tava mais motivada (risos). 

Lado negativo é ver a desonestidade de quem diz ser policial, que deveria ser 

e dar exemplo, quando vai fazer as provas ficam colando, pedindo cola, 

passando cola. Poxa, aqui todo mundo é consciente que um décimo faz a 

diferença na classificação pra antiguidade. A maioria do curso é pessoal do 

interior, né... então, todo mundo quer voltar pra o lugar de onde veio, e sabe 

que tem que ficar bem classificado senão não volta, daí você vê gente se 

dando bem colando ou se drogando com essa porcaria que tavam tomando aí 

pra tirar nota boa, tal de, é... ritamina, ritalina, um negócio assim. Eu vejo 

isso negativo no curso, porque a gente quer que os outros sejam honestos 

com a gente e acha que isso não é desonestidade (sic).” 

 

Encerrando a primeira questão apresentada, Tau assim respondeu a 

entrevista: 

 

“O positivo pra mim foi as novas amizades que eu fiz aqui. Conheci muita 

gente boa, mas também conheci umas tranqueiras que... nossa! Eu não sou 

muito dado a estudo e aqui não teve jeito, eu tive que estudar. Mesmo assim 

não fui muito bem na classificação, mas eu não tava muito preocupado com 

antiguidade não porque já tá certo de eu voltar pra onde eu tava, e também 

vou pra reserva daqui a dois anos, então posso dizer que eu tô tranquilo (sic). 

O negativo é que eu sou do interior e como o curso é puxado demais, eu só 

fui em casa duas vezes durante esses seis meses. Eu moro em Vilhena que 

fica 800km daqui, são 12 horas de viagem pra ir e mais 12 pra voltar, aí fica 

difícil pra eu ver a família porque a gente tinha aula até nos sábados e saía 

dela a noite, não dava pra eu ir folgando só o domingo e tendo que tá aqui na 

segunda 6 horas da manhã. Às vezes que eu fui foi numa folga de fim de 

semana que deram pra gente e num feriado prolongado, também de fim de 

semana, senão nem teria ido. Mas pra mim, esses seis meses foi de 

arrebentar, mas acabou, graças a deus.” 

 

A segunda pergunta apresentada aos participantes foi referente aos seus 

pontos de vista em relação a esses anos, e alguns décadas, atuando na Polícia Militar, 

Mi se manifestou contando: “eu só tenho a dizer que foram anos de guerra e de paz. 

Cresci muito sendo PM. Aqui construí minha família e meus amigos, então, não tenho 

do que reclamar da minha vida na PM. Eu entraria de novo se pudesse”. Já Pi, disse o 

seguinte: “olha, muita coisa mudou de alguns anos pra cá, a polícia tem que mudar 

mesmo, mas pra melhor. Mas, eu ainda acho que alguns comandantes têm que ver os 
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praças como seres humanos e não como robô que tem que fazer as coisas como só eles 

querem, sabe”. 

Sigma afirmou: “eu avalio todos esses anos como ótimos. Lógico que se 

pudesse eu mudava algumas coisinhas que aconteceram, mas no geral eu gosto de ser 

policial. Então, não tenho que reclamar, não”. Por fim, Tau respondeu a indagação 

dizendo: “eu era novo, do interior e trabalhava na roça. Dei sorte de passar no concurso 

da PM e tudo que eu construí foi por aqui. Eu sei que ela vai melhorar ainda mais com o 

passar do tempo, tem muita gente com pensamento novo entrando e isso muda a 

polícia”. 

Assim sendo, dá pra perceber que os entrevistados têm uma ligação positiva 

com a instituição policial na qual trabalham, mesmo que discordem num ponto ou 

noutro ou tenham tido experiências negativas ao longo do tempo em que estão na ativa.  

 

3.9 CRIMES OU TRANSGRESSÕES COMETIDAS COMUMENTE ENTRE OS 

POLICIAIS DA PMRO 

 

Apesar da vida policial militar ser pautada na disciplina, as ações 

comissivas ou omissivas que se caracterizam de maneira infracional são rigorosamente 

apuradas e punidas. Vale lembrar que os militares da PM de todo país são regidos por 

legislação especial, a qual aponta condutas exclusivas praticadas por militares tanto das 

Forças Armadas como das auxiliares. Assim, temos o Código Penal Militar que tipifica 

os crimes militares e o Código de Processo Penal Militar que aponta os procedimentos 

aplicáveis nos respectivos casos. 

O fato de os militares contarem com o Código Penal Militar como 

tipificador de crimes e assim responderem por esses atos na Justiça Militar, não os 

impede de responderem também na Justiça Comum. Às vezes podem responder nas 

duas ao mesmo tempo e ainda na Justiça Civil, por exemplo, um militar de serviço que 

cometa o crime de abuso de autoridade seguido de lesão corporal, por não está o 

primeiro previsto no Código Penal Militar mas tão somente no Código Penal, não o 

deixará impune quanto àquela ação, pois responderá pelo abuso de autoridade na Justiça 
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Comum e pela lesão corporal na Justiça Militar, podendo ainda ser acionado por 

reparação de danos na Justiça Civil. 

Muitas pessoas acreditam que há um forte corporativismo em relações aos 

crimes praticados por Policiais Militares, mas, na verdade, o que se vê são rigorosas 

apurações realizadas pela Corregedoria da PMRO (CORREGEPOM), que ultimamente 

buscou centralizar as apurações de maneira que tenha total controle dos apuratórios. 

Anteriormente os atos eram abertos nas unidades dos envolvidos em infrações penais, 

mas houve uma determinação que o numerário desses atos procedimentais devam ser 

controlados pela corregedoria e não mais pelas unidades, dando assim maior 

transparência e facilitando a fiscalização dos seus andamentos. 

Além do arcabouço de crimes previstos no Código Penal Militar os Policiais 

militares também são regidos pelo Regulamento Disciplinar Policial Militar (RDPM), 

que traz nos seus artigos 15, 16 e 17 várias transgressões disciplinares, que é qualquer 

ação ou omissão contrária à ética ou ao dever policial militar, quando cometidas pelos 

policiais, consequentemente, serão alvos de apuração e sanção. As transgressões são 

classificadas de acordo com o grau de intensidade, como as de natureza “Leve, Média e 

Grave”.  

O artigo 40 do RDPM prevê as seguintes punições para os transgressores, 

claro, de acordo com o grau de intensidade do ato praticado, e essas sanções são 

aplicadas logo após o encerramento do processo apuratório: 

 

Art. 41. As punições disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares 

são as seguintes:  

I – repreensão;  

II – detenção;  

III – prisão;  

IV – licenciamento a bem da disciplina;  

V – exclusão a bem da disciplina; e  

VI – demissão “ex-officio”. 

 

Quando um policial comete uma transgressão é aberto uma sindicância para 

apurar o fato, caso não seja observado o cometimento de nenhum crime durante esse 
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procedimento, o policial é penalizado com as sanções apostas acima. Contudo, 

verificando que houve o cometimento de crime o sindicante deverá comunicar o 

superior responsável para que este tome providências e determine a instauração de 

Inquérito Policial Militar, que se assemelha ao Inquérito Policial realizado para 

apurarem os crimes comuns. Dessa maneira, fica claro que os crimes militares são mais 

graves que as transgressões disciplinares, tal qual na esfera penal comum, os crimes são 

mais graves do que as infrações penais
47

. 

Em contato com o Departamento de Apuratório da Corregedoria da PMRO, 

solicitamos que nos fornecessem a quantidade de sindicâncias E inquéritos policiais 

militares do exercício 2016/2017, bem como, que nos informasse quais crimes e 

infrações mais foram cometidas por Policiais Militares, conforme recebemos: 

Quadro 7 – Sindicâncias do exercício 2016/2017 CORREGEPOM 

 

 

2016 

QUANT. APURARAÇÕES QUANT. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COM MAIOR 

INCIDÊNCIA 

 

83 

Lesões corporais 16 Art. 15. I, RDPM – portar-se inconvenientemente, 

desrespeitando as normas de boa educação, os 

costumes ou as convenções sociais; 

Abuso de 

Autoridade 

10 Art. 17. XI, RDPM - empregar força ou medida 

desnecessária em ato de serviço, ainda que não 

resulte dano; 

Arma de Fogo 01 Art. 17, XXXV, RDPM - fazer publicamente 

declaração que ofenda, perante a sociedade ou 

parte dela, o Estado, suas instituições ou os chefes 

dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

ou quem os represente; 

Outros 56 

Em andamento: 09  

2017 335 

Lesões corporais 106 

Art. 17. XI, RDPM empregar força ou medida 

desnecessária em ato de serviço, ainda que não 

resulte dano; 

 

Abuso de 

Autoridade 
35 

Art. 15. I, RDPM – portar-se inconvenientemente, 

desrespeitando as normas de boa educação, os 

costumes ou as convenções sociais; 
Arma de Fogo 22 

Outros 140 

Art. 17, XXXVIII, RDPM – exercer, o policial 

militar da ativa, atividade remunerada, exceto as 

previstas em lei. 

 

Art. 17. IV, RDPM discutir ou promover 

discussão, por meio de qualquer veículo de 

comunicação, sobre assuntos estratégicos afetos à 

área da segurança pública; o inciso VIII ( 

desrespeitar os órgãos dos poderes constituídos ou 

qualquer um de seus membros, bem como criticar 

de maneira ofensiva, em público ou por meio dos 

                                                           
47

 Informação fornecida pela CORREGEPOM. 
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canais de comunicação, seus atos ou decisões) dos 

Art. 17 do RDPMRO-2007; além de ter violado o 

Art. 29, inciso IX (ser discreto em suas atitudes e 

maneiras, e em sua linguagem escrita e falada) do 

Estatuto da PMRO. 

Em andamento: 308. 

Elaboração própria 

Quadro 8 – Crimes Militares 

CRIMES MILITARES 

 

 

2016 

QUANT. CRIMES QUANT. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR 

COM MAIOR INCIDÊNCIA 

 

76 

Lesões corporais 25  

 

 

Art. 17. XI, RDPM - empregar força 

ou medida desnecessária em ato de 

serviço, ainda que não resulte dano; 

Extravio de 

armamento 

29 

Peculato Culposo 10 

Violação de 

Domicílio 

06 

Desrespeito a 

Superior 

06 

Em andamento: ano 2016/ 09 – ano 2017/80 

2017 111 

Lesão Corporal 44 

Art. 16, III, deixar de cumprir ou de 

fazer cumprir normas, regulamentos 

ou instruções na esfera de suas 

atribuições 

Extravio de 

Armamento 
49 

Peculato Culposo  08 

Desrespeito a 

Superior 
10 

Elaboração própria 

 

Em relação a expressividade do quantitativo de sindicâncias inquéritos de 

2017 em relação ao ano 2016, dá-se pelo fato da Corregepom ter centralizado as 

apurações, conforme explicado anteriormente.  

 

3.10 ADOECIMENTOS 

 

O prejuízo físico e psicológico que alcançam aqueles que exercem 

atividades operacionais na Polícia Militar são mais comuns do que se imagina. 
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Obviamente que na maioria dos casos há ligação com a atividade exercida ao longo dos 

anos. Segundo nos informou um médico militar da Diretoria de Saúde: 

 

“É comum aparecer policiais se queixando de dores musculares ou na coluna 

e a gente encaminha para o especialista. Depois dos exames, se for 

constatado alguma lesão ele fica com restrição pra determinadas atividades, 

só exercendo aquelas que não possibilitem causar mais dano à saúde”. 

Esse médico nos forneceu um gráfico mostrando um estudo realizado com 

quase 3.900 pessoas entre Policiais Militares e Corpo de Bombeiros Militar de 

Rondônia, que estavam afastados com Licença para Tratamento de Saúde (LTS) no 

período de 2012 a 2016, que apontou: 

 

Figura 4 – quantitativo de afastamentos 2012/2016 

 
Fonte: Diretoria de Saúde da PMRO 

 

Segundo a Dra. Simone Oliveira
48

, a sobrecarga prolongada sobre a coluna 

cervical, torácica, lombar, sacral ou coccigeana, certamente trará algum tipo de trauma 

posterior, e isso geralmente ocorre com aqueles policiais que trabalham com 

                                                           
48

 Fisioterapeuta do trabalho, advogada e palestrante. 
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equipamentos de uso militar. Informou que os fatores de sobrecarga à coluna vertebral 

do PM são: 

 

 

 

 

Figura 5 – Colete balístico feminino 

 
Fonte: Diretoria de Saúde da PMRO 

 

Figura 6 – Colete balístico masculino 
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Fonte: Diretoria de Saúde da PMRO 

Figura 7 – Cinto de guarnição 

 
Fonte: Diretoria de Saúde da PMRO 

 

Figura 8 – armamento/pistola .40 
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Fonte: Diretoria de Saúde da PMRO 

Figura 9 – Armamento/carabina .40

 
Fonte: Diretoria de Saúde da PMRO 

Figura 10 – Sobrepeso 
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Fonte: Diretoria de Saúde da PMRO 

 

Figura 11 – posturas estáticas e prolongadas

 
Fonte: Diretoria de Saúde da PMRO 
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Figura 12 - Estresse 

 
Fonte: Diretoria de Saúde da PMRO 

 

Conforme afirmou a Dra. Simone, a sobrecarga, considerando o 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), é de 5 a 8kg. 

Em relação ao estresse, todos nós estamos sensíveis a sofrer esse trauma a 

qualquer momento, seja em nosso lar, no ambiente de trabalho ou até mesmo na hora do 

lazer.  Um site americano publicou matéria com o título “Os trabalhos mais estressantes 

de 2016”, segundo a metodologia utilizada por eles o estresse laboral pode ser avaliado 

por 11 fatores: viagens, prazos, trabalho ao público, competitividade, demandas físicas, 

condições ambientais, riscos encontrados, a vida de si mesmo ou outros em risco, 

conhecer e interagir com clientes e / ou o público, e o potencial de crescimento do 

emprego (CAREERCAST.COM, 2016). 

Analisando todos esses fatores, o site criou as 10 profissões mais 

estressantes previstas para o ano de 2016, que estão aqui apresentadas na ordem 

decrescente: 
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Quadro 9 – As 10 profissões mais estressantes e índices de estresse para 2016 

Elaboração própria 

.  

O site alega que trabalhos como os de bombeiros e policiais podem ser 

notavelmente estressantes, embora tenham motivos distintos são facilmente aparentes. 

Isso ocorre devido o enfrentamento de situações de risco, em que nessas ações eles 

podem perder a vida. Lembrando que essa pesquisa foi realizada nos Estados Unidos da 

América, onde a realidade sobre os fatores de estresse de cada atividade pode ser bem 

diferente se comparados a outros países, tal como o Brasil. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Extraímos no percurso do trabalho apresentado que inicialmente as forças 

repressivas foram implantadas por ocasião do descobrimento do Brasil e que sua origem 

tinha por finalidade a prevenção e repressão ao crime, atribuídas à prática civil. Quanto 

a militar, atuava na defesa da pátria de maneira a reprimir as ameaças a Colônia, fossem 

elas internas (levantes, movimentos de independência, oposição política etc.) ou 

externas (ameaças de invasões pelos países europeus). Outra atribuição era inibir 

desvios das riquezas aqui extraídas, evitando prejuízo a Coroa portuguesa.  

Com o passar do tempo, houve a necessidade de adequação e assim foram 

criando unidades incumbidas de atuarem de acordo com sua destinação, onde as ações 

policiais passaram a ser direcionadas visando proporcionar a sensação de segurança à 

comunidade, objetivando a tranquilidade pública mesmo que fosse necessário o uso da 

força, a qual tinha respaldo do Estado para tal. Justamente esse uso da força que veio ao 

longo da história marcando as instituições policiais com temor e desconfiança por parte 

da população, visto que houve na biografia do país alguns dissabores proporcionados 

pelo “abuso da força”. 

Por ter sido Rondônia revelada por incursões realizadas sob o comando de 

um militar, onde hoje existem várias cidades que tiveram origem por nascerem naquela 

época localizadas no eixo do desbravamento, seja talvez o fator que tanta afinidade 

proporciona entre habitantes e militares. A partir de então, vimos que os márcios vieram 

para esta banda com o objetivo desbravador, sendo seguidos por pessoas dos locais mais 

longínquos do país em busca de dias melhores, havendo a necessidade de criar uma 

força que pudesse proteger os que aqui chegavam a todo momento, nascendo assim a 

Guarda Territorial do Guaporé, que posteriormente deu origem a Polícia Militar. 

Foi destacado que para compor o quadro policial era preciso trazer gente de 

outros Estados, já que poucos aqui se interessavam pelo emprego militar, pois a labuta 

com a terra lhes proporcionavam um retorno melhor. Um fato notório é com relação 

àqueles advindos doutros lugares para se enfileirarem na carreira policial militar, como 

citado pelo Major PM Delmiro em entrevista, eram pessoas incultas e muitos deles se 

propuseram a vir tão longe para se desgarrar da miséria do local onde que viviam, tendo 
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para eles um custo muito alto ao se distanciar tanto dos familiares e amigos. Como dito 

pelo recrutador na entrevista, o “salário” era bom, pressupondo que esse era o fator 

principal da vinda deles.  

Comparando os motivos que levaram os novos ingressos à PMRO, apontou 

o resultado para a “satisfação pessoal”, que difere daqueles que ingressaram a duas 

décadas ou mais, quando da escassez de riquezas advindas da extração do ouro e outras 

atividades remuneratórias mais atrativas, tendo os dados apontados que o fator de maior 

relevância teria sido a “oportunidade”.   

Em relação a turma de 2016, exibiu a pesquisa que 64% deles eram 

graduados ou cursavam nível superior, corroborando o resultado com a decisão de ser 

exigido para os próximos cursos a formação superior em qualquer área, ou seja, teremos 

policiais mais capacitados a lidar com o público e exercer suas atividades de maneira 

mais eficaz. 

Isso confere afirmativa que os precursores da PM muito se diferenciam 

daqueles que hoje entram nela, a começar pelo local de onde eles vieram. As 

dificuldades enfrentadas pelos militares para combater a criminalidade na época do 

apogeu da extração de riquezas em Rondônia, não se comparam às mazelas sociais que 

dão regramento às práticas ilícitas atuais. Essa mudança externa fez com que a 

instituição também se adequasse para o enfrentamento urbano diferenciado.  

Durante nossa estadia em uma das unidades militares responsáveis por 

gerenciar algumas das ações comunitárias, ficamos impressionados com o 

comportamento estimulador de cada um dos policiais ali presentes em relação às 

atividades que beneficiam os donatários. Mas somente isso não foi o suficiente para 

comprovar que há uma ligação positiva entre polícia e comunidade, fato é que o 

resultado da pesquisa apontou que a Polícia é a segunda instituição que mais transmite 

confiança na capital.  

Quanto à nota dada pela comunidade avaliando a atuação da Polícia Militar 

de Rondônia, após somadas as notas apontadas numa escala de 0 a 10 e divididas pela 

quantidade de entrevistados, se obteve média “7, 2”. O critério utilizado para medir o 

grau de satisfação a coloca no conceito “Bom”, ou seja, presumisse que há um elo 

positivo entre a prestação do serviço por parte da PMRO e a percepção dessas ações por 

parte da comunidade. A mesma fórmula foi utilizada para concluir dentre aqueles que 
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por qualquer motivo já mantiveram contato com Policiais Militares de serviço, 

buscando saber como avaliaria o trato do policial para com eles, chegando a média “7, 

8”, também classificada dentro do conceito “Bom”. 

Essa apresentação da Corporação Policial Militar traz ao conhecimento do 

público externo sobre como está estruturada a PMRO, em quais locais atuam, como 

atuam e quando atuam. Informações dessa natureza provavelmente darão ao leitor 

esclarecimentos que antes ignoravam, como por exemplo, as ações sociais engendradas 

pelas unidades da PM. Apesar dos Policiais Militares estarem bem conceituados com a 

população, conforme indicou a pesquisa, há aqueles que desconhecem seus feitos e por 

ainda não terem oportunidade de manterem um contato pessoal, talvez nutram os 

mesmos sentimentos reprováveis daqueles que os veem com desprezo.   

Em relação aos policiais pesquisados, subtraímos que muitos anseiam pela 

devida promoção para mudança de graduação, chegando a alegarem estarem 

contentados com o valor salarial que lhes é pago, porém, insatisfeitos com a 

desvalorização. Assim, avaliamos aqui existe a necessidade das autoridades 

competentes se empenharem para oferecer a esses milicianos o que lhes é devido dentro 

do prazo legal previsto, como forma de reconhecimento àqueles que fazem por merecer 

tais recompensas, porque o retorno a quem é prestado consideração é a dedicação na sua 

atividade, e isso reflete diretamente no engrandecimento da corporação. 

Quanto às críticas oferecidas pelo alunos em relação aos cursos é de grande 

valia aos gestores observarem onde está havendo falhas e buscarem saná-las, porque a 

formação é a base primordial dos policiais. Esse estudo demonstra onde há suturas a 

serem feitas quanto à metodologia de ensino que hoje está sendo aplicada, como 

exemplo, na alta carga horária da instrução Educação Física Militar no Curso de 

Formação de Sargentos, no trato dos instrutores e monitores com os cursandos, na 

fiscalização mais severa quando da aplicação das avaliações, da quantidade de matérias 

em relação as horas aulas, folgas esporádicas para aqueles que moram em localidades 

muito afastadas da capital etc. Devemos lembrar que um policial bem formado será um 

profissional bem preparado. Isso é o que toda instituição de respeito busca, 

principalmente quando ela tem por finalidade o contato direto com o público. 

Por fim, consideramos que a Polícia Militar do estado de Rondônia está 

numa posição privilegiada em relação a maioria das Polícias Militares do Brasil, porque 
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goza de um excelente entrosamento com os meios de comunicação, reconhecendo seu 

poderio e valia, além de estar utilizando-os de maneira a favorecer a comunidade. 

Também, há reciprocidade por parte da imprensa, principalmente daqueles que levam 

informações da seara criminal. 

A população também demonstrou no curso desse estudo que há 

credibilidade com a instituição, e isso destoa afirmativa de que Policiais Militares são 

corruptos, arbitrários, agressivos etc. Existe o reconhecimento de que a polícia ainda é a 

guardiã da lei e protetora do cidadão, que sua ação não alcança somente o combate e 

prevenção à criminalidade, mas, conduz à paz e regula as relações sociais. Isso ocorre 

porque no fronte existem seres humanos que mesmo aparentando estarem blindados, 

têm as mesmas características, responsabilidades e sentimentos que qualquer outra 

pessoa tem.  
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