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RESUMO 

 

O presente trabalho dialoga com a sociologia das organizações para compreender como ocorre 

a construção social cotidiana da raça e do racismo na atividade policial, como se define um 

“suspeito” e quais são os incentivos e coerções organizacionais e comunitárias que constrangem 

a ação do policial. Para tal fim, realiza pesquisa quali-quantitativa na Operação Segurança 

Presente (OSP) do bairro carioca do Recreio dos Bandeirantes, utilizando a pesquisa 

documental, etnografia, entrevistas e análise de dados quantitativos. Busca-se entender como o 

viés racial está relacionado à racionalização burocrática do serviço policial, sobretudo o uso de 

métricas e indicadores de eficiência ligados à quantidade de abordagens realizadas e arranjos 

de trabalho extraoficiais utilizados para aumentar a produtividade do policial. A pesquisa 

constata também a participação ativa da população residente no bairro do Recreio e da 

administração da OSP na construção social do suspeito, indicando mecanismos relacionais de 

racialização que vão além das atitudes individuais do policial. Finalmente, discute como a 

privatização do serviço público de polícia rompe com preceitos de universalidade da segurança, 

conduzindo à rotulagem em massa de pessoas pretas e pardas. 

 
Palavras-Chave: Viés racial; Polícia; Estereótipos; Sociologia das organizações. 
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ABSTRACT 

 
The present work draws upon the sociology of organizations to understand how the daily social 

construction of race and racism occurs in police activity, how a “suspect” is defined and what 

are the organizational and community incentives and coercions that constrain the police officer’s 

actions. To this end, it carries out qualitative and quantitative research in Operação Segurança 

Presente (OSP) in the Rio de Janeiro neighborhood of Recreio dos Bandeirantes, using 

documents, ethnography, interviews and quantitative data analysis. It seeks to understand how 

racial bias is related to the bureaucratic rationalization of the police service, especially the use of 

metrics and efficiency indicators linked to the number of stops carried out and unofficial work 

arrangements used to increase police productivity. The research also notes the active 

participation of the population residing in the Recreio neighborhood and the OSP 

administration in the social construction of the suspect, indicating relational mechanisms of 

racialization that go beyond the individual attitudes of the police officer. Finally, it discusses 

how the privatization of the public police service breaks with precepts of universality of 

security, leading to the mass labeling of black and brown people. 

 

Keyword: Racial bias; Police; Stereotypes; Sociology of organizations. 
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APRESENTAÇÃO 

 
O cano do fuzil, refletiu o lado ruim do Brasil 

Nos olhos de quem quer (quem quer) 

E me viu único civil rodeado de soldados 

Como se eu fosse o culpado 

No fundo querendo estar 

À margem do seu pesadelo 

Estar acima do biotipo suspeito 

Nem que seja dentro de um carro importado 

Com um salário suspeito 

Endossando a impunidade à procura de respeito 

Endossando a impunidade à procura de respeito 

Mas nesta hora só tem sangue quente 

E quem tem costa quente 

Tribunal de Rua, O Rappa, 1999. 

 
No passado recente, o termo “cor padrão” era um jargão muito utilizado por policiais 

para designar a cor de pele “típica” de um suspeito como “preta” ou “parda”, especialmente nas 

comunicações entre policiais em serviço. Mudanças no debate público, na sociedade civil e 

iniciativas legais como a criminalização da injúria racial e do racismo fizeram com que esse 

termo caísse em desuso. No entanto, a eliminação de uma expressão racista do vocabulário dos 

policiais não fez com que as práticas discriminatórias também mudassem. No Brasil, pessoas 

pretas e pardas continuam sendo alvos constantes de revistas, de prisões arbitrárias, abordagens 

e de violência. Não são raros os episódios de erros na ação policial que produzem vítimas fatais 

e violações de direitos. Levantamentos estatísticos mostram que a polícia age sistematicamente 

de forma diferente com as pessoas a depender da cor da pele (Ramos et al, 2022; Mitchell e 

Wood, 1998; Silva et al, 2021; Anunciação et al, 2020). Mesmo depois das mudanças ocorridas 

no debate público e no ordenamento jurídico a respeito do racismo nos últimos anos, o termo 

“cor padrão”, por sua vez, parece apenas ter sido substituído por outro: o estigma de “ganso”1. 

Em razão da mobilização crescente dos movimentos sociais e da sociedade civil em 

torno do antirracismo, o tema do viés racial na polícia é uma questão que mobiliza cada vez 

mais a opinião pública e o campo das ciências sociais. O racismo na seleção de pessoas suspeitas 

de cometer crimes pela polícia é um tema de pesquisa em ascensão. Por causa disso, essa 

dissertação investiga o processo social de seleção do suspeito pelos policiais, que pode ou não 

estar ligado a ações violentas. A pesquisa não lida com ações de extrema violência policial, 

como aquelas que resultam em morte ou tortura de pessoas paradas pela polícia. Contudo, 

 

1 “Ganso” é uma alcunha genérica e de caráter depreciativo, muito utilizada pelos policiais militares em seu 

cotidiano, de maneira informal. Mais à frente discutirei de forma mais detida este termo. 
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pretende ser uma contribuição, mesmo que modesta, ao entendimento de fatores que produzem 

o viés racial na seleção dos suspeitos. 

O trabalho procura, sobretudo, refletir sobre o papel desempenhado pela própria 

organização policial na reprodução do viés racial nos serviços prestados pela Polícia. Para 

alcançar esse objetivo, estuda a Operação Segurança Presente (OSP), uma política pública 

criada no Rio de Janeiro em 2014 e que desde então está em permanente expansão. Entende-se 

que estudar essa política em particular pode ser útil para entender a emergência e construção da 

raça e do racismo cotidiano policial visto que ela tem como um dos seus principais pilares a 

abordagem e revista dos cidadãos. Como policial militar e ex-membro da Operação Segurança 

Presente não foi difícil obter acesso ao campo de pesquisa. Por conta dessa facilidade, os 

materiais empíricos do presente trabalho foram obtidos pela combinação de diversos métodos: 

etnografia, entrevista, análise documental e dados quantitativos – todos eles relativos à 

Operação Segurança Presente (OSP) do bairro carioca do Recreio dos Bandeirantes. 

A OSP é uma ação da polícia carioca que surgiu apresentada como uma revolução na 

segurança pública, sendo inclusive exportada para outros Estados brasileiros (GONÇALVES, 

2018). Sua principal diferença em relação ao policiamento executado pela Polícia Militar é a 

ênfase nas abordagens policiais, obtidas pela massiva presença de policiais nas ruas sob sua 

responsabilidade. Na OSP, determina-se um pequeno perímetro escolhido pela sua importância 

política e nele são praticadas as ações policiais que a comunidade considera como realmente 

“de polícia”, como: abordar, revistar pessoas e carros e ordenar o espaço urbano. Os 

interessados em ter sua área residencial ou comercial segura participam ativamente da criação 

até o controle das táticas dos policiais. Nas regiões atendidas, moradores e comerciantes passam 

a ver e sentir a presença policial cotidiana. 

A OSP geralmente conta com apoio de órgãos da prefeitura, da iniciativa privada e dos 

policiais militares que participam de seus serviços, recebendo pagamento extra2 para trabalhar 

em seu período de descanso na PMERJ. É importante destacar que a distribuição das bases da 

OSP pelo território do Estado do Rio de Janeiro não é determinada por dados empíricos sobre 

a incidência de crimes, isto é, pela “mancha criminal”, mas definida pela negociação com 

moradores, comerciantes, associações de bairro etc. Dessa maneira, a Operação acaba por ser 

 

 

 

2 A remuneração do serviço extraordinário na PMERJ é relativamente nova na instituição. O Regime Adicional de 

Serviço (RAS) foi criado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em 2012. Até o presente não foram 

desenvolvidas pesquisas das condições de trabalho dos policiais militares que cumprem uma dupla jornada, ou 

seja, trabalham na PMERJ e no RAS. Podemos supor que a troca da folga por um dia de serviço, mesmo que 

remunerado, precariza as condições de trabalho do policial militar. 



16 
 

implementada nos bairros turísticos e regiões mais ricas da cidade, o que pode ser atestado no 

mapa das bases disponível site da OSP3. 

Um aspecto marcante dessa política é o fato de ter sido idealizada a partir das 

experiências com a Operação Lei Seca, um programa do Governo do Estado do Rio de Janeiro 

criado para prevenir acidentes de trânsito provocados por motoristas alcoolizados. Em seu livro 

“Filosofia e revolução em segurança pública” (2018), o Coronel Fellipe Gonçalves admite 

direta inspiração e transferência de expertise de uma política à outra. Gonçalves ressalta as 

qualidades da Operação Lei Seca (OLS), descrevendo-a como uma política pública marcada 

por ações cidadãs, de proximidade, de contato com o cidadão comum e que teria mudado a 

cultura dos motoristas e reduzido as mortes no trânsito. O autor afirma que a OLS foi uma 

espécie de laboratório para os oficiais da PM, que depois passaram a atuar na OSP, e também 

inspiração para o modelo organizacional desta última: 

Ao criarmos a Operação Lei Seca, começamos a nos inspirar para o Segurança 

Presente, principalmente quando pensamos nas características inovadoras presentes 

em ambas, como a descentralização operacional, a presença do coordenador civil junto 

a coordenadores militares, as filmagens de cada abordagem, dando segurança ao 

cidadão e ao policial, o modelo de abordagem cidadã, a divisão de tarefas com 

responsabilidades bem definidas e, por fim, no local, os agentes de conscientização, 

pessoas com necessidades especiais provocadas por acidentes de trânsito onde uma 

das partes estava alcoolizada (GONÇALVES, 2018). 

 

De fato, há inúmeras semelhanças entre ambas as ações, tal como a colaboração de civis. 

Estes são contratados pelo Governo do Estado para cumprir demandas de assistência social nas 

áreas atendidas pela OSP e apoio aos policiais militares em atividades como: controle 

burocrático, condução de viaturas policiais e abordagens – que é a principal marca da operação4. 

Além disso, tal como ocorre com a OLS, a lógica operacional da OSP assume a abordagem 

como método principal para obtenção de resultados e sua quantidade como métrica de 

eficiência. De acordo com o site da OSP, “com respeito ao cidadão, os agentes de segurança 

explicam os motivos da abordagem e contam com a colaboração do abordado. A missão do 

Segurança Presente é proporcionar sensação de segurança através do contato direto e 

personalizado à população”5. Conforme a descrição oficial da operação, as abordagens são 

complementadas com ações de assistência social: 

As operações contam com assistentes sociais de plantão, que são responsáveis pelo 

atendimento a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Esses profissionais 

dão assistência a pessoas perdidas, sem documentos etc. As pessoas em situação de 

 
 

3  https://www.segurancapresente.rj.gov.br/bases.html 
4  https://www.segurancapresente.rj.gov.br/sobre.html 
5  https://www.segurancapresente.rj.gov.br/sobre.html 

http://www.segurancapresente.rj.gov.br/bases.html
http://www.segurancapresente.rj.gov.br/bases.html
http://www.segurancapresente.rj.gov.br/sobre.html
http://www.segurancapresente.rj.gov.br/sobre.html
http://www.segurancapresente.rj.gov.br/sobre.html
http://www.segurancapresente.rj.gov.br/sobre.html
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rua são encaminhadas para abrigos públicos da Prefeitura ou instituições 

filantrópicas6. 

 

A presente pesquisa se debruça sobre o caso da OSP para entender de que maneira os 

processos organizacionais e o desenho das políticas de segurança pública podem estar 

associados à produção de resultados racistas na atuação policial. O trabalho dialoga 

particularmente com a sociologia das organizações e teorias sociológicas relacionais e 

construtivistas para compreender como ocorre a construção social cotidiana da raça e do 

racismo na atividade policial, como se define um “suspeito” e quais são os incentivos e coerções 

organizacionais e comunitários fornecidos aos policiais para agir. A pesquisa mostra que 

frequentemente o policial é coagido por fatores que limitam seu poder de agência, sobretudo no 

quesito da escolha do suspeito, uma vez que a agência não é um atributo fixo do indivíduo 

igualmente distribuído entre as pessoas, mas algo que depende das configurações das relações 

de poder (ELIAS, 1994). 

Na OSP, a principal ferramenta utilizada para produzir segurança é a abordagem aos 

cidadãos. Seus idealizadores e administradores entendem que é possível reduzir taxas criminais 

parando, revistando e questionando pessoas, ainda que não apresentem evidências e fatos que 

comprovem essa relação. Nesta pesquisa, discutimos como a lógica operacional da OSP, que 

assume a abordagem como método principal e como métrica de eficiência, impele os policiais 

a tomar atalhos mentais e tipificar as pessoas de forma rápida e com pouco esforço, gerando 

viés racial. O trabalho enfatiza, portanto, como a racionalização burocrática do serviço policial, 

especialmente, o uso de métricas e indicadores de eficiência ligados à quantidade de abordagens 

realizadas, está relacionada à construção da raça no cotidiano. 

A pesquisa discute também como arranjos de trabalho extraoficiais utilizados para 

aumentar a produtividade do policial estão relacionados ao viés racial. Uma das constatações 

da pesquisa de campo foi que a administração da OSP utiliza estratégias para compelir e 

incentivar os policiais a mostrar produtividade via abordagens. Aquele policial que não aborda 

é submetido aos percalços do afastamento e da penúria de serviços considerados “ruins”. 

Através da observação e entrevistas, pude compreender a visão do serviço “bom” ou “ruim”, 

de acordo com o ponto de vista dos próprios policiais militares, uma visão que pode parecer 

opaca para quem não conhece bem o meio social da corporação. Alocar o policial no serviço 

“bom” caso ele tenha índices elevados de abordagens ou designá-lo para funções “ruins” caso 

ele aborde pouco é uma estratégia utilizada cotidianamente pela organização da OSP. 

 

 

6 https://www.segurancapresente.rj.gov.br/sobre.html 

http://www.segurancapresente.rj.gov.br/sobre.html
http://www.segurancapresente.rj.gov.br/sobre.html
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Além disso, o trabalho explora aspectos relacionais do racismo e da racialização, 

mostrando como a comunidade que a OSP serve tem papel fundamental na definição do 

“suspeito”, seja organizando o sistema de vigilância, seja cobrando o cumprimento de 

demandas de segurança, seja apontando áreas prioritárias para a atuação dos policiais e 

sinalizando “suspeitos”. Dessa maneira, apontamos dois tipos de atores fundamentais na 

organização da logística e do cotidiano do policial a serviço da OSP: a organização policial e a 

comunidade atendida. Os próprios aspectos organizacionais da OSP, que definem que a 

população atendida pela operação é composta pelos “moradores” e “comerciantes” do bairro e 

dá a estes, oportunidade de participação ativa na rotina policial, embutem na OSP formas de 

classificação, oposição e racialização. 

Finalmente, discute-se como os próprios policiais transferem classificações e percepções 

constituídas na sua atividade cotidiana e formação prévia na PMERJ para sua atuação na OSP. 

Os policiais do “estímulo operacional”, que são a maioria no efetivo diário da base, costumam 

imprimir um perfil de suspeito desenvolvido no exercício das suas atribuições originais na PM. 

O conjunto de características observadas pelo policial militar na escolha do suspeito parece 

estar relacionado às dinâmicas “eu” versus “outro” experimentadas em campo pelos próprios 

policiais. Jovens, negros, com cabelos descoloridos, com tatuagens e barba, enquadram-se no 

perfil preferencial dos “suspeitos” para os policiais. Essa estética é antagônica àquela imposta aos 

próprios policiais militares na corporação. Pelo menos três destas características são proibidas 

aos policiais militares em seus regulamentos, quais sejam: mudança da cor do cabelo, tatuagens 

visíveis quando se está fardado e uso de barba. Identificamos, portanto, o entrecruzamento de 

formas de classificação – comunitária, organizacional e corporativa – na produção de um 

suspeito masculino, jovem e negro. 

Para chegar aos resultados, a dissertação apresenta uma revisão de literatura, um 

capítulo metodológico e cinco capítulos contendo os resultados da pesquisa empírica. No 

primeiro capítulo da dissertação, através de uma revisão sistemática da bibliografia, aponto que 

a produção acadêmica sobre raça, polícia, práticas policiais, preconceito e organização costuma 

dar mais atenção às pessoas vitimadas pelo viés racial da polícia do que aos policiais e à 

organização policial em si. Esta lacuna se explica pela própria dificuldade de acessar a 

organização e seus membros, que tendem a assumir uma posição defensiva e desconfiada com 

relação a pesquisadores e acadêmicos. No segundo capítulo, apresento uma discussão 

metodológica sobre o trabalho, que abrange as técnicas utilizadas, sua relação com as teorias 

mobilizadas e uma reflexão sobre meu status de pesquisador nativo. 
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A partir do terceiro capítulo introduzo os resultados da pesquisa, apresentando a lógica 

organizacional da polícia e da OSP. No quarto capítulo investigo com que finalidade a OSP foi 

formulada e implantada no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Finalmente, destaco de que 

forma a aferição de mérito do policial ligada à quantidade de abordagens prisões e apreensões 

por ele realizadas colabora para a produção de vieses raciais. No último capítulo apresento 

algumas categorias utilizadas pelos policiais em patrulhamento em adição à cor de pele para a 

determinação do suspeito, associando as mesmas às experiências prévias vividas pelos policiais 

na corporação. Por fim, nas considerações finais, discuto como o caráter universalista da 

prestação do serviço público de segurança é rompido pela privatização representada pela 

Operação Segurança Presente e como isso está relacionado à escolha da pessoa negra como 

suspeita. 
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1. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

A presente revisão de literatura está dividida em três partes: uma dedicada à discussão 

sobre o marco teórico da dissertação, isto é, ao debate sobre as teorias sociológicas da relação 

indivíduo-sociedade e suas relações potenciais com o tema dessa pesquisa; outra composta por 

uma análise das produções acadêmicas sobre segurança pública e cidadania; e, por fim, uma 

sessão dedicada aos estudos relacionados à raça e racismo dentro do campo da segurança 

pública. Para desenvolver o presente trabalho, na primeira parte mobilizei autores e correntes 

clássicas da sociologia, explorando as diferentes maneiras como suas teorias representaram e 

enquadraram a relação indivíduo-sociedade e discutindo como isso importa para o presente 

trabalho. Para compor a segunda parte, utilizei revisões bibliográficas sobre o campo de 

criminalidade urbana (Adorno, 1993; Zaluar, 1999; Lima e Ratton), segurança pública e justiça 

criminal (Kant de Lima, Misse e Miranda, 2000) e estudos policiais (Muniz, Caruso e Freitas, 

2018; Durão e Coelho (2020). Tais revisões permitiram entender a história desses campos de 

pesquisa, bem como as diferentes teorias e métodos mobilizados ao longo do tempo. 

Finalmente, na última parte, no intuito de desenvolver uma revisão sistemática da literatura 

(Fonseca e Sánchez-Rivero, 2019) especificamente a respeito da relação entre a polícia e a 

questão racial, realizei uma busca no Scielo e no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. 

Em posse das observações e conclusões da revisão da literatura, no capítulo seguinte apresento 

a metodologia da pesquisa. 

 
1.1. Marco teórico: interpretações sobre a relação entre indivíduo e sociedade 

 
 

Neste tópico, discutirei o marco teórico da dissertação. Para tal, revisitarei algumas 

tradições da sociologia em busca da construção de um quadro de referências teóricas que melhor 

se alinhem aos objetivos desse trabalho. Nas tradições teóricas de autores como Auguste Comte 

(1798-1857) e Émile Durkheim (1858-1917), “sociedade” é um conceito central. Para 

Durkheim (2019), a sociedade exerce uma força externa e coercitiva sobre as pessoas, 

modelando suas formas de ser, agir e sentir. De modo geral, a teoria durkheimiana formal tende 

a enfatizar estruturas e a defender que nenhuma pesquisa que parta do indivíduo será capaz de 

apreender as propriedades específicas do social. Embora tenha a capacidade de gerar uma 

infinidade de pesquisas empíricas e reflexões teóricas importantes, a abordagem de Durkheim 

não dá particular ênfase ao poder de agência dos atores sociais. Esta perspectiva, portanto, não 

apresenta muitas afinidades com o objeto trabalhado nessa dissertação, pois o presente trabalho 



21 
 

foca uma política pública formulada em nível organizacional, as ações cotidianas dos agentes 

envolvidos na sua implementação e os padrões que emergem do cotidiano a partir de uma teia 

de ações desempenhadas pelas pessoas que regulam suas ações visando as ações dos outros. 

A concepção holista e estrutural de Durkheim culminou em algumas críticas. A ruptura 

do padrão holista da teoria durkheimiana e de outras teorias do século XIX, mais próximas do 

positivismo e naturalismo, inaugurou o individualismo metodológico. O alemão Max Weber 

(1864-1920) foi um desses críticos, trazendo a perspectiva dos atores sociais para o centro da 

análise e elegendo a ação social como unidade de análise de referência da sociologia. Para dar 

sentido a um mundo multideterminado e repleto de ações, Weber formulou uma ferramenta - 

tipo-ideal - que derivou de uma concepção ontológica de mundo social distinta daquela 

apregoada por Durkheim: para Weber, a única coisa realmente existente eram os seres humanos 

e suas ações – e não um ente abstrato como a “sociedade” – e, por isso, só seria possível falar 

do mundo social por aproximação, através de construções para fins de pesquisa. 

Para Weber, caberia ao sociólogo buscar o entendimento interpretativo da ação social – 

isto é, referida aos outros – e gerar explicações causais do seu curso e consequências. Diante de 

uma realidade múltipla e inesgotável, o tipo-ideal foi concebido por Weber como um modelo 

que inclui alguns aspectos do mundo e não outros, sendo usado para fins de pesquisa e 

formulação de explicações. Todavia, como o próprio justificou, os tipos-ideais “raramente 

podem ser encontrados na realidade” na sua forma pura (WEBER, 2020, p. 12). 

O que interessa particularmente nesta discussão, com vistas ao presente trabalho, é a 

maneira como Weber ressalta, em sua sociologia, a agência dos atores sociais, a importância da 

reconstrução das suas motivações e, portanto, da compreensão do seu ponto de vista, assim 

como as formas de dominação e a legitimidade. Embora não tenha enfatizado as formas de 

resistência à dominação, a teoria weberiana investiu no estudo da adaptação às rotinas impostas 

pelo poder. Além disso, ainda que partisse dos indivíduos e suas ações orientadas aos outros, 

interessava-lhe um tipo particular de ação social – aquela que apresentava regularidades. A 

insistência na existência e a intensidade da dominação para além das suas bases materiais 

também afastou Weber (1971) da perspectiva marxista, em que a materialidade das relações 

sociais assume um lugar central relativamente fixo. Para Weber, valores, status e condições 

materiais fazem todos parte da construção de elos e também das relações de conflito em uma 

sociedade. 

O intuito deste breve retorno parcial aos clássicos é relatar como essas formações 

intelectuais contribuíram e estabeleceram balizas teóricas para a discussão sobre a relação entre 

a estrutura e a ação, indivíduo e sociedade, um dos grandes debates da sociologia do século XX, 
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segundo Giddens e Sutton (2017). Os clássicos da sociologia inspiraram novos trabalhos, ora 

com visões estruturalistas ou holistas, ora individualistas ou analíticas, e correntes que tentam 

mesclá-las. Essa discussão é crucial para o presente trabalho, visto que ele investiga a relação 

e as tensões entre determinados atores sociais (os policiais), suas ações guiadas por valores, 

motivações e interesses, de um lado, e as formas de constrangimento e as alternativas plausíveis 

à ação de outro. 

Embora sua obra só tenha obtido maior alcance e visibilidade na segunda metade do 

século XX, o sociólogo alemão Norbert Elias foi um pioneiro no debate sobre estrutura e ação, 

bem como sobre a relação entre indivíduo e sociedade. Ao trabalhar no estudo “O processo 

civilizador”, Elias relata ter se defrontado com “um dos problemas cardeais da sociologia” 

(ELIAS, 1994, p. 8): a falsa oposição entre “indivíduo” e “sociedade”. O primeiro ensaio que 

compõe o livro “A sociedade dos indivíduos”, no qual Elias trata dessas questões, data de 1939, 

o que evidencia o pioneirismo das suas propostas teóricas e metodológicas. Para o autor, 

“sociedade” e “indivíduo” não deveriam ser pensados de forma independente. Elias (1994) 

destacava que a “gravidade dos conflitos que questionam constantemente a relação entre 

indivíduo e sociedade, nos dias atuais, restringe nosso pensamento a certos limites”. 

A mediação entre esses dois amplos campos de tensão, entre os conceitos de “sociedade” 

e “indivíduo”, é tratada por Elias (1994) com uma alternativa que abandona a investigação de 

“substâncias isoladas únicas” para empenhar-se nas “relações” e “funções”. Ao falar de 

“figurações”, Elias refere-se a formações sociais em que os indivíduos se encontram ligados 

por dependências recíprocas, funções mútuas e relações de poder. Dessa maneira, em uma 

figuração, os indivíduos não possuem nem liberdade absoluta nem estão totalmente 

determinados, pois cada ação social depende de uma série de outras ações. Elias utiliza jogos e 

modelos de jogos como formas de representar a vida social e, assim, estimular a imaginação 

sociológica. 

Esta alternativa interessou-me particularmente, pois observa-se empiricamente como 

relações entre os policiais e o cidadão não são simples reflexo de escolhas independentes dos 

policiais, ao mesmo tempo que também não são puro resultado de condições estruturais externas 

determinantes. As percepções demonstradas neste trabalho pelos policiais diante da função 

organizacional da polícia, geralmente, foram de relações que os constrangem e, ao mesmo 

tempo, habilitam e permitem. Os constrangimentos atravessam diversos aspectos do cotidiano 

dos policiais, sejam aqueles que dizem respeito à sua autopreservação - vida, saúde, 

alimentação, conforto, condições materiais - ou aspectos mais subjetivos - reconhecimento, 

mérito, solidariedade etc. Ao mesmo tempo que não são sujeitos passivos, pois agem e tomam 
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decisões, os policiais atuam dentro de redes de interdependência, de limites, incentivos e 

balizas, tais quais aquelas descritas por Norbert Elias. 

Assim, não é possível compreender as ações dos policiais e da polícia de maneira 

estática ou individual, mas apenas dentro de dinâmicas que se assemelham a jogos. Na pesquisa 

sobre o cotidiano e os aspectos organizacionais da Operação Segurança Presente é possível 

reconhecer tanto limites e coerções como também aspectos da agência dos policiais. A 

perspectiva histórica e processual da sociologia figuracional de Elias também chama atenção 

para a necessidade de observar a longa duração e os processos sócio-históricos. Alguns autores 

sugerem que a OSP surgiu diante da suposição da caducidade do “antigo” sistema de segurança 

pública (GONÇALVES, 2018). No entanto, ainda que reconheça a importância da dimensão 

histórica, a presente pesquisa não chega a trabalhar com os processos históricos que conduziram 

à criação da OSP, enfatizando, por ora, sua estrutura organizacional e a maneira como os atores 

sociais lidam cotidianamente com tal estrutura e implementam essa política no cotidiano. Isto 

nos conduz à discussão de outra perspectiva teórica útil para esse trabalho: o interacionismo 

simbólico. 

A partir da primeira metade do século XX, a sociologia pragmatista norte-americana 

aprofundou-se em trabalhos empíricos buscando “os modos como os agentes sociais definem 

suas próprias circunstâncias históricas, sociais e políticas” (COSTA, 2018, p. 242). O 

interacionismo simbólico, alicerçado nesse pragmatismo, surge com as raízes meadianas, as 

quais preconizam uma posição privilegiada ao ator social, os significados e o intercâmbio de 

papéis em diversos momentos da vida (COULON, 1995). Ainda assim, foi Herbert Blumer o 

responsável por operacionalizar as propostas de George Herbert Mead em um método 

propriamente sociológico. 

Crítico do estrutural-funcionalismo parsoniano, Blumer (2022) defendeu que, em vez 

de olhar para as características das pessoas que entram em interação (indivíduo) ou de buscar 

forças externas que atuam sobre elas (como “sistema social”, “estrutura social”, “cultura”, 

“papel social”, “costume”, “instituição”, “representação coletiva”, “norma social” etc.), o mais 

importante é olhar para as situações concretas em que as pessoas se envolvem. Isso significa 

tomar como objeto privilegiado de análise e de pesquisa a situação e perguntar como 

determinadas dinâmicas em situações específicas geram regularidades. Blumer entende que as 

pessoas são focadas na resolução de problemas, entrando em situações com determinadas 

expectativas. Por razões históricas ou organizacionais, no entanto, tais situações estão pré- 

construídas de determinadas formas. Diante disso, os atores chegam a determinadas soluções 

que fazem emergir regularidades (BLUMER, 2022). 
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Esses insights são muito importantes para formular hipóteses sobre como o contexto 

organizacional da polícia em geral e da Operação Segurança Presente (OSP) em particular – 

com suas metas, objetivos, políticas, procedimentos, recompensas, controles e definições de 

eficiência – pode gerar situações em que os atores interpretam e agem pragmaticamente por 

meio da contínua tentativa de verificação das ações dos outros para alcançar resultados 

desejados. Como apresento no terceiro tópico desta revisão de literatura, parte significativa da 

bibliografia sobre viés racial nas abordagens policiais privilegia explicações que apontam forças 

alojadas nas estruturas sociais (dispositivos, instituições, regulações, funcionalidades ou 

cultura), de um lado, ou nas subjetividades (atitudes, ideias e percepções), de outro. Isso porque 

os métodos utilizados tendem a privilegiar diagnósticos macrossociológicos sobre o viés racial, 

de um lado, ou percepções e atitudes individuais dos policiais, de outro, sem abordar o 

cotidiano. Ao trabalhar com propostas do interacionismo simbólico, da sociologia de Weber e 

de Norbert Elias, a pesquisa procura observar outras possibilidades explicativas, enfatizando 

aspectos organizacionais e situacionais das abordagens e da seletividade racial, a ênfase nas 

ações sociais e motivações dos atores, assim como a atuação das pessoas no interior de 

figurações sócio-históricas. 

Convém também definir os desdobramentos do interacionismo simbólico nos trabalhos 

sobre a sociologia do desvio de Howard S. Becker. O sociólogo norte-americano foi muito 

crítico as ideias de autores como Talcott Parsons, que entendia que existiam normas gerais na 

sociedade e que os “desvios” a elas eram residuais, disfuncionais ou produtos de uma 

socialização inadequada. Ao focar sua pesquisa nas ações dos outsiders, Becker (1977, 2019) 

pôde perceber que não há nada intrinsecamente desviante em um ato. Em vez de pensar no 

desvio e desviantes como naturalmente dados, Becker interrogou como diferentes atores 

participam da definição de desvio. Sendo assim, é possível supor que sempre seremos outsiders 

do ponto de vista de algum grupo moralmente constituído, desde que não seja o nosso. Becker 

assevera que: 

o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa comete, mas uma consequência da 

aplicação por outros de regras e sanções a um ‘infrator’. O desviante é alguém a quem 

esse rótulo foi aplicado com sucesso; o comportamento desviante é aquele que as 

pessoas rotulam como tal (BECKER, 2019, p. 24). 

 

A teoria da rotulagem de Becker interroga por qual motivo determinada pessoa é 

rotulada, como ocorre a passagem de uma ação a uma definição. Por isso, a teoria de Becker é 

potencialmente muito útil para a pesquisa sobre o viés racial na abordagem policial, visto que 

o programa Operação Segurança Presente tem como uma das suas principais ações a 
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abordagem, em que o policial exerce sua discricionariedade e faz julgamentos cotidianos sobre 

quem interpelar. Embora à primeira vista possa parecer que a abordagem esteja relacionada, 

primaria ou exclusivamente, à subjetividade do policial, isto é, às suas ideias, atitudes e 

percepções pessoais, esse policial não realiza a ação sozinho, mas a partir de uma série de 

autoindicações que levam em conta não apenas o potencial cidadão abordado, mas também 

chefes, supervisores, comerciantes, moradores etc. De modo similar, Becker aponta que o 

“desvio” ou o “ato delinquente” não é natural, mas é construído por todas as pessoas envolvidas 

na situação observada, conectadas em uma série de relações e redes de influência mútua 

(BECKER, 2014). A sociologia do desvio de Becker nos fornece mais um aporte teórico 

adequado para o problema de pesquisa apresentado neste trabalho. 

Finalmente, Erving Goffman (2014), teórico da sociologia dramatúrgica, é utilizado 

nesse trabalho por fornecer um subsídio teórico para a interpretação7 das representações e 

fachadas dos sujeitos, comparados em sua obra a atores em cena. Um dos elementos 

importantes da Operação Segurança Presente - base Recreio, parece ser o manter-se atento ao 

script repassado pela equipe gestora todos os dias no início do serviço. Esse script, tal como 

um roteiro teatral, prescreve uma série de atitudes e gestos durante a “cena”, ou seja, durante o 

período do serviço em que os policiais estão atuando diante dos cidadãos, isto é, do “público”. 

Com efeito, a imposição do uso de um colete identificador azul – utilizado sobre o uniforme da 

PMERJ – é uma das formas de destacar o “ator” e diferenciá-lo do universo policial tradicional, 

conforme mostrado na figura 1. Nas reuniões de início de serviço essa representação é 

reforçada pelos policiais militares “fixos” da equipe gestora, salientando, por exemplo, que a 

ORP presta um serviço diferenciado, exigindo de seus agentes-atores a cordialidade 

característica da Segurança Presente. Os agentes da ORP vão para as ruas no intuito de 

reproduzir com êxito esse papel – que inclui características como cordialidade no trato com a 

sociedade e a definição do perfil de quem se deve prender e vigiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 “Representação” é “toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença 

contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência” (GOFFMAN, 

2014, p. 34); já a “fachada” é “o equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou inconscientemente 

empregado pelo indivíduo durante sua representação” (Ibid.). 
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Figura 1 – Policial militar em serviço de policiamento ostensivo na Segurança Presente 
 

 

Fonte: Sítio da Operação Segurança Presente. Disponível em:<segurancapresente.rj.org.br>. Acesso em 11 de 

julho de 2022. 

 

Para atuar nas ruas, os agentes são divididos em modalidades. Observa-se estas divisões 

a partir da teoria dramatúrgica, percebendo que cada uma delas representa um “papel” diferente. 

O policial que trabalha na motocicleta deve ter uma postura mais beligerante, demonstrada, 

inicialmente, por sua indumentária, que inclui touca ninja e luvas de motociclista. Por outro 

lado, aqueles que trabalham a pé simbolizam o atendimento direto ao público, o que exige que 

os policiais possam ser vistos e identificados pelos cidadãos, não admitindo, por exemplo, que 

sua face seja coberta por nenhum tipo de acessório. A equipe gestora utiliza os números de 

abordagens e prisões para determinar quais policiais têm ou não “mérito” e, assim, distribui os 

mais “meritosos” entre essas diferentes modalidades de atuação. 

Esta breve revisão da literatura teórica teve como objetivo situar o trabalho no interior 

do debate sociológico mais amplo. Pode-se dizer, resumidamente, que ele privilegia aspectos 

da sociologia figuracional e relacional de Elias, a ênfase na ação e no seu significado dada por 

Weber, o olhar para as organizações, o cotidiano e seus símbolos tal como proposto pelos 

interacionistas simbólicos e, finalmente, a forma como os atores atuam de forma pragmática 

em contextos, regulando suas ações conforme expectativas sobre as ações dos outros. 

 
1.2. Cidadania: entre a organização, burocracia e a estrutura da segurança 

 
 

Até a década de 1970, os estudos sobre a criminalidade foram praticamente dominados 

pelo campo do Direito (ADORNO, 1993). Talvez isso possa explicar porque há uma 

concentração tão grande da produção na pós-graduação das ciências jurídicas até hoje. A ainda 

recente estruturação desses estudos nas ciências sociais foi fruto da facilitação de acesso aos 
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arquivos e membros das organizações do Sistema de Justiça Criminal brasileiro que ocorreu 

somente após o fim do regime autoritário vivenciado no Brasil até 1985 (ZALUAR, 1999). 

Os primeiros estudiosos da violência urbana e do crime dedicaram seus esforços a 

solucionar problemas macrossociológicos, apelando para a justiça distributiva ou retributiva 

(ADORNO, 1993, p. 8) ou apoiando-se sobre um “modelo marxista dicotômico” (ZALUAR, 

1999, p. 3), que enxergava a violência como um conflito entre classes exploradas e 

exploradoras. Esse movimento dificultou o desenvolvimento de estudos ligados à organização 

policial, relegando suas atividades a um segundo plano (MUNIZ, CARUSO e FREITAS, 2018, 

p. 151). Para Muniz, Caruso e Freitas (2018, p. 151), “na periferia dos interesses acadêmicos, 

a polícia surgia subalterna, tal como seus integrantes vindos de classes populares, um corpo 

sem alma e sem projetos próprios de poder”. 

Com as publicações sobre a organização, prática e táticas policiais, a partir da segunda 

metade da década dos anos 1990, a área dos “estudos policiais” (Ibidem) ganhou mais relevância 

na academia, abrindo espaço para novas interlocuções e estudos transversais. Hoje, como 

salienta Durão e Coelho (2020, p. 74), os estudos sobre polícia possuem uma “‘postura 

reflexiva’ constante”, ou seja, mantêm uma contínua crítica através de estudos teóricos e 

empíricos. Da mesma forma que a atenção para os estudos policiais surgiu, o espaço nos debates 

sobre o viés racial no Brasil teve seu devido reconhecimento a partir da ação dos movimentos 

negros, guiados pelas garantias previstas na Constituição (CAVALCANTE; ESTRÊLA, 2018, 

p. 8). Porém, a transversalidade entre as duas temáticas ainda é pequena, como afirma Soares e 

Borges (2004). Misse (1999), por exemplo, desenvolveu os conceitos de “desnormalização” e 

“sujeição criminal”, discutindo processos sociais da construção do crime e de que maneira se 

passa de um adjetivo – “criminoso” – para um substantivo – “bandido” – e como isso representa 

um processo pelo qual o indivíduo é essencializado e reificado. 

Com uma lente mais aproximada da função de polícia, outros estudos passaram a 

investigar sua atuação em uma sociedade8. Paixão (1982) pode ser considerado pioneiro na 

investigação no interior de uma organização policial. O autor demonstrou a lógica de 

interdependência9 entre as relações interpessoais e formais existentes em uma Delegacia de 

 

 

 
 

8 É um “status conferido aos indivíduos dentro de uma comunidade nacional ou política específica que carrega 

consigo determinados direitos e responsabilidades” (GIDDENS; SUTTON, 2017, p. 306). Para o Brasil, a 

cidadania é um dos elementos necessários para a existência do Estado Democrático de Direito (BRASIL, 1988). 
9 Para Bertalanffy (2010), os sistemas equiparam-se aos corpos vivos da ciência natural. Cada sistema tem sua vida 

dependente de fatores harmônicos e estruturados para a garantia da vida. Nesse sentido, o bom funcionamento de um 

sistema orgânico é equivalente a uma boa gestão que estabeleça uma qualidade de vida aceitável ao cidadão. 
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Polícia10 no Rio de Janeiro. Além disso, apresentou as percepções dos agentes encarregados 

pela investigação policial, suas inseguranças diante da percepção da ineficiência no 

enfrentamento da criminalidade e dos problemas criados pela burocracia. 

Ao falar sobre a organização policial, é necessário destacar as muitas relações informais 

no seu interior que podem ou não estar ligadas à realização do fim comum da organização. Max 

Weber (1971, p. 249) menciona que “a razão decisiva para o progresso de uma organização 

burocrática foi sempre a superioridade puramente técnica sobre qualquer outra forma de 

organização”. Esta assertiva, todavia, é confrontada por Giddens e Sutton (2017, p. 109), que 

afirmam que Weber desconsiderou as relações interpessoais e as atividades informais11 em uma 

burocracia. Da mesma maneira, Paixão (1982) destacou arranjos informais no serviço policial. 

A descrição geral do problema de interpretação da lei pela polícia é um ponto central para a 

construção de sua tese. Ele argumenta que 

mesmo tendo o poder de interpretar a lei (ou de decidir instâncias de aplicação ou não 

de categorias legais a atos de indivíduos), falta à polícia - ao contrário do Exército - a 

capacidade de moldar a estrutura institucional da sociedade a suas definições de 

missão e objetivos. Este baixo poder institucional (frequentemente discutido na 

literatura em termos de ‘isolamento’ ou ‘desconfiança’ em relação a instituições e 

grupos centrais na sociedade) contrasta fortemente com o poder do policial frente a 

sua clientela, e quando nos referimos a problemas como recalcitrância, ‘lógica de uso’,  

ideologias e tipificações, estamos tentando definir como a organização policial 

estrutura suas atividades e utilizam seu poder na sociedade (PAIXÃO, 1982, p. 64- 

65). 

 

Paixão destaca que a estrutura policial “quase feudal” (Ibid., p. 71) é repleta de 

favorecimentos extraoficiais que direcionam, atribuem e solidificam práticas organizacionais. 

O “grupo dirigente”, por exemplo, produz “pirâmides paralelas” à ordem formal em toda a 

hierarquia institucional12, com um princípio de “subordinação personalizada”. Este 

descompasso entre oficial e o extraoficial13 fica muito visível na socialização de novos policiais 

 

10 As situações ambíguas frente ao conflito demonstram-se imprevisíveis a qualquer tipo de planejamento ou fluxo 

decisório complexo da polícia; bem como, essa dinâmica acelera a velocidade das informações, valorizando bem 

mais as “lealdades pessoais” (PAIXÃO, 1982, p. 67) do que as obrigações previstas em regulamentos, leis e 

normas. Esse sentimento de pessoalidade reforça ainda mais o “efeito de inevitabilidade e necessidade” 

(AZEVEDO, 2017, p. 563) da atividade policial. Desvinculando-se a prática da teoria, ambas positivadas em um 

instrumento formal. 
11 Para Giddens (2012, p. 556), “as redes informais tendem a se desenvolver em todos os níveis das organizações''. 

No topo, os vínculos e as conexões pessoais talvez sejam mais importantes que as situações formais em que as 

decisões mais importantes são tomadas”. 
12 Os policiais militares são divididos em Oficiais e Praças. Nessas categorias há subdivisões que estabelecem a 

rigidez de quem é responsável pela gestão e pela execução. Cabe, portanto, aos níveis mais elementares das praças 

a atribuição de executar o policiamento ostensivo nas ruas. Os Oficiais são divididos em: Superiores, nos postos 

de Coronel PM, Tenente-Coronel PM e Major PM; Intermediários, no posto de Capitão PM; e, Subalternos, nos 

postos de 1º e 2º Tenentes; já as praças são subdivididas em graduações, como: Subtenentes e os 1º, 2º e 3º 

Sargentos PM; e, os Cabos PM e Soldados PM. Estes últimos considerados elementos de execução. 
13 Trabalhos mais recentes como o de Poncioni (2021) e Silva (2009) dão conta da mesma distorção de valores 

aprendidos na educação corporativa e os que serão de fato realizados no período pós-formação. 
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egressos da Academia de Polícia Civil. Para estes, o conteúdo aprendido nos bancos escolares 

da Academia contrasta dramaticamente com a prática policial efetiva. Por este motivo, Paixão 

destaca que o período de aprendizagem formal na polícia é apenas uma série de "cerimoniais 

adicionais de legitimação da organização” (Ibid., p. 79). Para o autor, a real função da polícia é 

o “controle das ‘classes perigosas’” (Ibid., p. 82). A associação do perigo a um grupo 

previamente selecionado leva, segundo ele, à constante confusão entre o crime e a pobreza. Na 

mesma linha de Paixão, Bretas (1997), outro pesquisador que tensionou as relações entre 

policiais e a organização da polícia, menciona a necessidade de se buscar o “saber policial” em 

suas práticas informais. Segundo ele, reside nestas o verdadeiro sentido da ação policial14 para 

os membros da polícia. Leis, regulamentos, diretrizes, normas e treinamentos “supostamente 

ditariam os limites da ação policial, mas que não funciona na prática, a não ser para oferecer 

aos policiais razões aparentemente legítimas para não agir de formas que eles não desejam” 

(BRETAS, 1997, p. 83). 

Kant de Lima (1997) impõe uma visão diferente sobre a faculdade de agir do policial. 

Em seu estudo comparativo entre as agências de polícias, o poder judiciário nos EUA e do 

Brasil, o autor classifica como imprescindível a análise da dinâmica das instituições judiciárias 

para determinar como as forças policiais irão se desdobrar no cumprimento de suas missões de 

prevenção e repressão. Para ele, o relacionamento entre a polícia e o Poder Judiciário no Brasil 

é negociável, ou seja, não há uma relação padronizada e constante, tal como disposto nas leis. 

Segundo ele, a “justiça distingue explicitamente entre os acusados, dando-lhes tratamento 

diferenciado de acordo com sua classe social” (KANT DE LIMA, 1997, p. 180). Essa colocação 

se alinha com a de Bretas (1997, p. 84) para quem no Brasil as “classes superiores devem ser 

protegidas e não policiadas”. A polícia e o Poder Judiciário brasileiro, portanto, alinham-se na 

oferta de justiça e segurança, aplicando a lei de forma seletiva. 

Desta forma, amparado nos argumentos de Kant de Lima (1997) e Bretas (1997), é 

possível que as classes detentoras do poder, aquelas que são de fato “defendidas” pela polícia, 

sejam os grupos responsáveis pela formação da opinião pública, que aponta quem a polícia deve 

vigiar ou não. Determinam, inclusive, as tipificações, crimes, punições e perfis que são 

indesejáveis. 

 

 
 

14 Para ele, a informalidade dentro da administração da polícia não é novidade na historiografia nacional. Na 

República Velha, “a lei e seus representantes não eram valores absolutos, mas instrumentos para atingir 

determinados fins, e o apoio de policiais podia significar a dispensa do cumprimento de requisitos legais” 

(BRETAS, 1996, p. 216). 
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As pesquisas de opinião pública revelam o sentimento de que os crimes não estão 

sendo punidos ou, quando o são, não o são com o rigor necessário (ADORNO; 

PERALVA, 1997). 

 

As diferenças entre os princípios legais, materializados nos documentos, e as práticas 

organizacionais dos policiais ficaram ainda mais evidentes quando a chave analítica passou a 

ser a “fundada suspeita” para a busca pessoal. O policial – de quem é cobrada a segurança de 

todos – precisa escolher no seu cotidiano os “elementos” supostamente responsáveis pela 

insegurança. Essa operacionalização da “suspeita” produz dilemas e paradoxos, tal como 

destacado por Adorno e Peralva (1997): 

A ambiguidade do trabalho policial torna-se manifesta pelas regras que regem suas 

atividades. Por um lado, exige-se dos policiais elevada produtividade, medida pelo 

número de prisões efetuadas; por outro lado, pretende-se que eles cumpram essa 

exigência respeitando rigorosamente os ditames legais (ADORNO; PERALVA, 1997, 

p. 2). 

 

Em razão da importância atribuída para processos organizacionais cotidianos nesta literatura, 

a dissertação vai se aprofundar em um caso – a Operação Segurança Presente – a fim de mapear 

essa rede de influências entre sociedade e polícia no cotidiano e sua relação com a produção da 

suspeita. 

 
1.3. Racismo, raça, violência e práticas policiais 

 
 

Com relação à literatura recente sobre a polícia e a questão racial, realizei uma revisão 

sistemática da literatura (FONSECA E SÁNCHEZ-RIVERO, 2019), contudo, a pesquisa inicial 

no “Scielo.org” trouxe poucos resultados. A busca pelas palavras-chave “abordagem policial” 

e a seleção de artigos dentre os resultados que exploravam a questão racial trouxe apenas dois 

resultados (ALVES E MOREIRA, 2022; ANUNCIAÇÃO, TRAD E FERREIRA, 2020). A 

busca por “violência + racismo” acrescentou apenas um artigo, que se referia a um estudo 

empírico sobre a relação entre polícia e racismo (SILVA, 1997). Finalmente, a busca por “raça 

+ polícia” agregou dois resultados à seleção (SANSONE, 2002; HUGGINS, 2010). Do total de 

cinco resultados, apenas dois trabalhos são da área de ciências sociais. O corpus assim 

constituído pode ser visto no quadro abaixo: 

 
Quadro 1: Resultados da busca por “abordagem policial”, “violência + racismo”, “raça + polícia” no Scielo.org 

 

ALVES, J.; MOREIRA, 

L. 

“Enquadro e banco dos réus: racismo e sistema de justiça”. Psicologia 

ANUNCIAÇÃO, D.; 

TRAD, L. A. B.; 

FERREIRA, T. 

“Mão na cabeça!”: abordagem policial, racismo e violência 

estrutural entre jovens negros de três capitais do Nordeste”. 

Saúde Coletiva 
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HUGGINS, M. K “Violência urbana e privatização do policiamento no Brasil: uma 

mistura invisível”. 

Sociologia 

SANSONE, L. “Fugindo para a Força: Cultura Corporativista e “Cor” na 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro”. 
Antropologia 

SILVA, J. “Representação e ação dos operadores do sistema penal no Rio 

de Janeiro”. 

Educação 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A fim de expandir a seleção inicial, realizei uma busca no Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES, conforme as seguintes strings de pesquisa: “violência OR suspeito OR 

racismo” e “crime OR polícia”. A busca resultou em 76 teses e dissertações defendidas entre os 

anos de 1997 e 2021. Para seleção primária do material classifiquei os trabalhos de acordo com 

a área. Para fazer uma triagem dos textos, usei como parâmetro os trabalhos vinculados aos 

estudos da prática policial e racismo. Na seleção foram descartados 36 trabalhos, restando, 

assim, 40 textos. 

Quadro 2. Trabalhos selecionados dentre as Teses e Dissertações 

 

Área de concentração Selecionados Descartados Total 

Direito 8 12 20 

Sociologia 8 1 9 

Ciências Sociais 5 3 8 

História 3 5 8 

Literatura15 1 5 6 

Psicologia 3 2 5 

Direitos Humanos, 

cidadania e violência 

4 0 4 

Ciências Criminais 2 1 3 

Educação 1 2 3 

Comunicação 1 1 2 

Ciências da Saúde 1 1 2 

Economia aplicada 1 0 1 

Antropologia 1 0 1 

Políticas Sociais 1 0 1 

Serviço Social 0 1 1 

Ciência da Informação 0 1 1 

 

15 Inserem-se nesse contexto as áreas de linguística e letras, conforme a especificidade de cada área de 

conhecimento. 
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Ciência Política 0 1 1 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O quadro mostra que a discussão sobre raça, suspeição e o crime concentra-se 

fortemente no campo do Direito. Contudo, a soma dos trabalhos das áreas da Sociologia, 

Ciências Sociais, Antropologia e Ciência Política não é negligenciável. A fim de expandir a 

seleção mais uma vez, pesquisei nas referências cruzadas das 40 teses e dissertações 

selecionadas. Essa pesquisa nas referências cruzadas produziu 212 materiais, categorizados em: 

artigos, teses, dissertações, livros, relatórios e normatizações. Cabe ressaltar que o material 

contribuiu para coleta de novas revisões de literatura, estas, especificamente, ligadas à questão 

racial (BARRETO, et al, 2017), violência, violência urbana16 e quantificação de índices 

criminais (COSTA E LIMA, 2018). Além dessas referências, recolhi algum material que Freitas 

(2020, p. 206) citou em sua tese17, por ocasião de um “levantamento das produções do campo 

de estudos policiais (1987-2017)”. 

Da pesquisa nas referências cruzadas, foram selecionados 48 trabalhos, os quais 

categorizei como tema: “Polícia e relações raciais”. É interessante destacar que dessas 

produções, tomando por base o local da pesquisa de campo, a região nordeste do país concentra 

mais trabalhos com essa temática, totalizando 16 textos, seguida pelo sudeste brasileiro, com 

15 trabalhos. A região sul aparece em apenas um estudo (DUARTE, et al, 2014), que é um 

estudo comparativo sobre as percepções de policiais e jovens negros sobre a abordagem policial 

em três cidades brasileiras (Curitiba, Salvador e Brasília). 

Observa-se um expressivo aumento nos últimos dez anos nas produções acadêmicas que 

põem em diálogo o racismo e a função policial. Quando comparados os números de produção 

realizadas nas décadas de 2000 a 2010 e 2011 a 2021, é possível concluir que houve um aumento 

quantitativo de trabalhos realizados de 2011 a 2021, o que é um fator positivo na consolidação 

dos estudos policiais relacionados ao racismo. 

 
Quadro 3 - Relação entre a produção acadêmica e região estudada 

 

Tipos de produção Nordeste Sudeste Centro 

Oeste 

Nacional Estrangeiro Total 

 
 

16 Conforme as seguintes obras: Oliveira e Zaverucha (2009), Junior (2015), Aquino e Hirata (2018), Azevedo e 

Sinhoretto (2018) e Ratton (2018). 
17 Atualizei o levantamento de Freitas (2020) com as seguintes obras classificadas por mim com a temática “Polícia 

e relações raciais”: Cecchetto, Muniz e Monteiro (2018), Mizael e Sampaio (2019), Rocha (2019), Anunciação, 

Trad e Ferreira (2020), Freitas (2020) e Marques Júnior (2020). 
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Teses  1  1  2 

Dissertações 7 4 1   12 

Artigos científicos 9 7  5 8 29 

Livros  3  1 1 5 

Total 16 15 1 7 9 48 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os métodos e técnicas utilizadas pelos autores variam de acordo com os problemas de 

pesquisa desenvolvidos por eles. Contudo, apesar da diversidade metodológica, os trabalhos 

analisados geralmente possuem limitações quanto ao desenvolvimento de pesquisas sobre a 

organização policial e os próprios policiais. Entrevistas com policiais militares, por exemplo, 

podem elucidar alguns aspectos das suas atividades, entretanto, capturam percepções subjetivas 

dos informantes que podem não refletir as práticas cotidianas, visto que essas últimas só podem 

ser observadas efetivamente em campo. Apesar dessa limitação, a técnica da entrevista é uma 

das mais utilizadas pelos pesquisadores quando lidam diretamente com os policiais. Nas 

pesquisas que têm por objetivo compreender a produção do perfil do suspeito e o viés racial 

nessa produção, por exemplo, os policiais são entrevistados e tendem a reproduzir a “gramática” 

da cultura organizacional da Segurança Presente, composta por narrativas genéricas, ancoradas 

em alusões à legislação e ao direito (ARANDAS, 2010, p. 136). A desconfiança e o receio do 

conhecimento público são obstáculos à pesquisa sobre cor/raça nos encontros policiais, 

dificultando o acesso dos pesquisadores aos dados produzidos na burocracia organizacional das 

polícias brasileiras. 

Apesar do impedimento administrativo imposto pela polícia, os pioneiros nos estudos 

relacionados ao racismo na atividade policial conseguiram obter resultados concretos através 

das evidências produzidas pelas próprias instituições policiais. Sérgio Adorno (1995) analisou 

sentenças judiciais para entender a relação entre raça e a rigidez das penas aplicadas por crimes 

violentos. O fato de que as sentenças judiciais são obrigatoriamente publicadas em diários 

oficiais permitiu o acesso do pesquisador a tais documentos, além do acesso aos inquéritos 

policiais – que funcionam como primeiro passo da instrução criminal. Foi a partir dos inquéritos 

que o autor conseguiu categorizar a cor do seu universo de pesquisa, em “brancos” e “negros” 

e, com estas informações, constatar o viés racial na aplicação da justiça em São Paulo 

(ADORNO, 1995, p. 52). Vargas (1999), por sua vez, verificou que 
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nas fases da queixa e do inquérito, posturas discriminatórias em relação à cor do 

suspeito, tanto da parte dos queixosos quanto da parte da polícia, que tendem a 

reconhecer bem mais pretos e pardos como os prováveis autores de crimes de estupro. 

Tais atitudes se confirmam na fase de denúncia, quando parte dos casos envolvendo 

pretos acaba arquivada pelos promotores devido à fragilidade das provas levantadas 

na polícia. Ainda nesta fase, verifiquei o efeito da discriminação pela cor no fato de 

que réus brancos têm maiores chances de terem seus processos arquivados 

(VARGAS, 1999). 

 

Este trabalho, assim como o de Adorno (1995), seguiu a linha de investigação através 

de registros policiais e jurídicos. É possível dizer que os trabalhos de Adorno (1995), Vargas 

(1999) e Gláucio e Borges (2004) são o ponto de partida na problematização da relação entre o 

trabalho policial e o racismo institucional. No que concerne ao aspecto metodológico, dentre as 

produções que privilegiaram a pesquisa documental em arquivos policiais, destacam-se: Silva 

(2009), Arandas (2010), Goff e Kahn (2012), Trawalter; Hoffman e Waytz (2012), Williams 

(2013), Kramer e Remster (2018) e NYCLU (2020). Adorno (1995) e Vargas (1999), por sua 

vez, apoiaram-se em fontes do Poder Judiciário. Soares e Borges (2004) e Vargas (2005) 

utilizaram estatísticas produzidas por órgãos de governo. Finalmente, Kleinsorgen (2015) usou 

fontes da imprensa. A utilização da pesquisa bibliográfica como suporte para o tema dos estudos 

policiais e o racismo também merece destaque nos trabalhos de Weir (2016), Barreto (2017), 

French (2017), Jesus (2017), Mizael e Sampaio (2019) e Freitas (2020). Já os trabalhos que 

conciliam a entrevista com policiais envolvidos no policiamento e a pesquisa documental nos 

acervos da polícia, destacam-se: Barros (2008), Terra (2010), Sinhoretto, et al (2013), Silva 

(2016) e Werneck (2016). 

Finalmente, há um volume considerável de trabalhos baseados em entrevistas com 

pessoas que foram alvo de paradas policiais e policiais que realizaram abordagens. Alguns 

utilizam somente a técnica de survey com policiais, como são os casos de Reis (2001), Sansone 

(2002), Barros (2006), Ramalho Neto (2008; 2012), Nobre (2010), Pires (2010), Moreira (2013) 

e Melo (2016), outros somente com pessoas abordadas: Noronha (1997), Trad, et al (2016), 

Mattos (2017), Cechetto, Muniz e Monteiro (2018) e de Anunciação, Trad e Ferreira (2020). 

Há, ainda, aqueles que utilizam as duas ou mais categorias, como: Ramos e Musumeci (2005), 

Terra (2010), Sinhoretto, et al (2013), Duarte, et al (2014), Schlittler (2016), Silva (2016) e 

Rocha (2019). 

A categoria “raça” muitas vezes aparecem nesses estudos acompanhada da variável 

“classe social” e “idade”, desenhando um perfil de “suspeito”: negro, pobre e jovem. Alguns 

autores atribuem este perfil de suspeito a uma reprodução da cultura organizacional (SILVA, 

2009). Porém, a referência a cultura muitas vezes é vaga, não permitindo entender como ela se 

vincula às práticas dos agentes. Um caminho possível é entender a forma pela qual a 
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organização influencia a ação de seus membros, através de estímulos, honrarias e destaques, 

principalmente em uma profissão na qual a adesão a determinados valores pode trazer 

benefícios ou reprimendas aos seus integrantes. Esse entendimento requer outras metodologias 

de pesquisa que enfoquem o cotidiano organizacional da polícia e, possivelmente, uma 

condição nativa do pesquisador. 

Com efeito, somente a partir da década de 1980, alguns policiais militares fluminenses, 

principalmente os oficiais, passaram a dedicar-se à pesquisa no meio acadêmico civil. Esse foi 

um movimento tímido, individual, dentro de uma corporação em que esta prática encontrou e 

ainda encontra muita resistência. Na polícia, aqueles que seguem este caminho, de 

autoquestionamento e da reflexividade sociológica, são apelidados pelos colegas, 

pejorativamente, como “policiólogos”. Ainda assim, surgiram as figuras ilustres do Coronel PM 

Carlos Magno Nazareth Cerqueira e do Coronel PM Jorge da Silva, ambos Oficiais Superiores 

da PM que ocuparam, respectivamente, os cargos de Comandante-Geral e de Chefe do Estado-

Maior Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro nos Governos de Leonel Brizola (1983-1987 

e 1991-1994). Ambos eram negros e ostentavam invejável conhecimento acadêmico, algo que, 

naquele período, foi necessário para romper os movimentos de retrocesso democrático presentes 

na tropa. Segundo Pereira (2016), o Cel Cerqueira teve o grande desafio de modernizar o serviço 

policial e recuperar a PM de seu “atraso organizacional”. Alguns de seus trabalhos são 

referência até hoje na literatura policial. 

O coronel negro, filósofo e psicólogo reorganizou os currículos e a atividade prática da 

polícia, conforme as necessidades do cidadão. Exemplo disso foi a criação do Programa 

Estadual de Resistência às Drogas (PROERD), estabelecido em seu primeiro período de 

comando e que serviu de modelo de prevenção às drogas em todo país. Apesar disso, percebe- 

se que a condição nativa do pesquisador complementa aquela realizada por pesquisadores do 

“meio civil”, possibilitando um debate mais amplo. Infelizmente, o pioneirismo das produções 

nativas dos policiais militares fluminenses, como dos coronéis Carlos Magno e Jorge da Silva, 

não tiveram a mesma dinâmica de continuidade e acumulação do “mundo civil”. Porém, houve 

momentos em que a academia e a polícia foram muito próximos, uma proximidade que gerou 

bons resultados e propostas que estruturaram as bases de projetos e de análise da segurança 

pública. 

Os pesquisadores nativos da PMERJ desenvolveram diversos tipos de estudos, 

marcados por uma visão interna da atividade policial. Da Silva (2016), por exemplo, explorou 

em sua dissertação de mestrado na UERJ em 1998, a relação entre a organização policial, a 

violência e o racismo. Este trabalho foi precedido de uma longa carreira de estudos voltados 
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para a problematização das instituições de controle e das relações raciais (DA SILVA, 1990; 

1994;1997). A pesquisa acadêmica realizada por policiais militares no primeiro decênio dos 

anos 2000 suplementou a compreensão da relação da polícia-sociedade com uma compreensão 

maior das relações internas entre policiais militares, sobretudo nas áreas da antropologia social, 

ciência política, história e administração pública. Esse movimento teve como principais 

representantes os trabalhos de Storani (2008), Capitão reformado da PM e ex-componente do 

Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), que revelou o ritual dos “caveiras” através 

de uma etnografia do curso de operações especiais da PM e o trabalho de Silva (2009), Coronel 

da reserva da PM e ex-Chefe do Estado-Maior Geral da corporação, que problematizou a rotina 

dos cadetes em formação e suas alteridades na aplicação dos regulamentos, salientando a 

metáfora do “dilema do pato” – que refletiu sobre o papel contraditório e conflitante entre a 

fluidez das coisas do mundo policial e a rigidez do mundo da caserna, materializados no próprio 

nome da instituição: Polícia Militar. 

A partir do segundo decênio dos anos 2000, os trabalhos de pesquisa desenvolvidos por 

policiais militares se voltaram para outros objetos. Moraes (2012), Tenente-Coronel da PM e 

coordenadora da ronda Maria da Penha (serviço específico da PMERJ para atendimento às 

mulheres vítimas de violência doméstica), destacou em sua pesquisa a importância dos 

conselhos comunitários para o funcionamento das estratégias de segurança pública. Pereira 

(2016), Coronel da PM e ex-Comandante-Geral, retoma a inspiração do Cel Cerqueira, 

salientando progressos e inovações que permaneceram na corporação; no mesmo ano, 

Mazzurana (2016), Tenente-Coronel da PM, desenvolveu uma relação categórica binária de 

“militarização de princípios” e “militarização de estruturas” para ampliar o debate à época sobre 

a necessidade de desmilitarização da corporação. A obra de Gonçalves (2018) e a pesquisa de 

Pereira (2021) mostram a visão corporativa da Operação Segurança Presente. O Coronel da 

reserva Felipe Gonçalves, idealizador e defensor da OSP, ressaltou em seu livro a inspiração na 

Teoria das Janelas Quebradas de Nova Iorque. Já a Major Viviane Pereira argumenta em seu 

trabalho que, apesar de a atuação não interferir nos índices criminais das áreas atendidas, a OSP 

promove a “segurança cidadã: assistência social, controle urbano e fomenta a maior 

participação social” (PEREIRA, 2021, p. 17). Esses dois últimos estudos em particular apontam 

para a necessidade de submeter a visão interna e institucional ao diálogo crítico com a produção 

acadêmica civil, a fim de controlar eventuais vieses. 

 
2. METODOLOGIA 
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2.1. A Polícia e a OSP como campo empírico 

 
 

A Operação Segurança Presente representa, assim como a Operação Lei Seca em que 

foi inspirada, uma ruptura com o aparato burocrático institucional da Polícia Militar. Isso 

porque a Constituição Federal de 1988 atribui de forma inequívoca responsabilidades 

específicas para cada instituição e seus membros. Essa atribuição é rompida quando se criam 

Operações com poder de polícia voltadas para situações criminais e públicos específicos. A 

inovação começou com a criação da Operação Lei Seca, em 2009. Apesar da justificável 

necessidade de se controlar os elevados índices de acidentes de trânsito com vítimas, 

decorrentes do consumo de álcool desmedido por condutores de veículos automotores, a 

atribuição constitucional de fiscalização de trânsito, mediante convênio, segundo preceitos 

legais, é da instituição Polícia Militar. Ocorre que, com o êxito da iniciativa e do destaque dado 

pela mídia, se instituiu uma estrutura burocrática paralela ao aparato burocrático da Polícia 

Militar do Rio de Janeiro. Sob o pretexto do “enxugamento da máquina pública”, alguns 

policiais militares foram cedidos pela PMERJ para trabalhar exclusivamente na Operação Lei 

Seca, em conjunto com agentes de trânsito do DETRAN-RJ, desempenhando a fiscalização dos 

condutores, de acordo com o CTB. 

Dessa maneira, os policiais militares da Lei Seca não mais se subordinam a um comando 

militar de um Coronel PM na instituição. As relações de serviço não têm mais por referência o 

quartel, o alojamento comum e a divisão funcional da administração militar. Esta foi substituída 

por uma estrutura de Secretaria de Estado, mais especificamente, de uma administração civil 

 
de articulação política do governo com o Poder Legislativo e a sociedade civil e de 

integração governamental para a integração de órgãos estaduais e de outros entes 

federativos para a realização de políticas preventivas prioritárias. A Secretaria de 

Estado de Governo possui a finalidade de assistir o Governador na coordenação 

política e nas relações com a sociedade, de forma a realizar a integração entre os 

interesses políticos e institucionais do estado com as demandas da comunidade 

fluminense (RIO DE JANEIRO, 2021). 

 

Foi na Secretaria de Estado de Governo (SEGOV) que a Operação Lei Seca, ao 

colecionar méritos na redução de mortes em acidentes de trânsito, abriu espaço para novos 

programas com funcionamento semelhante. Surgiu, então, no bairro boêmio carioca da Lapa, 

em 2012, uma forma de policiamento que viria a ser chamada de Operação Segurança Presente. 

A criação da Lapa Presente serviu como modelo para todas as outras operações. Esse modelo 

se implanta geralmente da seguinte maneira: após uma grande pressão da comunidade local, 

geralmente diante de um evento-crítico, elege-se um “alvo” principal (que pode ser um grupo 



38 
 

social estigmatizado, uma localidade que carece de urbanismo ou uma zona urbana 

marginalizada) a ser atingido para o aumento da sensação de segurança. Assim, os encarregados 

nesta missão, que são os agentes da Operação Segurança Presente, acabam por atender a uma 

determinada demanda de um grupo de pessoas em detrimento de outras do mesmo local, sem 

qualquer análise técnica de segurança pública. 

Além de embaralhar atribuições constitucionais das instituições, a OSP também 

representa uma privatização da segurança pública. Isso porque ela define um grupo de pessoas 

– os residentes e comerciantes de uma área específica – como beneficiários exclusivos das ações 

de segurança. Esse privilégio não poderia ser fornecido pela administração do policiamento 

tradicional, pois ele conflita com os direitos lavrados na Constituição que estabelecem que a 

segurança é um direito de todos. A Lapa Presente, por exemplo, forneceu, logo nos seus 

primeiros anos de existência, um telefone para acionamentos das equipes de policiais. Antes da 

Lapa Presente, as pessoas com algum tipo de demanda de segurança pública acionavam o 

telefone 190, comum a toda população do Rio de Janeiro. 

É possível sugerir que a priorização de determinado público no desenho operacional da 

segurança pública estadual, através da instalação de bases da OSP, forneceu um grande capital 

político-partidário para as eleições municipais de 2020. Nos primeiros anos do Governo Wilson 

Witzel (2019 e 2020) foram criadas vinte e três bases da Segurança Presente em diferentes 

municípios fluminenses. Considerando os dados, a média de criação de bases foi de cinco por 

ano. 

Quadro 4 - Distribuição das bases da OSP, por ano de criação 

 

Ano Local Ano Local 

2015 Lapa, Aterro do Flamengo, 

Lagoa e Méier 

2019 Ipanema, Tijuca, Nova Iguaçu, 

Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Austin, 

Caxias, Barra da Tijuca, Recreio dos 

Bandeirantes e Grajaú e Vila Isabel 

2016 Praça Mauá, Praça XV, 

Largo da Carioca e 

Presidente Vargas 

2020 Bonsucesso, São Gonçalo, Madureira, 

Jacarepaguá, Queimados, Belford 

Roxo, Irajá, São João de Meriti, 

Magé, Itaguaí, Cristo Redentor e 

Cruz Vermelha 

2017 Copacabana, Centro de 

Niterói, Icaraí e São 

Francisco 

2021 Miguel Pereira, Paracambi e Japeri 

2018 Leblon 2022 Campos dos Goytacazes, Itaborai, 

Três Rios e Teresópolis 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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As bases da OSP mantêm uma formatação diferente entre elas no que concerne às suas 

instalações, materiais e funcionamento. O formato mais simples constitui-se na instalação de 

tendas, algumas conectadas a uma van, a partir delas as equipes de policiais militares são 

designadas aos locais de patrulhamento. Esse aspecto mais elementar da Segurança Presente é 

visto por seus defensores como uma vantagem em relação ao formato tradicional de 

organização do policiamento ostensivo, representado pelos Batalhões da PMERJ. Para essa 

corrente de pensamento, há uma linha divisória entre planejamento e execução do policiamento 

ostensivo, que dificulta a aproximação com o público atendido. Assim, passam a creditar a 

ineficácia na segurança pública a todas as práticas que remetam a algum tipo de burocracia 

policial, como: administração de alojamentos, refeitórios, logística de veículos e atendimento 

de saúde. 

Os gestores que defendem essas ideias advogam pelo dinamismo e a extinção de 

medidas que possam retirar os policiais militares do local de patrulhamento. Por exemplo, 

dentro de um quartel da PMERJ há o alojamento, uma instalação física em que o policial militar 

pode trocar seus trajes civis pela farda. Para os gestores da OSP o período em que o policial 

troca suas vestimentas, por exemplo, retardaria o início de sua exposição nas ruas. Além disso, 

para eles os valores empenhados na manutenção de tal alojamento representariam um gasto 

desnecessário ao erário público. Isso é materializado nas bases da OSP quando observamos os 

policiais militares trocando de roupa na rua, próximos a seus carros ou em comércios perto da 

base. Os membros da OSP julgam diversas práticas como prejudiciais à manutenção da 

ostensividade, como: recolhimento de policiais militares para alimentação, realização de 

necessidades fisiológicas dentro de instalações da PMERJ e o próprio tempo gasto na confecção 

de documentos próprios da atividade policial. 

Diante de condições de trabalho como estas, marcadas por precariedade, cabe perguntar 

o porquê dos policiais militares se submeterem a uma lógica administrativa tão diferente da 

organização tradicional da PMERJ. A resposta é dupla: primeiramente, há uma forte submissão 

aos códigos e regulamentos militares, tendo em vista que qualquer reação contra as atitudes do 

superior é vista como uma transgressão da disciplina militar; em segundo lugar, os policiais 

militares são pagos pela participação na OSP valores, complementando seu salário 

significativamente. 

Os policiais militares que trabalham na OSP subdividem-se em dois grupos: os que são 

chamados de “fixos” e que são denominados “estímulos operacionais”. Enquanto os primeiros 

são incorporados permanentemente à OSP, os segundos trabalham esporadicamente e sem 
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vínculo com a Segov. O processo de escolha do policial militar “fixo” nas fileiras da PMERJ 

não ocorre de maneira transparente. Embora o recrutamento através de processo seletivo seja 

uma praxe na Polícia Militar, não existe previsão de processos dessa natureza para a ocupação 

de cargos externos à PM, como é o caso da OSP. Sendo assim, os policiais militares “fixos” na 

OSP podem ser indicados por outros policiais militares ou indicados por políticos, como 

parlamentares ou membros do Executivo, nos níveis municipal, estadual e federal. O processo 

de seleção de Oficiais e Praças para atuar na OSP, portanto, não passa pelas previsões do 

arcabouço funcional da segurança pública fluminense, que procura estabelecer parâmetros de 

avaliação de capacidade técnica e profissional. 

Os policiais “fixos” selecionados são movimentados para servir sob as ordens do 

Secretário da Segov e, por fim, são alocados em uma das bases da OSP. Já os policiais militares 

do “estímulo operacional” são policiais militares voluntários a cumprir um serviço 

extraordinário de forma remunerada em qualquer base da OSP. Eles ainda mantêm o vínculo 

com a PMERJ e nos seus dias de folga procuram, através de inscrição virtual, as bases e horários 

disponíveis para cumprir o serviço extra remunerado. Os serviços extraordinários cumpridos 

pelos policiais militares em “estímulo operacional” podem majorar seu salário em até R$ 

6.601,56, para Oficiais Superiores PM e R$ 3.997,08, para os Cabos e Soldados PM. Para os 

Oficiais e Praças PM que são do efetivo “fixo” da Segov, as gratificações são fixadas em 

gratificações de encargos especiais, pagas mensalmente, variando entre as quantias de R$ 

2.303,23 até R$ 6.480,00. Já o pessoal civil, contratado pela Segov, conta com três categorias, 

a saber: extensionista de assistência, de interação, de apoio e de atendimento. O valor pago 

mensalmente ao extensionista de assistência é de R$ 3.923,00, já para os demais cargos, o 

salário é de R$ 3.440,00. Há ainda a possibilidade de somar uma terceira fonte de renda dentro 

da Segurança Presente, pois é facultado aos policiais “fixos” o cumprimento de serviços 

extraordinários dentro da própria Segurança Presente, podendo, assim, somar aos valores dos 

seus rendimentos da PMERJ os da gratificação por encargos especiais e dos serviços 

extraordinários18. 

A instalação de uma base da OSP segue a mesma informalidade do recrutamento de 

pessoal. Os interessados em ter uma base na área de sua residência ou de seu estabelecimento 

comercial geralmente acionam um representante, preferencialmente, do legislativo municipal 

e/ou estadual, e este verifica junto ao Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro a viabilidade 

de instalação. A instalação de uma base não costuma ser atrelada aos índices criminais da 

 

18 Bezerra (2021, p. 52) destaca os benefícios econômicos como principal elemento motivador para o ingresso na 

carreira policial-militar. 
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localidade e nem atendem a uma opção tática da PMERJ, sendo esta última apenas consultada 

sobre pequenos detalhes do planejamento pós-implantação. Assim, a rede de colaboradores, 

composta por civis, entidades governamentais ou da iniciativa privada, desloca todo o 

planejamento estratégico para o atendimento de suas próprias demandas. Essa barganha entre a 

sociedade civil organizada e a base da OSP atravessa muitos aspectos da Segurança Presente. 

Como veremos mais adiante, a participação da comunidade influencia os métodos e práticas de 

seus agentes, opções de aplicação tática de policiais militares e, principalmente, a escolha dos 

delitos e seus tipos ideais de suspeitos. 

 
2.2.A Operação Recreio Presente (ORP) 

 

A base do bairro do Recreio dos Bandeirantes foi escolhida como campo para esta 

pesquisa em razão de algumas características, como sua grande capilaridade viária, a vocação 

turística e a geografia fronteiriça com bairros de classe média e baixa. É importante salientar 

que a base do Recreio dos Bandeirantes não atende a todo o bairro. O perímetro urbano atendido 

compreende as partes mais nobres da localidade, contendo em sua área de patrulhamento a 

gleba “A” e parte da gleba “B”, além da região costeira, compreendida do Posto 9 até o Posto 

12, onde fica a estrutura da base. A única comunidade pobre ali situada é o “Terreirão”. Ali a 

ORP não realiza patrulhamento. 

Os policiais militares, agentes civis e assistentes sociais concentram-se, por ocasião do 

início e término do serviço, na praça Tim Maia. Nesta praça foi construída uma instalação de 

alvenaria para acolher os membros da operação. Porém, não há local para guardar materiais e 

viaturas e a OSP utiliza o estacionamento do Hotel Atlântico Sul, próximo da referida praça. A 

operação tem sob sua responsabilidade carros, motocicletas, bicicletas e uma van para realizar 

o patrulhamento nos logradouros, que são selecionados de acordo com a demanda da 

coordenação. 

A estrutura burocrática da operação é simples. No Recreio, a OSP é coordenada por uma 

jovem Oficial Subalterna da PMERJ, sendo auxiliada por um subcoordenador, um Subtenente 

da reserva remunerada, com grande experiência, adquirida em outras bases da OSP. Abaixo 

dessa coordenação, seguem-se na cadeia hierárquica os “adjuntos”, que atuam na fiscalização 

das demandas repassadas pela coordenação, trabalhando em um regime de escala de 12 horas 

de serviço por 36 horas de descanso. Além desses elementos, a coordenação conta com efetivo 

variável de “supervisores” por dia de serviço, com a responsabilidade de motivar e apoiar os 

policiais militares no “estímulo operacional”. A operação não funciona durante as 24 horas do 
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dia, sendo seus horários divididos em dois turnos totalizando 12 horas diárias, todos os dias da 

semana. A estrutura de pessoal “fixo” é complementada pelos agentes civis, chamados no jargão 

da operação de “Segovs”, termo que remete à sua origem institucional, e os assistentes sociais, 

que realizam o trabalho de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. 

 

 
Figura 2 – Organograma da Operação Recreio Presente 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os policiais militares no “estímulo operacional” inscrevem-se no serviço para a base 

Recreio Presente através do site da CPROEIS, geralmente acessado por eles todas as quintas- 

feiras, na parte da manhã. Eles conseguem marcar somente os serviços referentes ao período de 

segunda-feira a domingo da semana seguinte. As vagas disponíveis são chamadas de “titulares”, 

havendo a possibilidade de inscrição nas vagas “reservas”, para o caso de ocorrer a desmarcação 

de algum policial militar “titular”. Semanalmente, os policiais “fixos”, escalados como 

adjuntos, recebem uma relação com o nome dos policiais militares do “estímulo operacional” 

considerados titulares. A partir dessa relação os adjuntos constatam a presença ou a falta dos 

componentes do “estímulo operacional” do dia. É através dela também que é realizado o 

pagamento da hora extra, por isso, o ato da conferência da presença do policial é um momento 

de grande concentração e tensão no serviço da base. 

A partir dessa conferência, os adjuntos distribuem, segundo seus critérios, os policiais 

militares do “estímulo operacional” nas diferentes modalidades de patrulhamento, podendo ser: 

a pé, ciclo patrulhamento, moto patrulhamento, patrulhamento motorizado em viatura policial 

e apoio à van comboio. Cada modalidade dessas tem uma finalidade específica, que será tratada 

em momento oportuno neste trabalho. O fato relevante é que a partir da distribuição dessas 
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formas de patrulhamento que se desenvolvem as relações pessoais de poder entre a 

administração da base e o efetivo variante do “estímulo operacional”. 

Apesar da existência do aparato tecnológico disponível, como rádios e gps nas viaturas, 

a comunicação se dá em grupos de Whatsapp. Logo na chegada, o policial militar no estímulo 

operacional depara-se com uma placa contendo um QR code para acesso ao “Grupo de Serviço 

diário da ORP”. Neste grupo são postadas as mensagens de controle e supervisão da operação, 

fotografias de abordagens policiais, bem como as características de suspeitos, pedidos de ajuda 

entre os policiais militares do dia e, eventualmente, o acionamento policial por parte de cidadãos 

que mantêm contato com um dos membros do grupo. A base se utiliza também de grupos de 

Whatsapp para comunicação com a comunidade atendida, divulgando informações de interesse 

da operação e recebendo comunicados de supostos crimes ocorridos na região. 

A pesquisa realizou observação dos grupos de Whatsaap que compõem a administração 

da Operação Recreio Presente, dividindo-se em: “Nosso Bairro”, onde estão as pessoas que 

residem ou mantém algum tipo de negócio no perímetro atendido, como comerciantes, 

empresários e proprietários de imóveis; “Recreio Presente”, composto pelos policiais militares 

que cumprem o serviço no dia; “Base Recreio”, destinado à comunicação entre os policiais 

militares membros da coordenação da operação; e, “Efetivo Recreio”, destinado à comunicação 

da coordenação em geral, incluindo-se os membros que são civis (assistentes sociais, auxiliares 

da base, agentes civis de patrulhamento, agente civil de custódia e motoristas civis). 

 
Quadro 5 - Grupos de Whatsapp geridos pela base Recreio Presente 

 

Nome Pessoas Componentes Finalidade Mensagem 

inicial 

 

 

BASE 

RECREIO 

 

 

 
28 

 

PMs “fixos”, 

Agentes civis 

e assistentes 

sociais 

Informar alterações de 

cunho administrativo, 

como: entrada e saída de 

serviço, contagem e 

conferência de materiais e 

alterações mecânicas em 

viaturas 

 

 

 
Não há 

 
EFETIVO 

RECREIO 

 

63 

PMs “fixos”, 

Agentes civis 

e assistentes 

sociais 

 

Troca de informações 

operacionais entre os 

membros da operação. 

 

Não há 

 

“Data” 

RECREIO 

PRESENTE 

 

 

Variável 

PMs “fixos”, 

Agentes civis, 

assistentes 

sociais e 

policiais 

militares no 

Acionamentos, 

deslocamentos para 

refeição e necessidades 

fisiológicas, fiscalização, 

supervisão, assunção de 

ocorrências policiais, 

 

Grupo de 

serviço diário 

da ORP 
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  “estímulo 

operacional” 

abordagens e solicitação 

de apoio. 

 

 

 
NOSSO 

RECREIO 

 

 

181 

PMs “fixos”, 

Agentes civis, 

assistentes 

sociais e 

moradores do 

bairro 

Divulgação de 

ocorrências, presos, 

cuidados de segurança e 

disponibilização de 

contatos em situação de 

emergência. 

 

Estamos aqui 

para garantir a 

sua segurança 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nota: Onde se lê: “Data”, fica a data do dia do serviço, sendo alterado diariamente pelo administrador do grupo. 

 

Somente os policiais militares “fixos” da base podem sugerir e adicionar pessoas ao 

grupo de moradores. A seleção geralmente é feita através de contatos realizados com o número 

de telefone disponível na base, após o atendimento pessoal de alguma ocorrência policial. A 

indicação pode vir também da sociedade civil organizada, representada no bairro pela 

associação de moradores do Recreio dos Bandeirantes. Além dos grupos elencados no quadro 

acima, a coordenação também mantém grupos de aplicativos visando a comunicação entre as 

equipes na 42ª Delegacia de Polícia Civil (Recreio dos Bandeirantes) e os agentes civis 

encarregados do serviço de custódia. 

Os agentes civis na “custódia” têm uma atribuição peculiar na operação. Eles são 

responsáveis pela aceleração dos trâmites legais, junto aos policiais civis do “estímulo 

operacional” na DP. O hábito na organização tradicional da PMERJ é a equipe de policiais 

militares, após apresentarem a ocorrência policial, preencher uma série de documentos e 

formulários para o andamento do registro policial. Esse trabalho, por outro lado, é “adiantado” 

pelos “custódias”, realizando todo o preenchimento e eventuais ajustes junto às equipes de 

policiais civis que ficam à disposição dos membros da base na DP. Além desse trabalho, os 

“custódias” são responsáveis pelo controle das estatísticas de pessoas abordadas ou presas e 

materiais apreendidos pelos membros da operação, atuando também na transmissão de 

mensagens contendo informações acerca de crimes que chegam diretamente na delegacia. Nem 

toda pessoa vítima de roubo, por exemplo, procura diretamente um policial militar na rua. É 

comum, principalmente quando o bem subtraído tem seguro, que a vítima vá diretamente à DP 

para registrar o roubo. Nestas ocasiões, o “custódia” fica incumbido de levantar os detalhes 

acerca da data, horário, local, características do autor do roubo e material roubado, para repassar 

aos policiais militares que estão patrulhando as ruas. A métrica para aferir o rendimento dos 

membros da OSP é a quantidade de pessoas presas e materiais apreendidos. Crê-se que, quanto 
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maior for o número de abordagens, mais empenhado e eficiente é o policial militar e maior é 

segurança produzida. Neste trabalho, vamos explorar algumas das consequências dessa crença. 

 
2.3. A abordagem policial e a outorga da suspeição como objeto de pesquisa 

 
 

Assim como na OLS, a OSP atribui grande valor às estatísticas, dando-lhes publicidade 

e, muitas vezes, apresentando esses números como prova de seu sucesso. Se a Lei Seca se baseia 

no método das abordagens, efetuando prisões dos motoristas alcoolizados, o mesmo princípio 

é utilizado na Segurança Presente. Porém, a categoria “alcoolizado” da OLS transfigura-se em 

“criminoso” na OSP. Recursos tecnológicos oferecem ao policial da OSP facilidades para 

consultar o histórico criminal da pessoa abordada. O programa Hórus é um sistema que realiza 

a verificação criminal do cidadão a partir do número do CPF. Em poucos minutos o policial da 

operação pode ver se a ficha criminal da pessoa que ele está abordando ou se o veículo parado 

tem algum tipo de irregularidade que demande um processo criminal (prisão ou apreensão). 

Essa iniciativa não está disponível a todos os policiais em um modelo tradicional, executado 

pela PMERJ. 

Tradicionalmente, o policial faz contato via rádio com a sua unidade (BPM), de onde 

outro policial verifica o sistema de consulta a pessoas, passando os dados da pessoa ou veículo 

ao policial que se encontra na rua. Assim, o BPM informa ao policial na rua os dados para dar 

sequência aos demais ritos procedimentais da abordagem. A implementação do Hórus reduziu 

o tempo de consulta de pessoas e veículos, visando agilizar a circulação de informação para 

permitir que o policial militar permaneça o maior tempo possível nas ruas. Atualmente, a 

PMERJ está em fase de transição do modelo tradicional para a completa adoção do Hórus. A 

OSP, por sua vez, já utiliza o sistema plenamente. 

É comum que as pessoas se apoiem em experiência passadas ou analogias para 

interpretar novas situações. É por este motivo que a experiência da OLS, que associou o 

aumento das paradas policiais para repressão de condutores que consumiram bebida alcoólica 

à redução do número de acidentes de trânsito com vítimas, foi transplantada para a OSP. Os 

membros da OSP partem da premissa que abordagens policiais são capazes de reduzir índices 

criminais, mesmo existindo evidências contrárias a essa crença (PEREIRA, 2021, p.106). Para 

entender como funciona a abordagem policial na base da Recreio Presente é importante 

entender o papel de diferentes atores na sua produção cotidiana. Por isso, o esquema abaixo 

mostra como diferentes pessoas atuam na indicação dos alvos dos policiais da ORP. 
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Figura 3 - Esquema do acionamento da abordagem policial na ORP 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Nota: os conectores vermelhos representam o momento crítico de realização da abordagem e da percepção de 

pessoa considerada suspeita; os conectores verdes são os acionamentos e os azuis o feedback. 

 

No efetivo da ORP percebeu-se dois grandes grupos: a equipe gestora, composta pela 

coordenadora, subcoordenador, adjuntos e supervisores, todos policiais militares “fixos”; e a 

equipe executora, composta pelos civis contratados, responsáveis pelos serviços de custódia, 

assistência social, patrulhamento e apoio. Essa divisão é realizada de acordo com a autonomia 

que é conferida no âmbito da administração pública estadual para exercer o poder de polícia. É 

claro que a gestão não impede os policiais de realizarem sua própria abordagem policial, mas 

essa não é a missão original destes. 

Abaixo da equipe gestora da ORP encontram-se os colaboradores, voluntários e 

intermitentes, policiais militares do “estímulo operacional”. Estes são distribuídos conforme o 

entendimento da equipe gestora, podendo haver influência por parte da própria equipe de 

colaboradores quanto da equipe executora da ORP. Nesse grupo, as relações interpessoais 

adquiridas ao longo do tempo e na demonstração de proatividade são premiadas, enquanto os 

novos membros são recebidos com desconfiança e cuidado. 

O papel de principal demandante fica com a sociedade civil do bairro. Eles acionam a 

ORP a qualquer momento, através dos meios disponibilizados pela equipe gestora, a sua força 

policial. Além disso, direcionam críticas institucionais e pessoais aos colaboradores e equipe 

executora diretamente à equipe gestora. Desempenham, assim, o papel de moderadores da 

atividade policial da ORP, indicando os tipos de pessoas a serem consideradas suspeitas, os 

locais de atenção das equipes e os tipos de delitos que os assolam. Essa estrutura organizacional 
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mostra que a abordagem da ORP não se baseia na fundada suspeita do próprio policial e que 

múltiplos atores participam da definição de suspeito. 

Dessa maneira, a fim de entender como se define um suspeito no âmbito da Segurança 

Presente e como esta definição está ligada a questões raciais, não é suficiente inquirir apenas os 

próprios policiais. É por este motivo que a presente pesquisa se baseou em uma etnografia da 

organização, realizando-se observação participante na base da ORP nos meses de dezembro de 

2021, janeiro e fevereiro de 2022. Durante a etnografia realizei entrevistas semiestruturadas com 

membros da coordenação (a coordenadora, seus policiais militares adjuntos e assistente social) 

e policiais militares em cumprimento de serviço extraordinário (chamados de “estímulo 

operacional”), formando um corpus total de 15 entrevistas. Além disso, acompanhei vinte 

eventos de abordagens a pessoas nas ruas. Tive acesso ao planejamento da coordenação, o que 

possibilitou localizar as equipes de policiais militares dispostas no perímetro de atuação da 

operação. Mantive-me ainda imerso no ambiente virtual dos grupos de serviço das equipes, dos 

colaboradores e dos moradores do Recreio dos Bandeirantes, observando demandas, queixas, 

elogios e percepções tanto de policiais militares quanto de moradores e comerciantes do Recreio 

dos Bandeirantes. Finalmente, a análise documental compreendeu o sistema de registro das 

abordagens e formas de quantificação do trabalho policial, assim como registros das 

características organizacionais da Polícia Militar e da Operação Segurança Presente. Essa 

análise, aliada às entrevistas e observações in loco, permitiu identificar políticas formais e 

informais, as preferências dos administradores e supervisores, a relação com a comunidade e 

autoridades e caracterizar o ambiente organizacional em que atuam os policiais. 

O banco de dados quantitativo da pesquisa foi construído a partir da tabulação e análise 

dos dados das abordagens disponibilizados cotidianamente pelos policiais atuantes na OSP ao 

longo de 30 dias no WhatsApp. Os dados das abordagens compreendem informações sobre os 

abordados, os policiais e as circunstâncias das abordagens, além de fotografias da ação. Os 

dados foram coletados em quatro grupos do aplicativo de mensagens WhatsApp, onde toda a 

rotina administrativa da operação é controlada por uma alimentação constante, pelos próprios 

policiais, de imagens e relatos que comprovam a realização das ações de abordagem para seus 

supervisores. A equipe gestora da ORP exige que os policiais enviem fotografias para o grupo 

diário de serviço do WhatsApp tiradas no momento das abordagens para confirmar a ação. 

Como tive acesso a esse grupo, pude coletar, de forma sistemática, um total de 848 imagens. 

Assim, foi possível classificar as imagens e identificar a quantidade de 1.217 pessoas, nos 

quesitos: sexo, cor, tipo de traje, meio de transporte, uso de assessórios, modalidade da ORP 

(policial a pé, bicicleta, motocicleta, carro ou van), data e horário de realização da abordagem. 
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Após a seleção das imagens para análise, quinze imagens foram descartadas em razão de baixa 

qualidade. Em seguida, constituí um grupo com três policiais militares, voluntários, que 

ajudaram a realizar a heteroclassificação da cor de cada pessoa suspeita abordada e o 

preenchimento de dados em torno das variáveis descritas no quadro abaixo. 

Quadro 6 - Categorias analíticas situacionais das imagens de abordagens 

 

Corpo 

Humano 

Vestuário Acessórios Mobilidade 

 Coberta OU descoberta   

 E   

 Cabelo curto OU sem cabelo OU   

 com penteado afro OU Utilizando boné,  

Cabeça descolorido artificialmente OU touca, chapéu OU  

 longo e preso OU longo e solto capacete  

 E   

 Face:   

 Sem barba OU com barba   
    

 Busto nu OU vestido  
Anda à pé 

OU 
 E  Conduz 
 Utilizando camisa manga curta Apresenta motocicleta 

Tronco 
OU camisa meia manga OU 

manga longa OU agasalho 
tatuagem OU não 

apresenta 
OU carro OU 
bicicleta OU 

 E tatuagem veículo pesado 
 Utilizando roupas de banho OU  (Caminhões) OU 
 bermuda/short/saia OU calça  motocicletas com 
   

baú OU veículos 

de tração animal 

(Charretes e 

carroças) 

 

 

 

 
 

Membros 

 

 

 

Calçado OU descalço 

E 

Utilizando chinelos OU tênis OU 

sapato/botas 

Utiliza mochila 

OU bolsa OU 

mochila de 

entregas OU 

material de 

trabalho informal 

(compartimento 
para acomodar 

  comestíveis) OU  

  não porta  

  acessórios  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Optei por essa alternativa, por ser um estudo mais preciso (CLARK E MORRISS, 2017) 

da rotina policial nos encontros com a população. Durante a observação de campo, constatou- 

se que a comunicação policial oficial, via canais de rádio, não era acompanhada da descrição 

do perfil de suspeito e, até por preferência dos envolvidos, colocada em segundo plano. Isso 

porque o comunicador instantâneo WhatsApp dá mais dinamismo à comunicação e ainda traz a 

possibilidade de inserir informações audiovisuais. Apesar da fotografia não representar uma 

representação fidedigna do evento real da abordagem policial, optei pela análise das fotografias, 
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utilizando como base de apoio propostas da etnometodologia (BALL E SMITH, 2020) para 

acessar práticas que não ficam tão evidentes nos textos-padrão descritos nos registros em 

delegacias e na própria base. As variáveis de classificação das fotografias foram estabelecidas 

de acordo com os tipos de perfis citados pelos próprios policiais militares durante as entrevistas, 

apropriando-me do “observável-e-relatável, disponíveis para os membros como práticas 

situadas de olhar-e-dizer” (GARFINKEL, 2018, p. 93). 

Durante a fase de classificação, algumas imagens foram descartadas. Isto ocorreu, por 

exemplo, no caso de imagens mal enquadradas, que incluíram várias pessoas ou só captaram a 

paisagem. Além disso, alguns arquivos de imagens foram corrompidos na transferência. Havia, 

ainda, imagens repetidas. Ainda durante o processo de classificação, registrei como “sem 

informação” casos em que a foto não deu informações precisas sobre as variáveis. Houve, por 

exemplo, imagens que não permitiram identificar se a pessoa portava uma mochila ou uma 

bolsa. A obrigatoriedade de postagem de fotos de abordagens atende a uma tripla finalidade: 

controlar o efetivo no desempenho de suas funções conforme o planejamento da base, fomentar 

a circulação de fotos de pessoas consideradas suspeitas e estimular os policiais que não abordam 

a fazê-lo, mediante o constante constrangimento da comparação entre a equipes de policiais. 

 
2.4.O “problema” do pesquisador-nativo, as dificuldades da etnografia organizacional na 

Operação Segurança Presente e o problema de pesquisa 

 
O problema de pesquisa que norteia esta dissertação é em qual intensidade a OSP pratica 

um olhar seletivo sobre as pessoas de cor preta e parda. Além disso, o trabalho procura entender 

como ocorre essa seletividade, mesmo na ausência de regras formais de discriminação racial. 

Sendo assim, o primeiro passo é identificar se existe viés racial nas abordagens. Para tanto, usei 

como fontes primárias as fotografias de abordagens produzidas pelos policiais e compartilhadas 

no WhatsApp, classificando, quantificando e analisando os dados. Uma vez constatado um forte 

viés racial, que será discutido mais à frente, dediquei-me a identificar mecanismos e causas que 

produzem essa super-representação de pessoas pretas e pardas entre os abordados. Para isso, fiz 

entrevistas semiestruturadas, análise documental e observação etnográfica junto aos próprios 

policiais, à estrutura burocrática da ORP e a comunidade local do Recreio dos Bandeirantes. 

Neste tópico, relato como foi o processo de fazer esta pesquisa, tomando como problema a 

minha condição de pesquisador-nativo. 

A imersão no campo é um desafio para qualquer pesquisador que pretende realizar uma 

etnografia. Quando um determinado público sabe que será estudado e analisado, a tendência é 
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desconfiar ou até sonegar informação. Enquanto quem pesquisa deseja entender práticas, 

costumes, ações e reações do grupo pesquisado, os que são pesquisados frequentemente buscam 

omitir ou dissimular aspectos do cotidiano. Nos meus primeiros encontros com os policiais 

militares e demais membros da ORP, o fato de ser um pesquisador-nativo teve um duplo 

impacto nessa aproximação. 

O primeiro impacto relaciona-se à possibilidade de trânsito na base. Como ex-membro 

da gestão da Segurança Presente, estabeleci uma relação pessoal com a estrutura burocrática e 

seus membros nos diversos escalões, sabendo inclusive alguns códigos formais que havia 

construído e operado quando ainda era da Segurança Presente. Alguns policiais militares foram 

muito receptivos à minha presença na base e aqueles que não me conheciam perguntavam sobre 

mim aos outros que já tiveram algum tipo de contato profissional comigo. 

Apesar da recepção positiva que recebi, foi possível perceber que minha presença foi 

objeto de desconfianças e especulações. Em alguns dias o assunto que dominava era a 

possibilidade de eu ser o verdadeiro comandante da base e de minha pesquisa não ser de fato 

para uma dissertação de mestrado, mas sim para levantamento de informações para um futuro 

comando da ORP. Paradoxalmente, este boato me ajudou a coletar mais informações, pois os 

policiais militares demonstraram mais motivação em comentar suas rotinas de trabalho e as 

respectivas ações que desempenharam nas ruas, muitas vezes com ares de bravura, destemor e 

resiliência. 

Acabei não desmentindo essa informação até entrevistar a coordenadora. Os policiais 

apresentavam-se revelando suas qualidades profissionais, detalhes de como foram servir na 

operação, como procediam de acordo com as regras da coordenação, suas experiências ao lidar 

com subordinados e a comunidade, além da sua relação com os suspeitos. Foi muito 

enriquecedor para a pesquisa essa aproximação e trânsito livre. Os relatos me permitiram 

perceber as fórmulas burocráticas que estruturam a base. Tive acesso ao plano de trabalho, que 

é um planejamento formal da alocação de viaturas e policiais no espaço geográfico de atuação 

da base, assim como aos documentos de controle de presença e de distribuição dos 

colaboradores nas diversas modalidades de policiamento da ORP. Esse acesso foi também 

formalmente autorizado pela Segov. Por força de legislação, proteção dos cedentes e do 

planejamento da segurança pública, não fiz menção nesta dissertação a nenhum dado que 

comprometa esse sigilo. 

O plano de trabalho ajudou no meu planejamento de observação das 20 abordagens 

policiais nas ruas. Ele estabelece dia, horário e local para o posicionamento das diversas 

modalidades de policiamento. Estar nos locais de policiamento foi uma de minhas metas nos 
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três meses de etnografia. Em algumas ocasiões não consegui realizar a aproximação em todos 

os pontos pretendidos, pois por vezes o plano era alterado, seja por ocasião de forte chuva, seja 

por necessidades operacionais em outras localidades. 

O segundo impacto da minha condição de observador nativo, ocorreu durante o 

acompanhamento das abordagens. Em 10 eventos de observação participante tive que mudar de 

estratégia de observação, pois percebi que os policiais que realizavam o patrulhamento ou 

reduziam sua atividade policial, em razão de uma ação que eles consideravam fiscalizadora de 

minha parte, ou aumentavam o ritmo de abordagens policiais, no intuito de demonstrar serviço 

diante de um superior hierárquico. Percebi que com a minha presença no ponto de policiamento 

não seria possível observar a relação entre a polícia e a pessoa considerada suspeita em 

condições mais espontâneas. Nas abordagens em que consegui observar melhor essa relação, 

representei ao máximo a figura do cidadão “paisano”, transitando em pontos de ônibus 

próximos, comércios e caminhando em círculos para estar próximo no momento da parada da 

pessoa. Um dado significativo é que, apesar de ter ficado próximo de diversos pontos em que 

os policiais estavam fazendo abordagens, em nenhum momento durante meu trânsito como civil 

fui parado pelos policiais. Isto se deve, provavelmente, ao fato de que sou socialmente percebido 

como branco. 

 
3. “Abordar é mostrar a presença policial, aborde!”19 Dissecando a abordagem policial, 

a partir da sua lógica organizacional 

 
A presença da Polícia Militar nas ruas é uma constante na vida dos moradores do Rio 

de Janeiro. Os encontros dos cidadãos com os policiais militares ocorrem das maneiras mais 

diversas, seja para pedir referências sobre locais, tirar dúvidas sobre cuidados com a segurança 

e ou até perguntar sobre questões gerais de prestação de serviços públicos, que muitas vezes 

nem são atribuições institucionais da PMERJ. Porém, nem sempre há uma convivência pacífica 

entre quem deve proteger - os policiais - e quem deve ser protegido - o cidadão. Alguns cidadãos 

consideram a atuação de policiais militares preconceituosa, arbitrária e truculenta; já os policiais 

militares justificam suas ações nas previsões legais, nas dificuldades em lidar com as pessoas, 

na falta de treinamento, na falta de apoio institucional da mídia, do Estado e, sobretudo da própria 

instituição PM. Neste capítulo, pretendo apontar as diversas formas de relação entre o policial, 

sua equipe, a burocracia da organização policial e as pessoas na rua, apresentando 

 

19 Uma das frases que compõem o Decálogo do Policiamento Ostensivo, que é revisitado em toda publicação dos 

Boletins Internos da Corporação. 
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uma proposta de divisão dessas formas de interação entre o policial militar e o cidadão, 

utilizando os aspectos organizacionais da PMERJ e da OSP. 

 
3.1. A abordagem policial: consensos e dissensos a partir de seus pressupostos legais 

 
 

A natureza da atuação da PMERJ deriva da Constituição Federal, a qual atribui a esta 

instituição o papel de “polícia ostensiva e a preservação da ordem pública” (BRASIL, 1988). A 

abordagem policial, para fim de estudo neste trabalho, será tratada como um encontro20 entre o 

policial militar e o cidadão, considerado pelo primeiro como suspeito. Para o necessário 

afastamento de preconcepções, é importante destacar que conceitos e significados não são 

construídos meramente pelas leis, mas nas interações e contextos experimentados pelos 

indivíduos. Para a perspectiva do interacionismo simbólico, conceitos “são derivações da 

complexa e contínua atividade que constitui a vida em grupo” (BLUMER, 1980, p. 123). O 

termo “abordar” na cultura policial é frequentemente oposto ao termo “orientar”. Os dois 

conceitos são ativados de acordo com quem provoca o encontro: se for o cidadão, o policial 

militar considera o encontro como uma orientação; se for o inverso, considera uma abordagem. 

Outro parâmetro a ser observado é o elemento agressividade. Numa abordagem tende a existir 

a expectativa do confronto. Já a orientação é considerada uma mera atitude esperada e prevista 

no serviço de atendimento ao público, sendo muito reduzida a possibilidade de utilização da 

força pelos policiais. Neste último caso, como descrevem Ramos e Musumeci (2005, p. 53), a 

PM tem uma boa oportunidade para gerar imagens positivas sobre seus serviços. 

O termo “abordagem policial” é utilizado somente na cultura policial; no jargão jurídico 

ele é representado pela “busca pessoal”, com previsão legal no artigo n. 244 do Código de 

Processo Penal, que define que: 

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver 

fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou 

papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso 

de busca domiciliar. (BRASIL, 1941) 

 

Ainda de acordo com o artigo n. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal deve 

ocorrer na hipótese de uma “fundada suspeita”. Há grande controvérsia entre as fontes da 

fundada suspeita, uma vez que, o “policial não pode atuar baseado em um senso interior de 

 

 
20 Pinc (2007, p. 7) classificou a abordagem policial como “um encontro entre a polícia e o público cujos 

procedimentos adotados variam de acordo com as circunstâncias e com a avaliação feita pelo policial sobre a 

pessoa com que interage, podendo estar relacionada ao crime ou não” 
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certeza se não for possível converter essa certeza em evidência admissível” (BITTNER, 2003, 

p. 256). 

De acordo com a legislação, a falta de indicadores objetivos da fundada suspeita pode 

ser um motivo para sua anulação. Recentemente, a sexta turma do STJ considerou ilegal a busca 

pessoal baseada apenas na impressão subjetiva da polícia sobre aparência ou atitude suspeita 

do indivíduo (STJ, 2022). Esta interpretação da justiça não é bem aceita pelos policiais. Eles 

acreditam que se trata de uma estratégia sistemática do Poder Judiciário para tutelar e restringir 

sua liberdade no trabalho ou para “defender” bandidos. Em resumo, os policiais costumam 

resistir aos ditames legais que sustentam sua própria atividade nas ruas. Isto ocorreu, por 

exemplo, em uma mensagem da equipe gestora a seus subordinados, no trecho abaixo: 

ATENÇÃO – IMPORTANTE. Bom dia senhores. A título de orientação para as 

abordagens policiais em que resultem registro de ocorrência por crime. Existem alguns 

detalhes novos a serem observados, no que tange a fundada suspeita. O STJ atualmente 

rejeita a abordagem pelo mero nervosismo do indivíduo, o indivíduo correr ou até pela 

experiência policial de ser um local de crime (pois é). Enfim, quando os senhores forem 

realizar o registro de ocorrência, ao invés de informarem somente quanto a 

"nervosismo" ou "correr" ou “local de tráfico"...insiram primeiramente no 

depoimento que a fundada suspeita de deu pelo indivíduo tentar dispersar material com a 

presença policial por exemplo, algo que motivou a abordagem pessoal. Ou que observou 

volume na cintura similar a uma arma de fogo, algo também que motivou a abordagem 

pessoal e após junte a isso a questão do local ser costumaz para aquele tipo de crime, etc. 

Aqui também pode entrar a questão de informação via rádio ostensivo com indivíduo 

com as características físicas e de vestimentas que fundamentam a abordagem pessoal. 

Continuando: para a questão do posse e uso, pode alegar também que os indivíduos com 

o caminhar de forma ébrio ou caminhar cambaleante, que traz o significado de estarem 

drogados ou alcoolizados ...algo que também fundamenta a abordagem. Orientem os 

policiais quanto a essa situação. Vou dar um exemplo de algo que pode dar problema: 

QUANDO EM PATRULHAMENTO PELA AV. ALFREDO BALTAZAR DA 

SILVEIRA, S/Nº – RECREIO DOS BANDEIRANTES – RJ, TIVERAM A 

ATENÇÃO VOLTADA AOS NACIONAIS LUCAS LIMA LADISLAU CORREIA E 

YASMIN XAVIER LAMEIRA QUE ESBOÇARAM CERTO NERVOSISMO COM A 

PRESENÇA DA GUARNIÇÃO. ONDE, NO MOMENTO DA ABORDAGEM O 

NACIONAL LUCAS NÃO QUIS SE IDENTIFICAR. APÓS BUSCA PESSOAL, 

FORAM ENCONTRADOS EM POSSE DE MATERIAL ENTORPECENTE. DE 

IMEDIATO A EQUIPE PROCEDEU À 42ª DP, ONDE FORAM AUTUADOS E 

LIBERADOS. 

Ocorrência de 12/09. Peço a colaboração de todos que atuam com os policiais para 

que sejam replicadas essas orientações, que visam somente a preservação do policial 

em suas ações diárias (Mensagem postada no dia 14 de setembro, às 09h 02 min no 

grupo “Efetivo Recreio”). 

 

Por mais que a legislação e os entes constituídos para interpretá-la digam que há uma 

forma correta de se utilizar a fundada suspeita para uma busca pessoal, os policiais geralmente 

vivenciam um embate interno sobre quem determina o fator de suspeição. A organização PM, 

constituída sobre os princípios da hierarquia e disciplina, tem sua rotina parcialmente 

determinada por normas internas. Por exemplo, todo policial sabe o período e o local em que 
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irá desempenhar seu serviço no policiamento ostensivo. Porém, não há regulamentação sobre 

como se deve proceder em ações de contato com os cidadãos. Essas indicações são passadas 

nos cursos de formação e não são objeto, salvo raras exceções, de revisões e nem tampouco 

novas capacitações do efetivo, posteriormente ao período de formação. Essa lacuna 

institucional pode indicar um pouco do que a própria instituição cultiva como sendo a fundada 

suspeita, isto é, como algo discricionário e, portanto, sem um procedimento-padrão. 

A administração da PM aposta na redução de índices criminais e na produção da 

sensação de segurança através do emprego do policial nas ruas, com maior tempo possível de 

exposição. Os locais e horários escolhidos quase sempre são pontos onde há uma grande 

concentração de crimes já cometidos. Algumas crenças da polícia orientam o planejamento, 

como, por exemplo, isolar geograficamente áreas onde narcotraficantes mantêm o domínio. 

Com efeito, há uma dupla lógica de atuação que emerge desse sistema de crença: a que os 

delitos ocorridos em determinado perímetro podem voltar a ocorrer caso não haja a presença da 

polícia; e que a causa dos delitos é a presença de pessoas oriundas de comunidades dominadas 

por narcotraficantes. A PM costuma trabalhar com dados brutos sobre as tipificações penais, 

horários e dias de ocorrências, mas não se baseia em estudos sobre a produção e as causas do 

crime para apoiar suas decisões. A interpretação dos dados fornecidos pelo ISP fica a cargo do 

gestor da segurança pública que, segundo seu nível no ordenamento militar, distribui e maneja 

seus comandados com vistas à redução da criminalidade. 

A abordagem policial nesse encadeamento lógico é a unidade-base do planejamento nas 

diversas áreas em que a polícia atua. A expectativa é que a presença do policial em uma 

localidade considerada insegura tenha como efeito coibir a ocorrência de crimes, como uma 

espécie de prevenção passiva. Já a prevenção ativa ocorreria quando o policial passa a desconfiar 

e tomar conta do território que lhe foi confiado através da abordagem policial. Com o surgimento 

de novas tecnologias para o serviço da polícia, a modalidade de prevenção ativa tem sido muito 

valorizada pelos gestores, sendo inclusive objeto de quantificação e ranqueamento em algumas 

unidades da PMERJ. 

Para a ORP, o maior indício de mérito e proatividade da atividade policial é o êxito em 

obter uma prisão e, eventualmente, fazer apreensão de algum material considerado ilícito. Se 

pudéssemos elaborar uma hierarquia de preferências entre as posturas adotadas pelo policial 

durante o serviço, creio que teríamos basicamente três, quais sejam: basilar: o policial que 

cumpre seu serviço sem realizar as abordagens; mediado: o que realiza abordagens, mas não 

consegue prender nem aprender; e, o topo: policial que aborda muito, prende e apreende. 
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Quanto às abordagens, sugiro que elas podem ser classificadas em três tipos: aquelas 

motivadas por ordem superior, as iniciadas por pedido ou sugestão dos cidadãos e, finalmente, 

aquelas de iniciativa do próprio policial. No primeiro caso, a abordagem policial é realizada por 

ordem superior. A fração mínima para trabalho nas ruas é de dois policiais, pelo menos um 

deles é o comandante e o outro é o subordinado. Essa relação se estende por toda a cadeia de 

comando. Logo, quando um superior manda um subordinado iniciar o processo de busca 

pessoal, essa ação não é optativa. O policial é obrigado a abordar. 

Apesar das posições hierárquicas, as relações pessoais, adquiridas com o tempo de 

serviço, podem mudar nessa relação de submissão formal. Os policiais passam a se enxergar 

como companheiros, e não mais como superior e subordinado, e podem passar a resistir às 

ordens emanadas pelo nível imediatamente superior de sua cadeia de comando. Por exemplo, 

havendo uma queda no número de abordagens, algumas equipes passaram a realizar consultas 

no sistema virtual de pessoas que não abordaram de fato. Essa prática tinha por finalidade a 

produção de números para apresentação da chefia. Contudo, ela foi abandonada quando os 

superiores flagraram a fraude. 

Diante de situações de fraude ou inatividade, os superiores dos policiais empregam 

determinadas soluções. Essas soluções são desenvolvidas de forma que o policial do “estímulo 

operacional” considerado “inativo” seja punido e aquele que contribui com bons índices de 

abordagens policiais seja beneficiado. Por exemplo, policiais que, por algum motivo, sejam 

considerados “inativos” podem ser alocados para trabalhar em um local distante da residência, 

em uma área conflagrada e com elevado risco, em uma escala com um menor período de folga, 

em locais com pouca facilidade de acesso, sem banheiros, longe de comércio de alimentação, 

em locais sem abrigo de chuva, sol ou vento. 

Por outro lado, aqueles que “ajudam” ganham um progressivo protagonismo diante dos 

seus pares e superiores, chegando a influenciar nas decisões e ajudar a rotular os que “não 

ajudam”. Os gestores do policiamento ostensivo têm grande liberdade para operar esse sistema 

interno de pessoal. Não há nenhum tipo de impedimento à imposição das diferenciações 

funcionais entre os policiais militares sob seu comando. Um superior na PM pode influir em 

quase todas as instâncias de vida de seu subordinado, regulando seu direito a férias, licenças 

especial e de saúde, transferência entre unidades etc. Apesar de constituírem um direito 

trabalhista, previsto em estatuto, aqueles que insistem no cumprimento de seus direitos de 

afastamento do serviço policial podem ser rotulados como “preguiçosos” ou 

“descompromissados”, o que basta para exercer forte coerção sobre os indivíduos. 
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A abordagem policial também pode ser provocada pelo cidadão e o pedido de abordar 

outra pessoa pode ser realizado pessoalmente ou através de meios tecnológicos, como: telefone, 

internet, e-mail etc. Há fatores que determinam o senso de urgência e, consequentemente, as 

energias empregadas na busca pelo suspeito. São eles: a gravidade do crime supostamente 

cometido, a facilidade ou dificuldade em resolver a situação, a precisão na descrição do fato 

criminoso e de seu responsável, a proximidade física do suposto criminoso, a relevância da 

pessoa que denuncia aos olhos do policial e o nível na hierarquia do policial que recebe a 

denúncia. 

Os fatores que influenciam a abordagem policial, culminando com a seleção do suspeito, 

acabam por serem construídos em uma relação dialética entre o policial e o denunciante. Nesse 

sentido, os diversos significados apresentados nessa relação, segundo Blumer (1980, p. 120), 

ganham fundamental importância. A avaliação do policial sobre o denunciante costuma 

influenciar a credibilidade dada à informação sobre determinado crime. Os policiais costumam 

avaliar os aspectos físicos do denunciante e informações passadas, por exemplo, por idosos, 

pessoas que são estereotipadas pelos policiais como portadoras de doenças mentais e 

necessidades especiais, estas costumam ser muito mais questionadas do que por uma pessoa 

jovem e presumidamente sã. Além disso, pessoas com baixo poder aquisitivo também são 

suspeitas, salvo nos casos em que figuram como vítimas de crimes flagrantemente violentos. O 

denunciante, neste caso, pode passar para a condição de suspeição a qualquer momento. Por 

exemplo, uma pessoa jovem, gênero masculino, negra, tem muito mais chance de ter sua 

denúncia revertida contra si, como no caso descrito por um policial no Recreio dos 

Bandeirantes: 

Um garoto, desses que vendem balinhas no sinal, veio correndo em minha direção, me 

chamando de tio, dizendo que estavam roubando no sinal perto de onde estávamos. Eu 

desconfiei, né? Dei uma geral nele ali mesmo, vai que era ele o próprio ladrão [...] 

acabei não achando nada, mas é muito esquisito, cheguei a consultar o nome e CPF 

dele no sistema e não deu nada. Ainda perguntei como era a característica do ladrão, 

mas ele não soube dizer. Fiquei segurando ele por um tempo, para ver se aparecia 

alguma vítima para o reconhecer, mas, infelizmente, não era dia do caçador. 

(Graduado da PMERJ, com mais de vinte anos de serviço) 

 

A terceira e última motivação para a abordagem policial é aquela em que o próprio 

policial escolhe a pessoa a ser revistada e checada nos bancos criminais da polícia. A decisão 

de abordar uma pessoa nem sempre é consensual em uma equipe de policiais, porém, sempre 

que um policial com maior posição hierárquica sobre os demais inicia o processo, este não é 

questionado. Entretanto, quando policiais subordinados comunicam a intenção de abordar uma 

pessoa considerada suspeita, dependendo da motivação, o superior pode oferecer algum tipo de 
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resistência à sua realização, por vezes autorizando e participando da busca pessoal e em outras 

negando sua realização. 

Os motivos para a negativa de uma abordagem policial em uma equipe são muitos. A 

suspeita da pessoa pode até ser um consenso entre a equipe, mas fatores externos podem 

influenciar a não realização da busca. Crianças e adolescentes que moram nas ruas, em situação 

de vulnerabilidade social, são um exemplo de categoria que os policiais preferem não abordar. 

O protocolo policial costuma ser muito mais extenso do que a abordagem a pessoas com mais 

de 18 anos, inclusive no caso que demande uma prisão, pois o Conselho Tutelar tem que ser 

envolvido. Outro fator é o tempo gasto nas ações burocráticas posteriores à abordagem. Por 

exemplo, uma equipe de policiais que aborda uma pessoa e, consequentemente, realiza a prisão 

por qualquer motivo, em um horário próximo do fim de seu serviço, geralmente irá ultrapassar 

seu horário de trabalho sem uma compensação futura. O mesmo ocorre para os horários que 

antecedem o almoço e o jantar, que são afastamentos previamente estabelecidos no 

planejamento da PM. Esse tipo de cálculo ficou claro nos horários das abordagens da Segurança 

Presente no Recreio por mim contabilizados ao longo de um mês, sendo 46% (564 pessoas) 

abordadas no período da manhã, 48% (585 pessoas) no período vespertino e 6% (68 pessoas) 

no período noturno. 

A dependência de outros órgãos públicos pode também desmotivar a abordagem policial. 

Abordagens que evoluam para uma identificação de crime com uma categoria especializada 

(por exemplo: ocorrências de violência contra a mulher, turistas, autoridades, crianças, 

adolescentes, idosos e viciados em drogas ilícitas com caráter violento) são apreciadas por 

delegacias, órgãos do estado e da prefeitura municipal paralelos ao ordenamento trivial da gestão 

de segurança, com a qual os policiais já estão acostumados. 

As equipes costumam ter um relacionamento de proximidade com as delegacias, pois 

dependem destas para acelerar seus serviços de registro criminal, consulta de pessoas evadidas 

da justiça e apreensão de material proibido. É comum uma equipe de policiais já manter relações 

informais de comunicação com as equipes das delegacias, trocando informações sobre sua área 

de responsabilidade. Este relacionamento, contudo, não é formalizado através de instruções, 

porém, muito bem aceito pelos escalões superiores como forma de aceleração da resposta à 

criminalidade. 

Tratamos até o presente ponto das motivações para a realização da abordagem policial. 

Convém também estabelecer outros critérios que influem na escolha do suspeito, quais sejam: 

a finalidade, a conveniência, o emprego e a formulação da suspeita. Os policiais desempenham 

a abordagem policial numa dupla lógica: repressiva e preventiva. A primeira é aquela realizada 
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em razão de algum crime e necessita, basicamente, que o policial flagre a pessoa em alguma 

situação tipificada como criminosa. A segunda, tem o intuito de impedir que o crime seja 

cometido. A abordagem policial com finalidade preventiva costuma estar ligada aos resultados 

observados pelos policiais das ações repressivas, como no exemplo abaixo: 

 
Colocamos as viaturas e motocicletas para realizar as abordagens nos limites do 

bairro. Visando, assim, impedir que criminosos cheguem na praia em dias de sol, para 

realizarem delitos, como: roubo e furtos. Temos as demandas apontadas pelos 

moradores desses elementos que já realizaram, em algumas ruas internas do bairro, os 

furtos e roubos. (Graduado “fixo”, com mais de dez anos de corporação) 

 

No desenho tático, revelado pelo informante acima destacado, as principais vias que 

concentram equipes destinadas a realizar a abordagem policial com finalidade preventiva são 

as que dão acesso à praia de bairro, seja através do BRT, a pé, ou por veículos, tendo as motos 

como alvos preferenciais. As abordagens policiais repressivas podem ser realizadas com caráter 

premeditado e sem a provocação de nenhuma vítima. Para tanto, há um filtro em relação ao tipo 

de crime que se deseja reprimir. Neste caso, falamos do consumo de drogas ilícitas. Os locais 

de concentração de usuários são escolhidos pela rotina de prisões e apreensões realizadas nele, 

tornando-se um terreno fértil para aumentar a produtividade do policial. 

No Recreio Presente, por exemplo, a localidade conhecida como Pedra da Macumba, no 

final da praia da Macumba, é um reconhecido ponto de reunião de pessoas para uso de maconha. 

A praia toda, aliás, segundo meus informantes, é um local onde é costumeiro encontrar pessoas 

que usam drogas para fins recreativos. A Pedra da Macumba, mesmo não sendo compreendida 

pela extensão territorial sob responsabilidade da Segurança Presente, é palco de inúmeras 

prisões e apreensões por parte das equipes da ORP. Essas abordagens são, no meu entender, 

tipicamente repressivas, pois consideram o perfil do frequentador e o local para empreender a 

ação. 

O perfil do suspeito, muitas vezes associado aos habitantes de áreas pobres, é 

reproduzido nessa mesma lógica pelos policiais e a sociedade que opera o “pequeno grupo” 

orientador do monopólio da força física do estado. Para Batista (1990), esse caráter seletivo, 

segregador e repressivo do estado em relação à figura do delinquente estar relacionada ao 

“favelado”, é reforçado pelas instituições responsáveis pelo próprio estado. Pois, com caráter 

de “disfarce” (Ibid., p. 169), “a construção social do delinquente se subordina a sua origem de 

classe”. Com efeito, 

Da mesma forma que se construíram perigosos inimigos da Pátria nos anos 60 e 70, 

em nosso país – e em muitos momentos da história da humanidade, foram sendo 

concebidos por diferentes equipamentos sociais os perniciosos, os indesejáveis [...], 

também hoje, principalmente via meios  de comunicação de massa, estão sendo 
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produzidos ‘novos inimigos internos do regime’: os segmentos mais pauperizados; 

todos aqueles que os ‘mantenedores da ordem’ consideram ‘suspeitos’ e que devem, 

portanto, ser evitados e, mesmo, eliminados. Para esses ‘enfermos’ – vistos como 

perigosos e ameaçadores – são produzidas ‘identidades’ cujas formas de sentir, viver 

e agir se tornam homogêneas e desqualificadas. São crianças e adolescentes já na 

marginalidade ou que poderão – porque pobres – ser atraídos para tal condição que 

devem ser exterminados (COIMBRA, 2001, p. 57-58). 

 

Portanto, é diante deste dilema sobre o uso e a posse do monopólio da força do estado 

que sistematizo as variáveis de conveniência e suspeita para a análise da abordagem policial. 

Elas são, todavia, complementares, podendo ser “impertinentes” ou “pertinentes”, a depender 

das circunstâncias de quem, como e onde o encontro com o policial é realizado. Concluindo 

esta desconstrução do conceito de abordagem policial para a PMERJ, interessa-me destacar a 

seguir o grande valor simbólico que tem esse mecanismo de encontro do policial com a pessoa 

a ser revistada, por ocasião de suspeita, para a Segurança Presente. Tornando-se, como afirma 

seu idealizador, um diferencial em relação aos demais serviços prestados na área de segurança 

pública no Rio de Janeiro. 

 
3.2. Segurança Presente: a abordagem policial como um diferencial de qualidade 

 
 

O argumento central do idealizador e dos gestores da Segurança Presente para criar um 

serviço diferente daquele tradicionalmente prestado pela PMERJ está na possibilidade de 

quantificar as ações rotineiras de policiamento. Assim como a OLS, a OSP surge informada 

pela perspectiva da quantificação. Enquanto a OLS estabelece uma relação estatística entre o 

número de motoristas abordados e a redução de acidentes de trânsito, a OSP relaciona a redução 

de índices criminais ao número de pessoas abordadas e presas. 

No entanto, embora as premissas em que se baseiam as duas políticas públicas sejam as 

mesmas, há diferenças marcantes entre elas. Primeiramente, a relação entre a instalação da OLS 

e a redução dos acidentes foi comprovada. Segundo, a OLS é a única operação policial de 

prevenção à condução de veículos sob influência de álcool e a única, nos níveis estadual e 

municipal, que possui o aparelho de aferição de alcoolemia – o etilômetro (vulgarmente 

conhecido como “bafômetro”), não disputando suas funções com outras operações policiais. A 

OSP, por sua vez, não apresenta índices de redução de crimes e, além disso, disputa funções 

com todo um sistema de segurança pública, composto de Órgãos dos três entes federativos. 

A OSP considera que “o segredo [da segurança] é a abordagem constante e a integração 

com a comunidade” (GONÇALVES, 2018, p. 57). Modelo semelhante foi praticado pela polícia 

norte-americana, inspirada na “Teoria das Janelas Quebradas”, que presume uma relação entre 
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a existência do crime e a falta de ordenamento social e urbano. Embora a prática do “stop-and- 

frisk”, amplamente utilizada por algumas polícias americanas, tenha sido importada pela OSP, 

há uma tentativa de distanciamento deste conceito, considerado agressivo por Gonçalves (2018, 

p.102), policial idealizador da OSP. De fato, as relações entre o policial da OSP e o cidadão não 

costumam ser agressivas, conforme me foi confidenciado por uma pessoa que acabara de ser 

revistada em uma abordagem policial na Praça Tim Maia, no Recreio dos Bandeirantes. Em um 

fim de semana de fevereiro de 2022, enquanto realizava a observação participante, iniciei um 

contato com um jovem negro, que disse que acabava de ter sido abordado pelos policiais da 

Operação Segurança Presente. Disse que já era a terceira vez que ele estava nessa situação de 

suspeito. Contou que os policiais são até educados, coisa que ele não experimenta nas 

abordagens policiais onde mora, em uma comunidade carente do bairro carioca de Santa Cruz. 

O único problema, segundo ele, é ter que retornar da Delegacia a pé, apelidando esse pitoresco 

momento de “Uber sem volta”. 

Como a Segurança Presente possui na sua base a quantificação de abordagens, o 

resultado que se observa é o desencadeamento de uma rede de promoção da suspeição. A fim 

de manter altos os índices de abordagens, o escalão superior compara os índices alcançados por 

determinadas bases. Em posse desses números, o escalão superior demanda dos responsáveis 

pelas bases com menores índices mais empenho nas checagens de pessoas. Essa prática gerou 

uma verdadeira a disputa entre bases que conduziu, na prática, ao desenvolvimento de um 

sistema paralelo de organização do cotidiano pelos policiais e equipe gestora das bases. 

Algumas práticas consideradas ilegais pela PM passaram a ser adotadas, de modo a premiar os 

policiais com índices mais elevados de abordagens ou punir aqueles com índices menores. 

As equipes gestoras e executoras da ORP oferecem benefícios em troca da proatividade 

policial, ou seja, o aumento das abordagens, prisões e apreensões. A primeira forma de gestão 

que a base desenvolve é a distribuição dos policiais nos postos e serviços de acordo com a sua 

pré-disposição para realizarem abordagens. A equipe executora é a responsável pela 

administração da chegada dos policiais do estímulo operacional. Quando se inscrevem nos dias 

de serviço, os policiais não21 escolhem o tipo, modalidade ou local de serviço com que irão 

trabalhar naquele dia. A alocação desses policiais fica a cargo do adjunto de base. A modalidade 

de policiamento mais valorizada pela base é o serviço nas motocicletas. Seu foco são as 

abordagens e a produção do máximo de prisões e apreensões possível. 

 

 
21 A única operação que não observa essa regularidade é a Niterói Presente, onde os policiais escolhem na ocasião 

de sua inscrição: o dia, período e modalidade de policiamento que irá desempenhar. 
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Para trabalhar nas motocicletas é necessário que o policial tenha a categoria adequada 

na sua CNH e que tenha prestígio entre os componentes da equipe gestora e executora da ORP. 

Sua reputação é construída pela produtividade em outras modalidades de serviço. Há, portanto, 

uma espécie de hierarquia informal, que organiza as modalidades de policiamento em diferentes 

níveis e, entre eles, a modalidade da motocicleta está no topo, seguida, por ordem de 

desejabilidade pelos policiais, das viaturas (carros de polícia), van, bicicletas e o policiamento 

a pé, esta última ocupando a posição mais desvalorizada. Essa hierarquia está relacionada 

também às possibilidades de produzir mais ou menos abordagens e prisões. A tabela abaixo 

mostra a quantidade total de abordagens produzidas conforme as diferentes modalidades de 

policiamento. 

Tabela 1 – Comparativo entre a modalidade de policiamento e o total de abordagens realizadas 

 
Policiais\Cor de suspeitos Total 

Carros e Van 650 

Motocicletas 444 

Bicicletas 109 

A pé 14 

Total 1217 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os policiais que desejam ocupar o topo dessa cadeia operacional devem, sobretudo, 

construir sua reputação entre os membros da equipe gestora da ORP, especialmente pela 

demonstração de produtividade e produtividade. Da mesma forma, aqueles que porventura 

estejam na motocicleta e não apresentem um rendimento satisfatório, são “rebaixados” para as 

modalidades inferiores. Além da mobilidade, a liberdade para escolher pessoas para serem 

abordadas são os diferenciais na distribuição das modalidades. As motocicletas dão aos policiais 

mais flexibilidade territorial e operacional para efetivar prisões, enquanto as viaturas, bicicleta 

e policiais a pé transitam por setores menores e, por vezes, se restringem a pontos fixos. Sob 

estas últimas modalidades, os policiais realizam abordagens, mas as chances de efetivar prisões 

são mais baixas. 

A dinâmica de ascensão dos policiais em estímulo operacional na cadeia funcional da 

ORP não costuma ser rápida e depende muito da avaliação da equipe gestora. Alguns policiais 

até preferem não entrar na disputa por um serviço mais valorizado, em razão da grande cobrança 

pela produtividade. Essa postura incomoda os membros da equipe executora, que tentam a todo 

momento estimular os policiais a realizar mais abordagens. Logo, a resignação com um serviço 

considerado “ruim” pelos policiais do “estímulo operacional” é vista pela equipe gestora como 

um impeditivo à concorrência pelas modalidades consideradas “melhores” para o policial. 
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Entrevistas com policiais mostram que o que eles mais valorizam no trabalho é a 

tranquilidade no serviço policial, o conforto e o ócio. Estes são obtidos pela facilidade de acesso 

a locais para refeição, realização de necessidades fisiológicas, menor nível de cobrança por 

parte da equipe gestora e proximidade com o local da base. Os membros no “estímulo 

operacional” permanecem as doze horas de seu serviço cumprindo uma série de roteiros e 

pontos fixos de policiamento, orientados a suspeitar o máximo possível. Porém, nem todas as 

ordens são cumpridas na íntegra pelos “estímulos operacionais” que, geralmente, estão na sua 

segunda jornada de trabalho. O desgaste físico é um fator que merece destaque na comparação 

entre os policiais que cumprem o serviço no “estímulo operacional”. 

As relações interpessoais na OSP envolvem um processo de barganha entre a 

produtividade policial e a garantia do ócio. As relações entre as equipes gestora e executora 

com os prestadores de serviço – os estímulos operacionais – são atravessadas por diversos 

incentivos informais, não previstos em lei. Além da remuneração destinada aos “estímulos 

operacionais”, há outros incentivos concedidos a estes, de forma extraoficial, com intuito de 

produzir os resultados esperados pela ORP. 

A “dispensa meritória” é um exemplo do sistema extraoficial de premiação por 

produtividade mantido pela equipe gestora. Este termo é usado em referência às recompensas 

previstas no regulamento disciplinar da PMERJ22, mais propriamente, a dispensa do serviço. 

Apesar deste dispositivo não ser direcionado aos serviços dos policiais em “estímulo 

operacional”, em razão de não haver vínculo hierárquico entre estes e a equipe gestora, ele é 

amplamente utilizado como ferramenta para o aumento de produtividade da ORP. O incentivo 

é utilizado da seguinte forma: o policial que apresenta produtividade considerada satisfatória 

pelos superiores hierárquicos pode ser premiado com uma dispensa do serviço do dia de até seis 

horas. Apesar do grande apreço que alguns policiais do “estímulo operacional” têm por esse 

sistema de premiação, não há um consenso entre eles. Alguns acreditam que isso visa somente 

inflar os números da operação, enquanto outros manifestam-se contrariamente à produção da 

suspeita. Estes últimos defendem que a suspeita é individual e circunstancial, não podendo ser 

motivada por fatores externos à situação fática. Nessa perspectiva, somente os policiais na rua, 

diante das circunstâncias, poderiam aferir a suspeita. Para eles, qualquer intromissão nessa 

identificação torna a fundada suspeita um mero instrumento aleatório de rotulação. 

 

22 Refere-se ao Decreto Estadual n. 6.579, de 5 de março de 1983. As dispensas do serviço previstas no referido 

decreto aplicam-se aos policiais militares que sirvam em qualquer organização policial-militar, por isso, não são 

aplicadas à nenhuma base da Segurança Presente, pois estas estão subordinadas à Segov. Além disso, o decreto 

faz a previsão de justificação da concessão da dispensa através da devida publicidade, o que não é observado no 

advento da concessão da “dispensa meritória” aos policiais militares em “estímulo operacional”. 
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A OSP possui incentivos também para direcionar a abordagem a determinados perfis de 

pessoas e não a outros. Sustento, no próximo tópico, que a principal divisão opõe o “morador”, 

isto é, aquele que não deve ser incomodado pela polícia, ao “ganso”, aquele que é estigmatizado 

e a quem a polícia deve direcionar toda a atenção. 

 
4. “Gansos” versus “moradores”: a construção social do suspeito 

 
 

4.1. A ORP como “guardiã do feudo” 

 
 

Um aspecto que chamou a atenção foi a forma como a ORP é apresentada aos policiais 

e ao público. As diversas referências à comunidade atendida e à ideia que a operação pertence 

a ela são marcantes. Estas alusões aparecem no conteúdo das mensagens de WhatsApp postadas 

no grupo de moradores, no próprio título do grupo (“Nosso Recreio”) e ainda no pórtico 

principal da base (“Nosso bairro, nosso Recreio Presente!”). Apesar do serviço policial ser de 

natureza estritamente pública, ou seja, direcionado a todos, sem distinção, o formato 

administrativo da Segurança Presente parece romper esse elo entre a instituição e o público. A 

máxima do policiamento comunitário, de fazer a população participar das ações da polícia, na 

Segurança Presente, é distorcida e assume um caráter seletivo. A população elegível para ter 

voz e representatividade perante a equipe gestora é exclusivamente a de quem reside na área ou 

quem tem nela algum tipo de empreendimento. Estão fora desse seleto grupo as pessoas que 

transitam no bairro em razão de lazer ou trabalho. Muitas vezes, elas são consideradas 

“indesejáveis”, dependendo do nível de “perturbação” que causem na percepção de algum 

morador. 

A rotina policial resume-se ao cumprimento de policiamento ostensivo em extensões de 

ruas, praças e avenidas do bairro, previsto em um minucioso planejamento territorial, 

priorizando-se o entorno da área sob responsabilidade da base. Os pontos considerados críticos 

pela coordenação da base são aqueles de grande movimentação de pessoas, muitas delas 

oriundas dos modais de transporte público da cidade (BRT, Vans e Ônibus). Além dessa 

previsibilidade, a coordenação conta com o auxílio de outros órgãos públicos com interesse na 

segurança, como a Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro e da 42ª Delegacia de 

Polícia Civil. Sendo assim, a definição dos locais “críticos” incorpora uma lógica de oposição 

entre moradores, os “de dentro”, e não-moradores, os “de fora”. 

No mês de julho de 2022, período das férias escolares, tornou-se moda entre os jovens 

utilizar o amplo espaço público do calçadão da praia do Recreio dos Bandeirantes no fim de 
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tarde para divertir-se soltando pipa. O passatempo se tornou questão de polícia quando alguns 

moradores passaram a associar a presença em massa de jovens de outros locais da cidade aos 

furtos de bicicletas. Sem apresentar evidências, alguns moradores postaram no grupo de 

WhatsApp da OSP “Nosso Recreio” mensagens que sugeriam que o real intento dos jovens era 

cometer crimes: 

Esse grupo imenso que solta pipa é sazonal, da mesma maneira que começaram, do 

nada, eles vão embora. Isso existe desde 2003. Me lembro que eu fazia faculdade e 

quando voltava pra casa eram centenas de moleques soltando pipa na praia. Uma 

multidão absurda que chegava a intimidar (Mensagem postada no dia 7 de julho às 7h 

06 min). 

 

Através do comunicador de mensagens WhatsApp, um morador é capaz de levantar 

suspeitas e disseminar o medo para o restante dos moradores, construindo categorias de 

ilegalidade para enquadrar aqueles encarados como “outros” ou os “de fora”, como o seguinte 

exemplo: 

O problema não é soltar pipa, o problema é o uso da linha chilena. Ela é uma arma e 

como tal, seu uso é proibido. Partindo daí, a lei tem que ser cumprida. Como fazer, 

cabe à inteligência da Polícia investigar e encontrar solução para isso que é um crime 

tipificado em Lei, ou não é?!?!?!” (Mensagem postada no dia 7 de julho, às 9h 03 

min). 

 

Em outro momento um membro do grupo atribui, assim como o anterior, a categoria de 

criminoso aos que soltam pipas na praia: “Foi nesse dia que o meu prédio foi invadido, e foram 

alguns desses que estavam soltando pipas, pois largaram uma pipa no prédio depois de levarem 

6 bicicletas”. (Mensagem postada no dia 7 de julho, às 13h 05 min). 

O grupo de aplicativo de mensagens “Nosso Recreio” funciona como uma forma de 

interagir com os principais beneficiários dos serviços da ORP, os moradores e comerciantes. 

Eles não apenas contribuem com informações, opiniões e elogios, mas também com sugestões 

de como enfrentar o que identificam como problemas da segurança pública. No caso do festival 

de pipas, houve mensagens sugerindo a interdição de espaços e acessos públicos e ações 

repressivas contra os participantes: 

Tem que fechar os acessos no início. Pontal, gilka, Gláucio gil, via 9 e reserva. 

Ninguém passa com pipa e moto. A maioria das motos sem placa, tampadas. Pegar 

caminhão pipa de reuso de água e jogar em cima de todos. Cavalaria montada. E se 

não der, o exército. Simplesmente ficou fora do controle. Eles mandam e mostraram 

que não se intimidam. (Mensagem postada no dia 7 de julho, às 7h 21 min) 

 

A insatisfação com os “forasteiros” é lugar comum no discurso dos participantes do 

grupo. São constantes os apelos para se conter a entrada de quem não reside no bairro, impondo 

aos “de fora” os estereótipos de “criminoso” e “desordeiro”: “No verão serão as praias lotadas 
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e os assaltos. No inverno, será a multidão soltando pipas” (Mensagem postada no dia 7 de julho, 

às 8h 17 min). 

Os policiais da ORP, por sua vez, tentam administrar os interesses e pedidos dos 

moradores, seja via a intensificação das abordagens, seja por outras medidas. No caso dos 

jovens que soltavam pipas, a forma encontrada para resolver o problema foi contactar a 

Prefeitura e pedir que os holofotes na orla fossem desativados. Tal medida dá exemplo do poder 

que o grupo definido como de “moradores” possui no direcionamento das instituições públicas. 

Apesar das evidências de que a iluminação pública traz mais segurança (CARDOSO, et al, 

2013, p. 149), entendeu-se que era preferível a escuridão das ruas à presença de pessoas “de 

fora” que buscavam lazer. 

A relação entre os policiais a serviço da base e os moradores do bairro do Recreio dos 

Bandeirantes nem sempre é amistosa. Alguns policiais relataram sofrer formas de coerção por 

parte de alguns moradores durante o serviço na rua. Um caso ocorrido com um policial é 

bastante ilustrativo. Certo dia, no início do serviço, uma equipe de três policiais, chefiada por 

um Sargento, com vinte anos de serviço na PM, estava tomando café em uma padaria. Para 

entrar na padaria, eles deixaram a viatura policial com duas rodas sobre a calçada, em frente ao 

estabelecimento. Enquanto comiam suas refeições, uma moradora foi até eles e pediu que 

retirassem a viatura dali. O chefe da equipe disse que retiraria assim que terminasse sua refeição. 

Porém, a resposta da moradora, segundo o Sargento, não foi amigável, dizendo a eles que a 

viatura policial não poderia ficar estacionada ali para eles comerem. O Sargento, relatou que 

naquele momento havia pensado em dar-lhe uma resposta “malcriada”, porém, diante da sua 

necessidade de receber a gratificação da operação, apenas disse: “Sim, senhora!” Pesquisas 

realizadas com policiais em Salvador, na Bahia, apresentaram semelhanças com alguns 

episódios observados na OSP: 

Observações que os policiais fizeram durante a aula envolveram suas experiências 

diárias nos seus bairros, todos em áreas pobres da cidade, e refletiram que eles eram 

criticados tanto pelos abaixo quanto pelos acima deles. Um dos oficiais explicou que 

havia sido “treinado para obedecer, não para pensar”, enquanto outro apontou que a 

polícia é “mal vista porque é mal preparada”, embora no próximo suspiro se queixou 

“Se um policial comete um erro, ele é sempre visto como sendo o errado”. (French, 

2017, p. 21) 

 

O medo da supressão da gratificação constrange o policial militar a serviço da Operação 

Segurança Presente não somente a escolher os suspeitos apontados pelos moradores, mas 

também a calibrar outros pequenos detalhes de sua rotina conforme as expectativas dessa 

comunidade. A observação do grupo de aplicativo de mensagens “Nosso Recreio” permitiu 

identificar como os moradores e comerciantes participam não apenas da construção cotidiana 
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do “suspeito” a ser abordado, mas também da definição de condutas a serem coibidas pelos 

policiais e a própria sugestão de medidas a serem adotadas para administrar a segurança no 

bairro. 

O que esses eventos parecem indicar é um processo da territorialização da segurança 

pública, através da determinação de perímetros específicos para atuação da base da Recreio 

Presente. Há uma seletividade que viola o caráter universal do atendimento dos serviços de 

segurança pública. O “morador” atendido, por sua vez, passa a encarar o serviço policial como 

propriedade sua. Sente-se, pois, como proprietário do serviço público de segurança, entendendo 

que suas prioridades devem ser as prioridades da polícia. Em linha com essa percepção, um dos 

policiais militares do estímulo operacional disse-me, em entrevista, que a base “era como um 

feudo”. Interpretei o desabafo do meu informante como uma problematização da relação que o 

poder público mantém, em sentido amplo, com os cidadãos atendidos pela base. Tal situação se 

assemelha ao que Santos (2007) chamou de fascismo contratual: 

Ocorre nas situações em que a diferença de poder entre as partes do contrato de direito 

civil (seja ele um contrato de trabalho ou um contrato de fornecimento de bens ou 

serviços) é de tal ordem que a parte mais fraca, vulnerabilizada por não ter alternativa 

ao contrato, aceita as condições que lhe são impostas pela parte mais poderosa, por 

mais onerosas e despóticas que sejam. O projeto neoliberal de transformar o contrato 

de trabalho num contrato de direito civil como qualquer outro configura uma situação 

de fascismo contratual. Essa forma de fascismo ocorre hoje frequentemente nas 

situações de privatização de serviços públicos como os de saúde, segurança social, 

abastecimento de água etc. Nesses casos, o contrato social que orientava a produção 

de serviços públicos no Estado-Providência e no Estado desenvolvimentista é 

reduzido ao contrato individual do consumo de serviços privatizados (SANTOS, 

2007, p. 80). 

 

É possível pensar na organização policial da Operação Segurança Presente como uma 

estrutura que não acaba absorvendo a demanda originariamente destinada ao real detentor do 

poder de polícia ostensiva, neste caso: a Polícia Militar. As características do suspeito escolhido 

pelos agentes a serviço da base são também evidência das subdivisões do “fascismo social”, 

chamada por Santos (2007) de “pós-contratualista” e “pré-contratualista”, a saber: 

O fascismo social é a nova forma do estado de natureza, e prolifera à sombra do 

contrato social sob duas formas: pós-contratualismo e pré-contratualismo. O pós- 

contratualismo é o processo pelo qual grupos e interesses sociais são excluídos do 

contrato social sem nenhuma perspectiva de regresso: trabalhadores e membros das 

classes populares em geral são expulsos do contrato social em virtude da eliminação 

dos seus direitos econômicos e sociais, tornando-se assim populações descartáveis. O 

pré-contratualismo consiste no bloqueamento do acesso à cidadania a grupos sociais 

que tinham a expectativa fundamentada de nela ingressar: por exemplo, a juventude 

urbana dos guetos das megacidades do Norte e do Sul globais39. Como regime social, 

o fascismo social pode coexistir com a democracia política liberal. Ele a banaliza a 

ponto de não ser necessário, nem sequer conveniente, sacrificar a democracia para 

promover o capitalismo. Trata-se, pois, de um fascismo pluralista, e por isso de uma 

forma de fascismo inédita. De fato, creio que talvez estejamos entrando num período 
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em que as sociedades são politicamente democráticas e socialmente fascistas 

(SANTOS,2007, p. 81). 

 

A Segurança Presente conserva em suas bases espalhadas no território fluminense 

serviços de assistentes sociais. O apelo à causa social é manifestado através de campanhas e 

ações sociais, geralmente feitas em conjunto com outros órgãos públicos e não-governamentais 

com interesse social. Entretanto, as ações individuais da assistência social da OSP, através de 

sua base no bairro do Recreio dos Bandeirantes, são também vinculadas aos interesses dos 

moradores do bairro. Por exemplo, o serviço de assistência social na ORP faz o levantamento 

da população de rua do bairro e recebem as pessoas em situação de vulnerabilidade social para 

ajudar de alguma forma, seja para expedição de documentos, encaminhamentos aos serviços de 

proteção social da Prefeitura do Rio de Janeiro ou, até uma cotização para comprar passagens 

de volta para essas pessoas. 

Ocorre que essas medidas são combinadas com ações de “limpeza social”. Segundo uma 

assistente social da ORP entrevistada, moradores do bairro apontam frequentemente para as 

pessoas vulnerabilizadas e pedem ações da operação. A população residente no bairro não tolera 

a desvalorização imobiliária provocada, segundo ela, pela presença de pedintes, moradores de 

rua e vendedores nos sinais. Para provocar a atenção da polícia, é comum que os moradores 

atribuam às pessoas em situação de vulnerabilidade toda a sorte de crimes e importunações. 

Os policiais militares, por sua vez, geralmente não conhecem as atribuições e objetivos 

do serviço social da Segurança Presente. Muitos creem que o seu objetivo é encaminhar as 

pessoas em situação de vulnerabilidade para outros locais, diferentes de sua área de atuação. 

Assim, aquelas pessoas são deslocadas da presença dos principais patrocinadores da ORP, ou 

seja, os “moradores”, para locais distantes. Minha informante disse que é comum os policiais 

contribuírem até mesmo com dinheiro para pagar viagens interestaduais para pessoas em 

situação de vulnerabilidade que desejam voltar para suas casas. Outra prática que merece 

destaque nesse trabalho é a atividade policial que consiste em levar as pessoas que não possuem 

documentos para o atendimento com a assistente social. Isto, segundo um policial, contribui 

para que futuramente aquela pessoa, devidamente identificada, possa ser enquadrada em alguma 

tipificação penal. 

O serviço policial prestado pela base da ORP não se configura, portanto, como um 

serviço universal, mas sim, uma prestação de segurança pública de caráter individual, ou seja, 

seletiva. Trata-se, pois, de ressignificar os “espaços transitórios e problemáticos” (DAMATTA, 

1985, p. 39), através da força policial. Assim, os parques e praças do Recreio dos Bandeirantes 
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“voltaram” a pertencer aos “moradores”, como foi dito em um grupo de aplicativos de 

moradores do bairro após uma ação da assistência social contra pessoas dormindo nas ruas. 

 
4.2. A estigmatização do usuário de drogas 

 
 

Para a coordenadora da ORP, “o maior problema de segurança no bairro do Recreio dos 

Bandeirantes é a praça, em razão do baixo fluxo de pessoas a pé deixarem esse tipo de 

logradouro vazio, portanto, passível de ocorrência de roubos”, além da frequência de pessoas 

“de fora” em dias de sol forte, em razão da praia. Embora seja um local de acesso ao público 

em geral, a coordenadora julga que as pessoas “de fora” não possuem um “controle formal” 

equivalente aos “moradores” do Recreio dos Bandeirantes, exigindo mais atenção23, através de 

“vigilância”. Os números de pessoas “de fora” que, segundo a coordenadora, são as causadoras 

da desordem no bairro são expressos através dos índices de prisão por posse e uso de 

entorpecente, aos quais a coordenação atribui a essas pessoas “de fora”. 

Tabela 2 – Série histórica de números de roubos, furtos, autos de prisão em flagrante delito (APFD), posse e uso 

de drogas, tráfico de drogas e apreensão de drogas ocorridos nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 na área da 42ª 

DP (Recreio dos Bandeirantes) 

 

Ano Meses Roubos Furtos APFD 
Posse e uso de 

drogas 

Tráfico de 

drogas 

Apreensão 

de drogas 

2019 Dezembro 85 203 13 11 4 16 

2020 
Janeiro 123 365 16 41 4 47 

Dezembro 58 185 26 94 13 109 

2021 
Janeiro 84 236 20 127 4 132 

Dezembro 121 342 30 62 1 65 

2022 Janeiro 79 281 32 92 2 94 

Total 550 1612 137 427 28 463 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do ISP. 

 

Nota: Os números de roubos e furtos foram obtidos a partir do somatório de todas as modalidades disponíveis 

para registro. Na categoria “drogas” optei somente pelos números referentes às ocorrências com pessoa presa. 

Merece destaque que os números produzidos são da área total da delegacia, que é bem maior do que a área 

atendida pela ORP, assim como a origem das ocorrências serem de diversas instituições, não sendo 

exclusividade da ORP a geração destes dados. 

 

A tabela acima mostra um diminuto número de ocorrências de Tráfico de drogas, que 

contrasta com o número de apreensões e de posse e uso de drogas. Na pesquisa qualitativa, os 

policiais mencionam que “não existe boca de fumo [ponto de venda de drogas] no bairro”. 

 

23 Em outros termos, quando foi perguntada sobre o que seria o “controle formal”, minha entrevistada explicou 

que se tratava de uma questão de educação. Para ela, as pessoas que crescem em uma comunidade carente possuem 

formas depreciativas de convívio, estas quando manifestadas em um ambiente onde outras formas “mais refinadas” 

são exigidas, precisariam de uma modalidade de coerção moral para se enquadrar ou para permanecer fora, 

evitando o conflito. 
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Contudo, não é possível afirmar que seja esta a verdadeira causa do baixo índice de ocorrências 

de tráfico de drogas, havendo outras possibilidades, como: a ineficiência do aparato 

investigativo da Polícia Judiciária, a seletividade do suspeito por parte das forças policiais e a 

atuação destes em pontos exclusivos de consumo de drogas. 

Flagrar o uso de drogas ilícitas torna-se, automaticamente, fonte de mérito para os 

policiais militares da base e índice de sucesso. Cabe destacar aqui que há um dissenso entre o 

que é “sucesso” na segurança pública no Rio de Janeiro. O SIM fornece aos gestores dos órgãos 

estaduais encarregados pela segurança pública um parâmetro quantitativo de variação da 

criminalidade em suas áreas de responsabilidade. Entretanto, essa fonte não serve como 

argumento para os “moradores” do Recreio dos Bandeirantes. Sendo assim, as equipes da base 

conduzem uma política de trabalho parcialmente independente dos índices do SIM, realizando 

suas atividades dentro do conceito controverso de aumento da “sensação de segurança”. 

A “sensação de segurança”, ao que tudo indica, é um conceito subjetivo. Pode-se 

observar, na tabela 2, que os números produzidos pelas forças de segurança não sofrem 

mudança substantiva ao longo do tempo. A produção da “sensação de segurança” na base da 

ORP atém-se diretamente aos delitos que, particularmente, geram desconforto à população que 

reside no bairro atendido, como a posse e uso de entorpecentes. Dessa forma, “os gestores têm 

a expectativa de que o programa possa interferir nesse cenário e lidar com a questão do medo e 

da insegurança de várias formas, para além da maior presença de efetivo” (MAZZURANA, 

2021, p. 248). 

As ocorrências policiais que geraram algum tipo de registro, apreensão ou prisão, foram 

majoritariamente oriundas da desconfiança dos próprios policiais – e não das sugestões da 

comunidade. De 107 ocorrências policiais, 99 foram provocadas pelo próprio policial, sem 

acionamento de cidadão em apuros, já que a base acionou diretamente as equipes apenas duas 

vezes em trinta dias. De 99 ocorrências policiais geradas pelos próprios agentes, 88 foram de 

posse e uso de drogas24. 

Os policiais militares, de forma geral, atribuem ao criminoso e ao suspeito um epíteto 

negativo, materializado na figura do “ganso”. O “ganso” pode ser definido como 

um indivíduo que apresenta uma série de comportamentos degradados relacionados 

ao uso ou tráfico de drogas. Entre esses comportamentos, podemos citar certas 

maneiras de se vestir, a postura, o modo de andar, entre outros. Em suma, trata-se de 

características relacionadas ao desleixo ou à “vagabundagem”. Considerando o 
 

24 As tipificações penais são lançadas em uma espécie de resumo de ocorrência nos grupos de aplicativos de 

mensagens. Nesse resumo, é comum o policial fazer um breve descritivo, relatando como ocorreu a abordagem. 

O texto-padrão diferencia quando a atitude de abordar foi da própria equipe e a abordagem motivada por cidadão, 

este sempre tem seus dados divulgados para fins de controle da operação. 
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contexto de proibição do uso e comércio de drogas, essa figura representa, ainda, 

transgressão e um potencial oponente ao trabalho policial (CRUZ; COSTA, 2021, p. 

244). 

 

A empreitada moral acaba por atribuir às pessoas que possuem o estereótipo da 

periferia25, local de onde os policiais julgam ser a origem da droga, o estigma de “ganso”. Esta 

expressão é amplamente utilizada nas comunicações informais dos policiais, opondo-se a figura 

do cidadão “de bem” ao “ganso”. Importa-me destacar que ao “ganso” não é dado a presunção 

da inocência, pois quem se enquadra nesse perfil, para os policiais militares, “cometeu ou está 

para cometer algum delito” (Policial do estímulo operacional, com mais de dez anos de serviço). 

Para caracterizar26 o “ganso”, os policiais se apoiam em pistas visuais como roupas simples, 

porte de materiais de trabalho, ausência de joias, aparelhos eletrônicos (celulares e relógios) 

que indiquem, porventura, presença de bens que, em tese, não teriam poder aquisitivo para 

adquirir. 

O policial considerado “bom” para a base da ORP é aquele que trabalha com esses 

fatores de desconfiança. Para tanto, ele é obrigado a desenvolver estratégias peculiares para 

obter melhores resultados. Um graduado que atuava no “estímulo operacional” da ORP explicou 

que ele deve agir com “tirocínio”, ou seja, uma habilidade de se antecipar aos fatos visando a 

sua segurança, a prisão do criminoso e a obtenção do melhor resultado esperado, para conduzir 

suas atividades, citando o seguinte exemplo: 

Eu estava tirando serviço sozinho, acompanhado apenas por um Segov [agente civil 

de patrulhamento], quando vi uma dupla de jovens negros mexendo em um Iphone. 

Achei estranho pois estavam os dois sem camisa, de chinelos e caminhando na 

ciclovia. Resolvi abordar e avisei ao Segov. Apesar de não ter como reagir naquele 

momento, fiquei meio receoso, pois o Segov não usa arma, né? Tive que usar do meu 

tirocínio para conduzir a situação sem estresse. Falei com eles: Esse celular não é de 

vocês, né? Num primeiro momento disseram que era, mas depois, disse que verificaria 

o IMEI e que se eles falassem a verdade poderia ter um “desenrolo”. Daí eles me 

disseram que tinham furtado de um motorista no sinal na Barra da Tijuca e que tinham 

mais seis celulares escondidos ali próximo. Eu fiz o correto, peguei meu telefone e fiz 

contato no zap(sic) com a coordenação e pedi o apoio da van, para só depois dar a voz 

de prisão a eles. Se desse no mesmo momento correria o risco deles se evadirem e eu 

ficar na mão ali, junto com o Segov. Falei com eles que teria “desenrolo”, que ficaria 

com uma parte dos celulares para liberar eles da prisão. Eles ficaram todos animados, 

achando que eu seria corrompido, mal sabiam eles que eu não tinha condição de 

prendê-los naquele momento. Quando chegou a van começou a bater o desespero 

neles, somente a partir dali que disse que eles estariam presos. 

 

 

 
25 Nesse ponto do trabalho é importante destacar a noção do “sujeito periférico” (D’ANDREA, 2013), onde se 

buscou a subjetivação da noção de periferia, afastando-o dos condicionantes de “pobreza e violência”, 

aproximando-os, por outro lado, da percepção sob um olhar cultural e de potência. 
26 French (2017, p. 30) aponta esses rótulos como estratégia para esconder o “segredo público”. Que é algo que 

“todos sabem, mas que até recentemente não se podia dizer) de que os negros brasileiros são os últimos a serem 

incluídos e os primeiros a serem presos”. 
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A estratégia de abordagem usada pelo graduado acima demonstra a capacidade que o 

policial tem de inovar na condução das abordagens. Ele tinha ali a atribuição legal de prender 

os envolvidos, porém, diante da falta de amparo logístico, ficou temporariamente 

impossibilitado e, assim, usou uma pitoresca estratégia para cumprir com seu dever funcional. 

Faz parte também do “tirocínio” a capacidade de escolher o suspeito. No caso acima, o 

fator de suspeição foi o porte de um bem que, supostamente, não poderia ser comprado pelos 

indivíduos. Além desse tipo de avaliação seletiva, as equipes de policiais costumam analisar as 

redes sociais dos abordados e fotos do rolo da câmera do celular para identificar a origem do 

seu celular e verificar a existência de indícios de crimes por parte de quem porta o aparelho, 

como Ramos (2022) descreve abaixo: 

A experiência violenta mais comum é ter uma arma diretamente apontada para si. 

Quando ouvimos os relatos nos grupos focais, constatamos que, quando contam as 

múltiplas experiências vividas, vários relatam já terem sido tratados com agressões 

verbais ou desrespeito, e vários relatam terem tido o celular invadido para verificar 

galerias de fotos e mensagens de WhatsApp com algum conteúdo ligado às facções. 

Não em todas as abordagens, e nem na última, mas em alguma vez na vida (RAMOS, 

2022, p. 19). 

 

Como já havia mencionado, as abordagens policiais na ORP geralmente não são feitas 

de forma agressiva, pelo menos do sentido físico da ação. 

Os tratamentos verbais dos policiais ao se aproximarem dos jovens podem não ser 

considerados xingamentos, mas são quase sempre desrespeitosos e impõem uma 

condição de inferioridade e desmoralização do abordado. As abordagens implicam 

vivências que muitas vezes não se traduzem em violência física ou verbal, mas em 

situações de humilhação e constrangimento, que foram as palavras mais ouvidas nos 

grupos focais com jovens negros. Algumas situações são intraduzíveis em termos de 

pesquisa quantitativa (RAMOS, 2022, p. 19). 

 

Acompanhando algumas dessas abordagens, percebi que há uma diferença na forma de 

lidar com “moradores” e “não moradores”. Quando a pessoa abordada se identifica como 

moradora, o contato é mais amistoso e as falas passam a ser de extrema cortesia, como: “A 

senhora sabe que pode sempre contar conosco?”, “Tem o telefone da base?” e “Tome cuidado, 

sempre que precisar faça contato!”. Quando a pessoa é considerada suspeita, com a 

preconcepção do crime por parte dos policiais que abordam, as perguntas são diferentes. Os 

mais jovens são os mais interrogados. Na orla da praia do bairro presenciei pelo menos cinco 

pessoas sendo abordadas nesses termos. Perguntava-se: “Está indo para onde?”; “Já teve 

passagem (referindo-se a prisões anteriores)?”; “Mora onde?”; “Trabalha? Onde?”; “Tem 

algum flagrante (referindo-se a material entorpecente) aí?”. Em algumas ocasiões, com efeito, 

os policiais chegam a pedir desculpas por ter parado a pessoa e a agradecer a colaboração. Isso 

não ocorreu com os cinco jovens abordados na praia. Quando perguntei a um policial sobre o 
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motivo da diferença de tratamento, ele disse que aprendeu na PM que “tem que falar a língua 

deles”. 

Além das solicitações mais pontuais de abordagem e averiguação feitas pela 

coordenação e pelos moradores do Recreio, os policiais da OSP precisam ainda cumprir metas 

de abordagem diárias para permanecer na operação e mostrar trabalho. Nesses momentos, os 

policiais agem por iniciativa própria. Contudo, suas ações não se explicam meramente por 

atitudes ou inclinações individuais, pois mesmo agindo sozinhos, eles continuam em situações 

de interação e, assim, procuram antecipar não apenas o comportamento do indivíduo abordado, 

mas também as expectativas comunitárias, sobretudo dos contratantes do Segurança Presente. 

Em geral, um dos motivos pelos quais pessoas presumidamente pobres são mais 

abordadas pela polícia do que as ricas é o um temor, por parte do policial, de abordar indivíduos 

que possuam influência sobre seus superiores ou que conheçam seus direitos, pois estas pessoas 

podem pôr à prova a sua perícia e conhecimento das normas legais no momento da abordagem. 

No Brasil, embora isso seja uma generalização injustificada, a cor da pele é frequentemente 

tomada pelas pessoas como proxy, como preditor confiável, da classe social. No caso da OSP, 

os policiais se esforçam para não abordar os “moradores”, pois isso pode lhes trazer uma série 

de problemas e inconvenientes. Sendo assim, para o policial, abordar uma pessoa “preta” ou 

“parda” pode parecer um caminho mais seguro para cumprir suas metas do que abordar uma 

pessoa “branca”. 

Na vida cotidiana, produzimos tipificações para ordenar o mundo e torná-lo mais 

previsível. De modo geral, buscamos atalhos, para economizar tempo e energia cognitiva e nos 

apoiamos em crenças já disponíveis e experiências prévias. Como não somos observadores 

metódicos e sistemáticos, ficamos altamente propensos a vieses. Por esse motivo, tipificações 

frequentemente resultam na produção de estereótipos, ou seja, generalizações ilegítimas sobre 

pessoas. No caso da OSP, os incentivos e coerções que levam os policiais militares a abordar 

grandes quantidades de pessoas para mostrar eficiência os impelem a aplicar tipificações e 

estereótipos cotidianamente. Isso porque, como “estereotipar é um processo cognitivo que nos 

permite adquirir e administrar informação social e fazer julgamentos sobre os outros de forma 

rápida e com pouco esforço” (Dovidio e John, 2013, p. 131), na atividade policial, o estereótipo 

cumpre a função de “informar” ao policial qual é a atitude esperada do outro, muitas vezes em 

situações de incerteza. 

Diante da enorme quantidade de informação com que nos deparamos continuamente, 

tentemos a simplificar o mundo social categorizando pessoas em termos do seu 

pertencimento a grupos sociais. Idade, etnicidade, gênero, nacionalidade, raça e 

religião são algumas das categorias sociais que usamos para nos distinguir e aos 
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outros. Pensar nas pessoas como membros de categorias sociais, contudo, leva 

espontaneamente a vieses (Dovidio e John, 2013, p. 130). 

 

Os agentes da ORP, assim como os demais policiais militares, possuem um sentido de 

coesão que opõe o ambiente policial-militar ao ambiente do público civil. Essas diferenciações 

equivalem à comparação entre “militares” e “paisanos” realizada por Castro (2004, p. 55). O 

antropólogo fez seu trabalho de campo na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), 

estabelecimento de ensino do Exército Brasileiro responsável pela formação dos Oficiais da 

Força Terrestre nacional. Sua pesquisa constatou a percepção que os cadetes (alunos da Aman, 

futuros Oficiais) têm em relação aos civis, que estão “fora” do regime educacional militar. O 

“paisano” é um termo pejorativo entre eles e é sempre evocado para depreciar atitudes que 

contrariem a desejada ordem social dos militares. 

O autor destaca, respectivamente, as concepções opositivas que caracterizam a condição 

de “militar” e de “paisano”, como: “seriedade, profissionalismo e competência” - “falta de 

seriedade, profissionalismo e competência”; “atividade contínua” – “ociosidade”; “maturidade” 

– “infantilidade”; “atenção” - “desatenção (apatia)”; “boa apresentação pessoal” – “má 

apresentação pessoal”; “linguajar correto” – “gírias e palavrões”; “disciplina” – “displicência”. 

Outros atributos supostamente opostos aos dos “militares” são atribuídos, por oposição, aos 

“paisanos”, como a desonestidade. A partir deste exemplo citado da obra de Castro (2004), 

percebi que os policiais militares trazem consigo o mesmo esquema de oposições para 

estabelecerem seus suspeitos, como demonstrado no quadro 7. Porém, com as devidas 

ressalvas, o termo pejorativo utilizado é o “ganso” em oposição à “polícia”. 

Os policiais militares têm como obrigações corporativas um conjunto de procedimentos 

que limitam não somente o seu comportamento durante o serviço, mas também nas suas vidas 

fora dos quartéis. Esse regramento, característico da vida militar, é previsto em Decreto27 que 

prevê, inclusive, uma série de punições a quem descumpri-lo. Parte significativa das oposições 

que constroem em relação aos “gansos” têm a ver com essas restrições. O conjunto de 

características observadas pelo policial militar na escolha do suspeito parece estar relacionado 

às dinâmicas “eu” versus “outro” experimentadas em campo. Jovens, negros, com cabelos 

descoloridos, com tatuagens e barba, enquadram-se no perfil preferencial dos “suspeitos” para 

os policiais. Essa estética é antagônica àquela imposta aos próprios policiais militares na 

corporação. Pelo menos três destas características são proibidas aos policiais militares em seus 

regulamentos, quais sejam: mudança da cor do cabelo, tatuagens visíveis quando se está fardado 

 

 

27 Trata-se do Regulamento Disciplinar da PMERJ, aprovado pelo Decreto n. 6.579, de 5 de março de 1983. 
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e uso de barba. A preferência torna-se ainda mais forte quando a pessoa considerada suspeita é 

da cultura da periferia. 

Quadro 7 – Comparativo entre a percepção dos policiais militares do comportamento dos “gansos” e as 

proibições institucionais aos “Polícias” 

 
Percepção do “Ganso” pelos policiais Proibições institucionais aos “Polícias” 

“Está sempre tentando se dar bem” 
“Faltar a verdade”; “Utiliza-se do 

anonimato” 

“Dá para perceber pelo andar” 
“Portar-se sem compostura em locais 

públicos” 

“Provocam a desordem urbana” 
“Ter pouco cuidado com o asseio próprio ou 

coletivo, em qualquer circunstância” 

“Falam conosco com desdém e sem o 

devido respeito” 

“Dirigir-se, referir-se ou responder de 

maneira desatenciosa o superior” 

“Não estão nem aí para os filhos, não 

querem trabalhar” 

“Ofender a moral, por atos, gestos e/ou 

palavras” 

 
 

“São usuários de drogas lícitas e 

ilícitas” 

“Fazer uso, estar sob ação ou induzir outrem 

a uso de tóxicos, entorpecentes ou produtos 

alucinógenos, salvo os casos de prescrição 

médica”; “Embriagar-se ou induzir outrem a 

embriaguez, embora tal estado não tenha 
sido constatado por médico” 

“É aquele jovem, geralmente negro, 

morador da favela, tatuado, com 

barba, cabelo de codorna”. 

“Usar, quando uniformizado, barba, cabelo, 

bigode ou costeletas excessivamente 

exagerados, contrariando disposições a 

respeito”. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nota: Embora não haja limitação para o policial militar utilizar tatuagens no corpo, o processo seletivo de 

entrada na Corporação é enfático à proibição de possuir tatuagens nas partes do corpo onde a pessoa fardada 

possa demonstrá-las. 

 

O modo usual de caracterizar as atitudes de policiais militares entre eles está contido 

num conjunto de práticas chamadas por eles de “coisas de polícia”. Assim, um policial militar 

pode ser tratado de forma coloquial como um “polícia” se for enquadrado neste contexto 

procedimental. O “tirocínio” policial, a versatilidade para lidar com as intempéries da vida 

policial-militar e o modo de reagir às adversidades nas situações críticas entre a organização e 

a sociedade estão contidas nessas “coisas de polícia”. 

O policial militar que é “polícia” é aquele que necessariamente se contrapõe às 

características atribuídas aos “gansos”. É aquele que cultua as características do modus 

operandi das ocorrências policiais, que propaga através de demonstrações práticas a aversão ao 

ambiente do “mundo do crime” (GRILLO, 2008). Os superiores compartilham também deste 

mesmo pensamento, por vezes valorizando a terminologia do “polícia” para ressaltar o caráter 

pragmático da função policial militar de rua. 

Com efeito, quando qualquer aspecto desse conjunto das “coisas de polícia” é infringido 

pelos policiais militares, apesar fazer parte de uma regra informal, a formalidade do processo 



75 
 

punitivo é acionada diante de sua vasta subjetividade para docilizar os policiais militares 

desviantes. Assim, surge como ato passível de “punição” a suposta inércia do policial diante da 

obrigatoriedade de suspeitar e de abordar o maior número de pessoas. O sistemático incentivo 

às abordagens pela coordenação não é um privilégio da ORP, mas uma “marca” da OSP. Como 

característica principal da “revolução” na segurança pública, alegada por Gonçalves (2019), a 

quantificação estrita da abordagem policial é um aspecto contributivo na formação de uma 

cultura organizacional que 

é um processo no qual entram diversas variáveis na própria medida em que a cultura 

é vista como a decantação, sob a forma de valores, crenças e mitos, de um processo 

relativamente longo de adaptação externa e interna da organização, e não há como 

excluir as dimensões ambientais como impactando a cultura organizacional 

(BERTERO, 1989, p. 39). 

 

Os membros da equipe gestora acreditam que esse protocolo é um diferencial no serviço 

da Segurança Presente. Para eles, a organização tradicional do policiamento – representada pela 

PMERJ – não investe neste tipo de estratégia para obtenção de resultados, gerando, assim, uma 

“lacuna” que a OSP preenche “bem”. 

 
4.3. “Caiu na rede, é peixe!”: o ato de prender como parâmetro de mérito 

 
 

Há uma prática na organização da Segurança Presente de premiar os policiais militares 

do “estímulo operacional” pela sua produtividade. Os coordenadores de base têm liberdade para 

gerir esse sistema de premiação. Apesar de não estar prescrito em nenhum tipo de legislação, 

esse sistema, segundo informações dos membros da equipe gestora, é considerado como a 

garantia de um diferencial em relação aos demais serviços extraordinários disponíveis na PM. 

Na base do Recreio Presente a equipe gestora premia os “estímulos operacionais” com 

até seis horas de dispensa do serviço em razão de prisão efetuada. Estas liberações, a título de 

premiação, são realizadas em serviços futuros aos beneficiados, desde que não sejam marcadas 

para as sextas-feiras, sábados ou domingos. É importante destacar que as diversas formas de 

premiação na OSP, algumas vistas com mais fáceis de atingir e outras não, é um fator que 

influencia o policial militar do “estímulo operacional” na hora de escolher a melhor base para 

se cumprir os turnos extraordinários. Como relatou meu informante, um Cabo PM: 

Venho tirar serviço no Recreio Presente porque aqui tem seguido certinho a ‘folga 

meritória’. Eu tirava em outras bases que a cada semana o coordenador mudava as 

regras. Tinha semana que você ganhava a meritória se abordasse mais de 30 pessoas 

durante o serviço. Mas não era o dia todo não, sempre quatro horas antes. E, tinha 

semana que ele queria que apreendesse drogas, dando o mesmo tempo que para quem 

abordasse. Aí não tem como né? Abordar é bem mais fácil que apreender drogas. 
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A partir deste trecho do depoimento do policial militar do estímulo operacional pude 

depreender que não somente as bases variam em seu sistema de premiação (chamado pelo grupo 

de “dispensa” ou “folga” “meritória”), mas, também, na avaliação do desempenho dos policiais, 

atribuindo valores diferentes à exposição e ao tempo que levam para concluir as tarefas. No 

caso acima, as apreensões de drogas parecem ser mais valiosas do que a mera abordagem 

policial. A estabilidade das regras informais demonstrada pela equipe gestora das bases parece 

ser importante para os policiais do “estímulo operacional”, que preferem determinadas regras e 

não outras. 

No intuito de produzir mais prisões, alguns policiais da ORP adotam estratégias 

criativas. Eles costumam sair da área de atuação da ORP para policiar conhecidos pontos de 

consumo de drogas. Em trinta dias, um total de sessenta ocorrências policiais foram feitas fora 

do perímetro de atuação da ORP, contrastando com as quarenta e sete ocorrências policiais 

dentro da área de atuação da base. Cinquenta e cinco pessoas, considerando-se um conjunto de 

130 pessoas, foram presas em ocorrências fora da área da ORP. Assim, reafirmando a 

autonomia que possuem as equipes de policiais em motocicletas, que produziram pelo menos 

45 prisões de pessoas em ambiente não destinado à operação. 

Gráfico 1 – Comparativo entre número de prisões efetuadas pela ORP, dentro e fora de sua área de atuação 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os dias ensolarados atraem as pessoas para a praia e neste ponto os dados qualitativos 

coincidem com os quantitativos. Nas reuniões entre a equipe gestora e os policiais militares do 

“estímulo operacional”, nos dias em que a previsão do tempo prevê um clima mais quente, os 

membros da equipe gestora da ORP destacam que aquele dia é “quente em todos os sentidos”, 
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salientando, assim, a necessidade de manter uma maior vigilância sobre os membros “de fora” 

da comunidade de moradores do bairro. 

O valor de produtividade policial ligado à simples quantificação de prisões faz com que 

o policial, enquanto elemento primário nessa cadeia produtiva, eleja as maneiras mais 

“confortáveis” de gerá-las. Assim, não é levada em conta, por exemplo, a gravidade do crime 

que se pretende coibir. Neste campo, valem como estratégia de aumento da produtividade da 

base as ocorrências em que surjam de prisões por desobediência ou desacato a funcionário 

público em serviço e as prisões de devedores de pensão alimentícia. Um policial militar no 

“estímulo operacional” informou: 

Pra gente aqui o que vale é o número, se chega alguém que está devendo a pensão 

alimentícia para seus filhos e tem mandado de prisão é a mesma coisa que prender um 

traficante ou algum bandido roubando. Caiu na rede, é peixe! 

 

Apesar de não ter figurado, no período pesquisado, a prisão de pessoas por mandado de 

prisão expedido pela justiça em razão de dívida de pensão alimentícia, os policiais militares 

revelam ser comum a existência deste tipo de ocorrência na área da base. Outra questão a ser 

suscitada é a causa da prisão, pois há uma predominância nas prisões onde o próprio policial 

militar foi o causador, seja no caso da posse e do uso de drogas ilícitas, seja no caso de 

desobediência ou desacato, estes últimos, ocorre quando a vítima é o próprio policial militar. 

Neste caso, é possível considerar que os próprios policiais possuam uma alternativa para “criar” 

situações em que sejam eles mesmos as vítimas na própria ocorrência, gerando, assim, mais 

números para contribuir com o sistema de premiações executado na base da ORP. 

O fator racial na construção do perfil do suspeito da ORP não é explícito. Encontra-se 

no perfil traçado a partir da condição social do suspeito. Se, para os policiais, a pessoa que 

transita em uma área de classe média alta, como o bairro do Recreio dos Bandeirantes, é passível 

de suspeição, eles aferem esse tipo de atributo a partir da cor de pele do suspeito em potencial. 

Não é este quesito, porém, o único na avaliação policial. No próximo tópico discuto esse aspecto 

da abordagem: o viés racial. 

 
5. “Cor padrão” e a seletividade do suspeito na Operação Recreio Presente 

 

O levantamento quantitativo mostra grande estabilidade no número de abordagens 

realizadas ao longo dos dias da semana. Como já discutimos, os supervisores da OSP 

interpretam a quantidade de abordagens realizadas como proxy de eficiência e empenho no 

trabalho pelo policial. Nesse sentido, a estabilidade ao longo do tempo proporciona indícios de 
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que os policiais realizam as abordagens orientados pelo cumprimento de metas – e não 

conforme surgem situações que encaram como “suspeitas”. Caso agissem à medida que 

diferentes situações de suspeição se apresentassem, haveria flutuações maiores da quantidade 

de abordagens feitas nos diferentes dias da semana. 

Gráfico 2 – Percentual de pessoas abordadas por dia da semana 
 

N = 1217. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Os dados indicam também a prevalência de abordados do gênero masculino (96,9%), 

assim como de pessoas heteroclassificadas como pretas (45%) e pardas (37,6%). Como se vê 

no gráfico 4, apenas 16,3% dos indivíduos abordados foram classificados como brancos. 

Gráfico 3 – Gênero das pessoas abordadas 
 

N = 1217. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 4 – Cor das pessoas abordadas pelo método da heteroidentificação 

 
N = 1217. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em 67,8% dos casos as pessoas abordadas também foram revistadas. Ao testar a 

correlação entre a cor do indivíduo abordado e ser ou não revistado, não encontramos nenhuma 

associação estatisticamente significativa entre ser preto, pardo ou branco e ter mais chances de 

ser revistado. Contudo, a informação a respeito do meio de transporte utilizado pelos indivíduos 

abordados é bastante reveladora do viés racial das abordagens realizadas pela OSP. Um 

percentual maior de indivíduos pretos e pardos foi abordado quando andava a pé (68% do total 

de pretos ou pardos abordados) do que indivíduos brancos em mesma situação (40%). Uma 

quantidade maior de brancos (50%) foi abordada quando andava de moto do que ocorreu com 

pretos e pardos (24%). A análise de frequências esperadas e obtidas e testes de Pearson 

mostraram alta correlação (p = 0,93) entre o meio de transporte adotado pelos indivíduos 

quando da circunstância de sua abordagem e a cor. Isso pode sinalizar que indivíduos brancos 

são mais frequentemente abordados por estarem de moto do que pela rotulagem de sua 

aparência. Isso porque a polícia vê esse meio de transporte como favorito dos praticantes de 

crimes de assalto ou roubo. Já os indivíduos pretos e pardos parecem ser abordados 

exclusivamente em razão de sua aparência física mais vezes. 

Tabela 3 – Análise de correlação entre cor e meio de transporte no momento da abordagem 
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N = 1217. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nas entrevistas e conversas informais com os policiais militares atuantes na OSP, é 

possível perceber que prevalece entre eles a visão de sua atividade em campo como o 

cumprimento de uma função sem grandes implicações. O que eles identificam como problemas 

para administrar não costuma ser as abordagens em si, mas o atendimento ao público em geral, 

as ocorrências policiais e as cobranças por parte da administração da base e da comunidade 

atendida. Há um forte caráter pragmático (BLUMER, 2022) nas estratégias empregadas por 

eles para manter um cotidiano livre de atritos e complicações e assegurar condições de trabalho 

desejáveis. Uma das estratégias que se destaca é a sua articulação junto à comunidade local, 

muitas vezes pequenos comerciantes, que oferecem aos policiais militares locais para realizar 

suas necessidades fisiológicas ou alimentar-se. Nestes locais, apesar de estarem dentro do seu 

perímetro de serviço, os policiais militares permanecem distantes das vistas dos cidadãos. A 

“tranquilidade” durante o serviço é um valor estimado por grande parte do efetivo da operação 

Recreio Presente. 

A convivência entre a sociedade que reside no Recreio dos Bandeirantes e os policiais 

militares da ORP é marcada pelo compromisso assumido pelos agentes da ORP em atender a 

todas as solicitações dos moradores, sem críticas. O “morador” procura evitar que a suspeita 

recaia sobre si e sobre pessoas que não deseja ver abordadas. Isso ocorreu com um policial 

“fixo” em uma abordagem a uma pessoa negra que estava a caminho do trabalho na casa de um 

“morador” do Recreio dos Bandeirantes. Era um jovem negro, morador da zona oeste da cidade, 

que pegava o BRT, descia no terminal Recreio e caminhava pela Avenida Alfredo Balthazar da 

Silveira em um dia de sol forte. Chegando em frente ao local onde realizaria pequenos reparos 

como pedreiro, tentou abrir a porta que dá acesso ao prédio e não conseguiu. Esse movimento 

chamou a atenção dos policiais da ORP que ali passavam. Os policiais pararam a sua viatura e 

realizaram a abordagem do pedreiro. Ele, por sua vez, não estava portando sua identidade e, 

conforme preza o procedimento da ORP, deveria ser levado à DP para identificação criminal. 

Quando os policiais informaram o procedimento, apareceu na sacada da cobertura um 

“morador”, que era o proprietário do local onde aquele pedreiro iria trabalhar. Conversou com 

os policiais e identificou-se como magistrado, argumentando que não era necessário conduzi- 

lo para delegacia, pois era pessoa de sua confiança. Em tom jocoso, segundo meu informante, 

declarou: “Parece bandido, mas é de confiança!”. Os policiais, mesmo sem confirmar a real 
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identidade do magistrado, desejaram bom trabalho ao pedreiro, deram bom dia ao “morador” e 

se retiraram. 

A partir daquele momento, segundo meu informante, já que o pedreiro era “conhecido” 

das equipes de policiais, não seria mais abordado no caminho do BRT até a residência do 

suposto magistrado. O comportamento descortês do morador revela que “o racismo pode ser 

um elemento básico, frequentemente essencial, da ‘identidade’ com a qual se apresenta o 

indivíduo, grupo, coletividade ou povo” (IANNI, 1996, p.19). Desta forma, mais do que uma 

mera expressão pessoal de camaradagem, a atitude citada acima, tem a ver com uma 

demonstração de poder, tacitamente aceita pelos policiais. 

Quando perguntei aos policiais militares entrevistados e alguns com que convivi durante 

a observação participante qual era a visão deles sobre o racismo, a ampla maioria revelou pensar 

que as pessoas negras são mais abordadas porque representam a maior parte da população 

carcerária do Brasil. Essa ideia nos revela três pontos importantes para analisar a questão de 

raça na abordagem policial, a primeira é que para 

ser flagrado pela polícia depende exclusivamente do tipo de policiamento operado: 

quem vai ser vigiado, em que horário, em que região da cidade, em que circunstância, 

qual é a prioridade que o policiamento elege, é isto que determina os delitos que 

efetivamente são vigiados e processados. Se há mais pessoas negras sendo presas, isso 

é o resultado direto do modo como a polícia organiza o seu trabalho e dá visibilidade 

aos delitos, do que do movimento em si da delinquência (SINHORETTO, 2018, p. 13). 

 

Logo, quando considerei a ostensividade policial da ORP como um serviço de vigilância 

caracterizado pela premissa de proteção ao “morador”, automaticamente, os supostos autores 

de delitos sempre serão pessoas com perfil oposto à categoria do “morador”, mais 

especificamente a pessoa negra, pobre e oriunda de bairros periféricos. Isso se alinha com a 

visão de Ramos (2022), que afirma que 

A distribuição de idade, cor, gênero e local de moradia dos que foram parados mais 

de 10 vezes é extremamente reveladora das características do elemento suspeito do 

ponto de vista policial: 94% eram homens, 66% eram negros, 50% tinham até 40 anos, 

35% moravam em favelas, enquanto 33% moravam em bairros de periferia e 58% 

ganhavam de zero até três salários-mínimos (RAMOS, 2022, p. 13). 

 

A versão de que as abordagens a pessoas negras ocorrem pela possibilidade da 

existência de um maior número de pessoas pardas e pretas nas ruas do bairro também foi 

aventada pelos policiais da base. Porém, como aponta o gráfico 5, as pessoas brancas são 

maioria no Recreio dos Bandeirantes. 
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Gráfico 5 – População residente no Recreio dos Bandeirantes segundo o censo do IBGE de 2010 

 

 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

A segunda questão é a desconfiança que o policial militar tem em relação a quem já 

cumpriu pena ou que está cumprindo alguma restrição judicial. Para os policiais militares, os 

delinquentes são sempre os mesmos, dependendo, exclusivamente, da oportunidade de praticar 

o crime. Enquanto estava entrevistando dois policiais militares na orla da praia do Recreio dos 

Bandeirantes passou um jovem negro, vendedor de balas, com tornozeleira eletrônica 

[dispositivo de rastreamento georreferenciado que os apenados utilizam quando estão no regime 

semiaberto]. Os policiais apontaram para ele e disseram: “Ali, um exemplo de suspeito, se for 

ver está com algum flagrante naquela caixinha de balas”. Perguntei qual seria o indício da 

fundada suspeita, e eles disseram: “A tornozeleira eletrônica, ora!”. 

O terceiro apontamento é a dificuldade demonstrada pelos policiais de estabelecer uma 

conexão entre o fato da população carcerária ser majoritariamente de pessoas negras e a 

seletividade do suspeito ser direcionada às pessoas negras por eles próprios. Ou seja, não se dão 

conta que sua crença se assemelha a uma “profecia que se cumpre por si mesma”, descrita por 

Merton (1970, p. 515). O policial não se entende como parte do processo de produção de 

apenados de pele preta e parda, acreditando que são meros aplicadores neutros da lei. Lívio 

Sansone (2002) mostra que a Polícia no Rio de Janeiro é uma organização bastante diversa em 

termos raciais, com presença de muitos policiais negros, vários dos quais veem a Polícia como 

um caminho para sair da pobreza. Há também mais negros nos escalões superiores do que se 
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encontra no setor privado ou até mesmo em outras instituições públicas. A letalidade policial é 

alta e a hierarquia interna é muito forte. Apesar disso, muitos policiais relatam se sentirem 

protegidos pela corporação, enxergam-na como uma “democracia”, onde vigora a 

“meritocracia” e alegam se sentirem mais respeitados nela do que em outros espaços sociais. 

Isso se revelou em uma entrevista com um graduado “fixo” da ORP, que se identificou como 

negro e morador do bairro do Recreio dos Bandeirantes. Quando foi perguntando se já tinha 

sido abordado pelas equipes de policiais no bairro, disse: 

Várias vezes, é normal! Moro aqui há uns dois anos e sempre sou parado pela polícia, 

seja de carro, a pé, com minha família. Considero um serviço normal e não uma 

importunação. Quando vejo que eles [os policiais que o abordam] estão naquele 

caminho de sair dos limites eu logo me identifico como policial, daí fica tudo tranquilo 

e sou liberado. 

 

Esse fato chamou minha atenção, pela normalização que o próprio policial faz da parada 

compulsória de pessoas negras. A partir da classificação das fotos das abordagens por três 

classificadores diferentes, pude constatar que pessoas pretas e pardas representam 82,1% dos 

abordados pela ORP, enquanto pessoas brancas representam apenas 16,9%. Tal fato costuma 

ser considerado normal pelo policial, independentemente de sua própria cor. 

Quando tratamos a questão estética dos suspeitos, segundo os dados coletados nas 

abordagens, além da cor da pele parda ou preta, há suspeita sobre pessoas com cabelos 

descoloridos. O mesmo ocorreu com  relação aos utensílios que as pessoas portavam no 

momento da abordagem da ORP. O uso de boné, mochila e bolsas representam algo mais 

chamativo para os policiais quando portados por pessoas negras. A instrumentalização da 

atividade policial para a produção de apreensões de armas e drogas exemplifica como essa 

danosa prática reforça o sistema informal paralelo às normas em vigor na PM. Diante desse 

desafio, a constituição das equipes de policiamento na segurança presente e na ORP, 

evidentemente, são compostas por pelo menos um Segov, isto é, um civil. Sua função formal é 

meramente de apoio aos policiais durante o patrulhamento, como já mencionei nos capítulos 

anteriores. Todavia, em minhas incursões no campo e nas entrevistas percebi que eles são 

elementos-chave na manutenção sistemática da característica quantitativa das abordagens 

policiais. 

A posição institucional dos Segovs é mais vulnerável do que a dos policiais. Seus cargos 

não possuem estabilidade e eles podem ser despedidos a qualquer momento, sem justificativas. 

Apesar de existir, atualmente, uma seleção pública para essas ocupações, o regime de 

contratação e de exoneração continua o mesmo. São eles que fazem um controle informal dos 

policiais do “estímulo operacional”, uma vez que os policiais não têm a obrigação de cumprir 
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seus serviços extraordinários na base. Eles costumam apoiar a equipe dirigente com 

informações sobre os “estímulos operacionais” e garantir que os policiais não entrem na inércia 

desejada. 

Os Segovs são vistos com certa desconfiança pelos policiais do “estímulo operacional”, 

justamente por essa função de ser o preposto da administração da Segurança Presente. Eles não 

possuem uma posição no escalonamento hierárquico da organização, vinculando-se meramente 

ao apoio dos policiais, sem um poder de ação diante das ocorrências. Contudo, alguns policiais 

me relataram que “tem Segovs que são mais ‘polícia’ que os outros”. Essa ideia está ligada às 

situações que geram desconfiança em relação a alguma pessoa que transita nas ruas. Os Segovs, 

desejando manter seus empregos, tentam estimular os “estímulos operacionais” criando mais 

desconfianças, muitas vezes infundadas na visão dos policiais. 

A relação pessoal entre os Segovs e os “estímulos operacionais” nem sempre é marcada 

por esta desconfiança. Alguns policiais citaram que ajudam os Segovs a baterem suas metas 

operacionais, como abordar pessoas, por exemplo. A relação de amizade faz com que os 

“estímulos operacionais” que rotineiramente tiram serviço na base, tentem escolher a 

modalidade do policiamento em razão da presença de determinado Segov. 

Não pude constatar objetivamente o tipo de métrica organizacional a que os Segovs 

estão submetidos. Sabendo de sua vulnerabilidade institucional, por razões metodológicas, 

preferi não os entrevistar. Entretanto, acompanhando as abordagens nas ruas, constatei alguns 

pontos onde o Segov sozinho abordava pessoas a pé, enquanto dois policiais do “estímulo 

operacional”, dentro da viatura da ORP, consultavam os números de CPF das pessoas paradas. 

Nota-se, à guisa de conclusão, que os policiais na ORP estão sob a pressão de uma série 

de adversidades institucionais e comunitárias. Assim, criam estratégias para suplantá-las. Esse 

relacionamento se dá com pessoas que estimula a abordagem policial e traçam o perfil do 

suspeito. Pode-se ver nesse processo diversos exemplos de pragmatismo policial diante da 

obrigatoriedade de produzir números de presos e apreensões. 

Para dar conta das formas que são construídas, a concepção de underclass (GRISOTI; 

GELINSKI, 2010, p. 213) na relação entre os agentes da ORP, “moradores” do Recreio dos 

Bandeirantes e o suspeito, recorro ao sociólogo norte-americano Robert King Merton (1910- 

2003). Merton (1970) fornece uma boa base teórica para analisar as relações decorrentes da 

formulação da suspeita por parte dos policiais militares a serviço da ORP, sobretudo a 

perspectiva da “profecia que se cumpre por si mesma”. A esse insight podemos somar a 

perspectiva de Norbert Elias (2000, p. 166), que descreve as relações entre “estabelecidos” e 

“outsiders”. Objetivamente, quando saliento a questão da cor  do suspeito, as evidências 
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constatadas nessa pesquisa apontam para uma definição comunitária. Para ser abordada pela 

ORP, a pessoa deve ser considerada “forasteira” e o motivo para estar no bairro não ser 

reconhecido como benéfico aos “moradores”. 

Ao estimular, através de bonificações pecuniárias e concessões de dispensas, a prática 

racionalizada das abordagens policiais, objetivando o aumento do número de prisões e 

apreensões, a OSP contribui para a sujeição criminal da população negra. Os policiais, portanto, 

são compulsoriamente estimulados a obter o máximo e a desenvolver estratégias de 

sobrevivência nesse cenário de disputa constante e forte estímulo à lógica da guerra, em que o 

inimigo tem suas condições de cor de pele e classe social bem definidas: são pessoas negras e 

pobres. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Em diversos momentos da pesquisa na base da Segurança Presente no bairro do Recreio 

dos Bandeirantes me questionei quais eram os motivos de um mesmo policial militar adotar 

comportamentos diferentes no seu serviço ordinário, prestado à PM, e no extraordinário, 

prestado à OSP. Essa diferença a todo momento foi salientada por eles próprios, realçando o 

reconhecimento da comunidade atendida pela OSP como principal fator de motivação para o 

trabalho e para manutenção desse emprego dual. A explicação para esse controverso fenômeno 

pode estar na lógica neoliberal adotada, recentemente, na segurança pública fluminense. O 

neoliberalismo brasileiro, segundo Mendes (2016), racionaliza o Estado pelo viés da lógica de 

mercado. É a partir desse pressuposto que analiso agora meus achados de pesquisa. 

A organização da Segurança Presente, se analisada em caráter amplo, pode ser 

posicionada entre dois campos: o público e o privado. Ela é pública no sentido de contar com o 

financiamento dos cofres do Governo, com pessoas (policiais, agentes, assistentes sociais) 

remuneradas e instalações e bens móveis adquiridos e mantidos por este; e, privada, no sentido 

da localidade, da participação comunitária seletiva e, principalmente, pela subversão de 

conceitos tidos inicialmente como públicos. Outra perspectiva a ser considerada é seu eventual 

desvio de função, uma vez que não está prevista sua existência enquanto órgão responsável pela 

manutenção da ordem pública no país, conforme determina o art. 144 da Carta Magna. 

Em caráter estrito, a OSP é configurada sem as características da burocracia estatal, 

como: seleção e exoneração de membros através de certame público28 (com editais, exigências 

 

28 Excetuam-se desse critério os agentes civis e assistentes sociais que, atualmente, realizam certame através da 

UERJ. 
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profissionais etc.), normatização para implantação de uma base, normatização de atuação e 

técnicas utilizadas na prevenção dos delitos e, mais especificamente, uma diretriz para orientar 

seus agentes no relacionamento com a sociedade. O relaxamento dos ritos do processo 

administrativo, caros ao serviço público, parece ser uma característica fundamental de todo o 

sistema da OSP. Ele, por diversas vezes, é considerado um obstáculo ao fornecimento de 

segurança à população. O pragmatismo policial é visto com bons olhos pelos seus membros, 

atribuindo todo eventual êxito na ação policial a essa capacidade de decidir sem o amparo de 

normas e diretrizes, que, no seu entendimento, são impeditivas do sucesso da OSP. 

Com efeito, as ações sem controle, sem organização e dependentes dos talentos 

individuais não podem ser admitidas em um contexto tão complexo como o da segurança 

pública. Os níveis, mesmos que informais, de hierarquia rompem a tradicional organização do 

policiamento ostensivo da PM. O ordenamento territorial da manutenção da segurança pública, 

mesmo que somente durante um período do dia, como na ORP, feito por um Oficial Subalterno 

(1º Tenente ou 2º Tenente) foge à concepção da burocracia policial-militar que determina esse 

tipo de atribuição aos Tenentes-Coronéis e Coronéis da instituição. Para equilibrar esse 

descompasso institucional, a OSP investe na legitimação de suas ações através de lideranças 

políticas e na quantificação de suas ações policiais, no caso da ORP, apresentando índices de 

prisões e apreensões. A OSP é marcada por relações dicotômicas entre o comum e o particular, 

o público e o privado, o amigo e inimigo, o policial e bandido, o forasteiro e o morador. 
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