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A segurança pública figura como uma das maiores preo-
cupações das sociedades modernas. Crescentes índices de vio-
lência urbana, contínuos discursos sobre combate à crimina-
lidade, sentimento de fragilidade das organizações públicas 
encarregadas da segurança e da justiça em gerar respostas ao 
quadro, além do descrédito das instituições políticas quanto à 
capacidade de tomar as providências efetivas tornam o tema 
um verdadeiro parâmetro para avaliar a consecução de ideais 
de cidadania plena.

O presente texto procura discutir alguns aspectos da pes-
quisa “Gestão e Educação em Segurança Pública: consultoria 
e análise das corporações policiais em Sergipe”, que recebeu 
apoio financeiro do Programa de Análise à Integração de Do-
centes e Técnicos Administrativos Recém-doutores às Ativida-
des de Pesquisa (PAIRD) da Universidade Federal de Sergipe, 
tendo como pano de fundo o quadro descrito acima.

Para além de ser matéria obrigatória na mídia e nos pro-
gramas de campanha de inúmeros candidatos em períodos 
eleitorais, nas mais diversas opiniões, segurança pública, na 
vida cotidiana, é assunto que desperta paixões nem sempre 
aliadas à propalada valorização dos “direitos humanos”. A 
ação punitiva sobre as chamadas classes perigosas tem sido 
reivindicada como uma das principais urgências do momento 
e essa exigência parece vir tanto do Estado quanto da socie-
dade civil.
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No Brasil, um aspecto histórico em particular acrescenta 
complexidade ao tema: a redemocratização nacional, em me-
ados dos anos de 1980, e seu efeito de expectativas de refor-
mas na segurança pública. Conciliar ações de segurança com 
o discurso da “democracia” e dos “direitos humanos” impõe 
desafios cujas dificuldades mais radicais podem ser detectadas 
quando pensadas em relação às instituições policiais e penais. 
Como adequar práticas policiais ao respeito à cidadania no 
regime democrático, se tradicionalmente essas corporações 
estiveram imbuídas da defesa armada das forças sociais he-
gemônicas e do uso indiscriminado da repressão à população?

Algumas proposições para responder à questão já se en-
contram circulando, não apenas entre os especialistas, mas 
no debate geral. Dentre elas: desmilitarização da Polícia Mi-
litar, unificação das polícias, criação de ouvidorias, fortale-
cimento das corregedorias, implantação de polícia comuni-
tária, melhorias nas condições de trabalho, modernização de 
equipamentos e instalações, cuidados com o atendimento ao 
público. Tais proposições aparecem como soluções que vêm 
passando do discurso para a ação planejada de gestores da 
área, tornando-se metas do Poder Executivo para reformar a 
segurança pública. Em grande parte, essas proposições reme-
tem ora ao âmbito da gestão do setor, ora à criação de uma 
nova cultura das práticas policiais, naquilo que se designa 
educação para a cidadania nas corporações. Contudo, a timi-
dez na implementação dessas medidas e a ainda persistente 
oposição a elas, por algumas autoridades do setor, aprofun-
dam as dificuldades. Para esse problema, não basta gerar pro-
posições para a melhoria da segurança pública, é necessário 
ainda cuidar para que surjam condições que permitam a rea-
lização dessas melhorias. 

Um exemplo disso pode ser encontrado na própria “educa-
ção para direitos humanos” de policiais, ação voltada para a 
criação de uma cultura policial diferenciada. Esta diretriz ga-
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nhou significativo impulso na forma de inclusão do tema dos 
direitos humanos na formação dos efetivos. Tal iniciativa co-
meçou a aparecer nos currículos das academias e dos centros 
de formação das polícias, no final dos anos 1980, no estado do 
Rio Grande do Sul (REGINATO, 2004). Após ganhar espaço 
em alguns outros estados da Federação, no início da década 
de 1990, foi tomada como uma das linhas fundamentais do 
Plano Nacional de Direitos Humanos, em 1996.

Mas, se, por um lado, esse procedimento obteve significa-
tiva penetração nas ações em segurança pública de pratica-
mente todo o território nacional; por outro, não deixou de 
sofrer com o desmonte cíclico de tais ações educativas, com 
o concomitante crescimento da violência policial e com uma 
“existência pró-forma” nos currículos, estratégia de legitima-
ção de velhas práticas frente às novas exigências (idem, 2004). 

Diante disso, além de prioridade nos problemas que afe-
tam a população, segurança pública se revela também como 
um intrincado e relevante campo para pesquisas e interven-
ções, na medida em que produz desafios a serem ouvidos pelos 
mais diversos atores sociais, em particular, os pesquisadores 
das ciências sociais e humanas. O trabalho que aqui se apre-
senta está inserido na acolhida que a segurança pública rece-
be das universidades como campo investigativo e de atuação 
para grupos de pesquisadores. 

A partir do discurso de uma crise na segurança pública 
do Estado de Sergipe, marcada principalmente pela crescente 
pressão da mídia local, para que se “solucione o problema” da 
segurança, e pela consequente produção de insegurança na 
população, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Exclusão, Cida-
dania e Direitos Humanos (GEPEC) da Universidade Federal 
de Sergipe foi chamado a realizar um trabalho de consultoria 
junto à Secretaria de Segurança Pública (SSP-SE). A escolha 
da equipe do GEPEC se deveu a experiências anteriores des-
te grupo na área de segurança pública, com ações voltadas 
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à educação em direitos humanos para as polícias, e também 
à experiência de inserção e pesquisa no sistema prisional do 
Estado.

O GEPEC foi criado em 2000 por iniciativa de professores 
de diferentes setores das ciências humanas e sociais da UFS: 
Ciências Sociais, Psicologia, Educação e Direito. Encontrou 
apoio para instalação junto ao Programa de pós-graduação 
em Ciências Sociais e vem desenvolvendo estudos em seguran-
ça pública, dentre outras áreas, desde sua fundação. Atual-
mente, este grupo de pesquisa se encontra também vinculado 
aos núcleos de pós-graduação em Educação e em Psicologia 
Social. Possui três linhas de pesquisa. A primeira — “educa-
ção, espaço público e cidadania” — tem como objetivos incitar 
a realização de investigações acerca do papel da educação, 
tanto na reprodução social como nas transformações sociais, 
e pesquisar sobre as iniciativas de entidades da sociedade ci-
vil ou do Estado voltadas para a chamada “educação para a 
cidadania”. A segunda linha — “Estado, exclusão social e di-
reitos humanos” — tem como objetivo analisar a reprodução 
da exclusão na sociedade brasileira, a partir da ação de ins-
tituições estatais, e as repercussões no debate acerca dos di-
reitos humanos. E a terceira — “Movimentos sociais, práticas 
comunitárias e produção de resistência” — investiga discursos 
e práticas em diferentes processos socioculturais, enfocando 
os modos de vida e organização social de grupos socialmente 
minoritários, em torno das suas crenças, valores e práticas de 
resistência.  

Ao longo de suas ações na área, o grupo de pesquisadores 
do GEPEC vem elaborando posições sobre gestão e educa-
ção em segurança pública, a partir de diferentes aspectos 
ligados aos processos de exclusão, direitos humanos e exer-
cício da função pública, particularmente a função policial. 
Sobre o primeiro aspecto, entende que exclusão não se ma-
nifesta apenas no domínio das condições socioeconômicas, 
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mas também no plano simbólico, ou seja, a exclusão se ma-
nifesta também na forma como a sociedade categoriza e vê 
os grupos excluídos.

Em relação aos direitos humanos, tendo em vista que o 
modo de operar as funções públicas determina a contínua e 
histórica deterioração de garantias constitucionais para aten-
ção a necessidades da população (tais como saúde, segurança 
e educação), o grupo parte do pressuposto de que o principal 
agente de violação dos direitos humanos é o Estado (MEN-
DONÇA FILHO et al., 2002). Nesse sentido, o debate dos 
direitos humanos só adquire consistência para modificar situ-
ações de violação quando põe em xeque as práticas formais e 
informais que legitimam as funções públicas na ordem social, 
tal como se configuram na atualidade. 

Diante disso, é possível visualizar por que o exercício 
das funções públicas tem sido objeto de análise das ações 
do GEPEC. Trata-se de conceber que a função pública não 
consiste em uma atividade técnica de propriedade de seu 
“ocupante”, mas que é, sobretudo, criação socio-histórica 
inserida em “lógicas societais específicas que, portanto, para 
serem transformadas, precisam ser pensadas publicamente” 
(idem, 2002, p. 86). 

Os pesquisadores do GEPEC foram chamados para au-
xiliar a gerência da SSP-SE na elaboração de um projeto de 
gestão e educação em segurança pública. A Secretaria pre-
tendia criar e pôr em prática um planejamento estratégico 
calcado na integração e adequação a modernos paradigmas 
gerenciais e na valorização dos direitos humanos. Na base 
de suas urgências, segundo consta na minuta de contrato 
para consultoria, acordada entre gestores e pesquisadores, 
encontram-se problemas tais como: crise endêmica da segu-
rança no estado; necessidade de integração das ações entre 
Polícia Civil e Polícia Militar; inoperância e anacronismo da 
estrutura organizacional da Secretaria; incongruências en-

Politicaeafetividade.indb   163 7/10/2009   16:42:27



- 164 -

Embates na reforma em segurança pública: policiais e pesqui-
sadores em confronto no dispositivo de análise

tre desempenho funcional dos gestores e a prática cotidiana 
dos delegados, agentes e policiais militares; baixa articula-
ção entre equipes de assessoria técnica e alto nível de inge-
rência política no setor.

A encomenda, formulada aos pesquisadores do GEPEC, 
apontava para um trabalho de construção conjunta, elabora-
do pelos membros das corporações das polícias civil e militar, 
de um projeto de integração a ser orientado pelo corpo técni-
co da universidade, com base em modelos já implantados em 
outros estados do país. A participação da universidade figu-
raria não só como elemento articulador entre as polícias, mas 
cumpriria também o papel de fazer a ponte da polícia com a 
sociedade; além de fornecer um respaldo técnico e um caráter 
de cientificidade (portanto, de maior credibilidade) ao projeto 
quando este fosse apresentado ao público. 

Tendo em vista que não bastam apenas ideias reforma-
doras para mudanças na segurança pública, mas que haja 
condições para sua implementação, o objetivo principal dos 
pesquisadores nesse trabalho foi analisar o modo como gesto-
res e corporações policiais lidam, em suas práticas formais e 
informais, com as diretrizes e programas de gestão e educação 
em segurança, porque interessa avaliar até que ponto as ino-
vações políticas desse setor conseguem realmente promover 
mudanças na cultura institucional das corporações.

A prioridade da consultoria repousou na análise das con-
dições para implementação de programas de melhorias na 
gestão e na cultura institucional de policiais, aspecto que 
implica contato direto com os ambientes institucionais e os 
participantes da experiência. Assim, o modo de investigação 
adotado concedeu ao estudo características eminentemente 
de pesquisa de campo.

O trabalho de consultoria teve duração de três meses, 
nos quais foram montadas três equipes com, no máximo, 
20 pessoas cada: uma equipe com os assessores do gabinete 
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do secretário; uma equipe de delegados e agentes da Polícia 
Civil e outra de oficiais da Polícia Militar. Foram realiza-
das reuniões com o gabinete uma vez por semana durante 
três semanas. Nessas reuniões, foram traçadas as linhas de 
trabalho dos outros dois grupos. Depois desse período, as 
reuniões com o grupo do gabinete passaram a ser quinze-
nais. Já as reuniões com as polícias foram quinzenais desde 
o início da consultoria. 

ENCOmENdAS pOSTAS Em xEquE: TENSõES NO CuRSO dA ANÁLISE

Antes de apreciar os aspectos da experiência da consulto-
ria, é necessário esclarecer a perspectiva de análise assumida 
na pesquisa. Para tanto, tomou-se o ponto de vista da análise 
institucional. A perspectiva da análise institucional apresenta-
se como uma alternativa a um modelo de ciência, hegemônico 
na modernidade, que, como demonstra Santos (2005), procu-
ra atingir um ideal de neutralidade, previsibilidade e controle, 
isentando-se, assim, da necessidade de explicitar e questionar 
os posicionamentos políticos que decorrem do fazer científico. 
Os limites desse modelo tornam evidentes as fragilidades das 
ciências sociais, que passam a demandar novos métodos, novos 
olhares e novas formas de construção do seu objeto. Nesse con-
texto, a análise institucional constitui-se, como destaca Lou-
rau (1993), como um novo campo de coerência. 

Longe de buscar um posicionamento neutro perante os 
grupos que estuda, a análise institucional estimula o reconhe-
cimento e a explicitação das implicações dos pesquisadores e 
de todos os envolvidos na experiência para que se possa rea-
lizar uma análise coletiva destas implicações; isto é, para que 
se crie o hábito de avaliar os lugares de poder de onde falam 
os pesquisadores, a fim de que estes não figurem como meros 
coletores de dados desinteressados e sem qualquer interferên-
cia sobre o campo que estudam. 
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A função do pesquisador dentro da experiência passa a 
ser não somente a de fazer emergir – por meio de dispositi-
vos como a assembleia e a ação com pequenos grupos – as 
contradições inerentes às instituições, mas também a de re-
alizar um trabalho de implantação de um dispositivo de re-
flexão crítica, criando, dentro dos grupos, espaços nos quais 
a análise possa ocorrer sem as coerções de um saber imposto 
pela figura do pesquisador. Esse trabalho se efetua visando a 
tornar a discussão da realidade cotidiana um hábito, o que, 
consequentemente, levaria o grupo a não mais abrir mão do 
poder de decisão em relação aos seus interesses, confrontando 
elementos alheios a ele e regras institucionais elaboradas sem 
a sua participação, principais marcas da heterogestão. 

 Embora se procure criar espaços coletivos, que permitam 
horizontalizar a análise, não se pode esperar pela fixação des-
tes, posto que o movimento existente dentro das instituições 
– que é contínuo e voltado para a manutenção do ordenamen-
to vigente - tende a cristalizar esses momentos de reflexão 
coletiva. O que inicialmente se forma como um movimento 
instituinte, criador de novas práticas, novas falas e saberes, 
a partir da dinâmica do cotidiano, se torna algo instituído, 
servindo como fonte de regras e modelos para ações futuras, 
caminhando na direção contrária à da autogestão e à da aná-
lise, no seu sentido mais específico, sendo o caso de confrontar 
o dispositivo instituído com outras práticas de análise. 

Esses dois aspectos de uma instituição (instituído e insti-
tuinte) se encontram em permanente tensão e é isso que con-
fere à realidade movimento e pluralidade que a ciência tradi-
cional exclui de suas análises. Embora sugira uma apreensão 
maniqueísta do funcionamento institucional, instituído e ins-
tituinte são instâncias da relação processual de institucionali-
zação de práticas na coletividade, que servem para evidenciar 
como um dado ordenamento institucional se impõe, deslocan-
do outras práticas ou possibilidades do campo.
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 É por isso também que o fim de toda assembleia, consti-
tuída a partir da intervenção do analista institucional, deve 
ser a autodissolução, pois, uma vez fixada e instituída, per-
de a função primordial de espaço de análise, de criação e de 
questionamento, e se torna um caminho para a repetição do 
mesmo e, consequentemente, para o fortalecimento da insti-
tuição em seus aspectos burocráticos, reificadores e desuma-
nizadores. 

Dessa forma, a análise institucional consiste em uma pers-
pectiva que busca visualizar as organizações como campos 
de tensões permanentes. O jogo de forças institucionais que 
permeia os grupos torna-se não apenas evidente como tam-
bém passível de intervenção, a partir da produção coletiva de 
análise. Nesse sentido, essa prática pesquisante constrói tam-
bém algumas ferramentas conceituais que instrumentalizam 
o processo de análise. 

Dois conceitos operacionais da análise institucional ser-
vem para explicitar pontos cruciais da consultoria: o conceito 
de demanda e o de encomenda. O primeiro se refere, em seus 
múltiplos sentidos, à ideia de desejo, de necessidade, de falta, 
de algo que impele ao movimento de procura, que mobiliza 
um pedido, que se coloca no lugar de “causa” do pedido. O 
segundo consiste na realização do pedido; é a elaboração ma-
nifesta da solicitação de uma análise e de uma intervenção. 

A encomenda, portanto, parte de um processo prévio de 
seleção de demandas feito pelos solicitantes da análise, pois 
cada elemento do grupo solicitante possui uma visão própria 
do que seria a demanda institucional, o que faz Lourau (1993) 
chamar a atenção para o fato de que a elaboração da enco-
menda já é um processo de análise de demanda. Nesse sen-
tido, tanto demanda como encomenda são elementos funda-
mentais na análise da experiência. A intervenção, inclusive, 
pode ter como rumo uma análise coletiva das demandas pelos 
participantes, a partir da análise da encomenda. 
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Lourau (2004) também afirma que os conceitos de análi-
se da demanda e análise da encomenda são eminentemente 
políticos e carregados de tensão: “todo o antes, o exterior e o 
depois da intervenção estão no campo de análise” (p. 131). A 
organização prévia das demandas na feitura da encomenda; 
a pressão no grupo das forças institucionais externas, que o 
atravessam, e o curso das ações posterior à intervenção são 
aspectos que informam sobre certa dimensão irrevelável que 
perpassa a experiência, a dimensão institucional, cuja carac-
terística de não manifesta torna a situação de análise uma 
situação de tensão. 

Desta situação de tensão, ressaltam-se dois pontos. O pri-
meiro ponto é justamente o do não manifesto na experiência, 
o não dito. O caminho que vai da demanda à encomenda e daí 
para a análise da demanda é marcado por elementos explíci-
tos e implícitos. Nesse sentido, os discursos manifestados na 
experiência trazem em si a dimensão institucional, na qual se 
inscrevem, dimensão oculta, que a análise deve fazer emer-
gir no dispositivo. Que lógicas de pensamento movem esses 
discursos? Que forças políticas e que relações de poder se ins-
crevem nesses posicionamentos? Eis aí alguns dos principais 
trabalhos da análise. Depreende-se, então, que o não dito da 
encomenda é a demanda, enquanto o não dito da demanda é 
a instituição. 

 O segundo ponto diz respeito a que demanda prevalece 
como objeto de análise durante a experiência: a demanda 
apontada pelos pesquisadores (consultores / interventores) ou 
pelos participantes. A análise passa pela confrontação entre 
participantes, entre os pesquisadores e entre pesquisadores e 
participantes no coletivo. São disputados o estabelecimento 
do objeto e a condução da análise, o que torna a nomeação 
da demanda um aspecto político. Aqui se põe em questão, 
sobretudo, o estatuto de saber dos pesquisadores e dos demais 
participantes. 
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A confrontação de saberes de pesquisadores e participan-
tes na experiência, decorrente do processo de análise de de-
manda, trouxe para o centro da análise algumas crenças e 
valores de ambas as partes. No que tange aos pesquisadores, 
as perspectivas sobre exclusão, cidadania, direitos humanos, 
dentre outros temas foram levados ao embate de ideias com 
os participantes, servindo especialmente para fazer emergir 
as instituições que sustentam a cultura policial subjacente ao 
debate sobre segurança pública. Porém, foi na discussão acer-
ca da ideia de função pública, que os conflitos de análise de 
demanda se acirraram, ante o desvelamento dos não ditos do 
funcionamento institucional. 

Para compreender como esse modo de lidar com a função 
pública vem norteando as práticas do grupo de pesquisa em 
relação à função policial, cabe uma sucinta descrição da ex-
periência realizada por seus integrantes junto às corporações 
policiais sergipanas, no período de 1999 a 2002. Para essa 
narrativa, foi utilizado o Relatório da Comissão de Direitos 
Humanos da Universidade Federal de Sergipe – 1999/2002.

Grande parte dos integrantes do GEPEC participava da 
Comissão de Direitos Humanos (CDH) da UFS em 1999, ação 
de extensão universitária criada pelos mesmos professores no 
ano anterior, e estava envolvida em um programa chamado A 
Polícia como Protetora dos Direitos Humanos. Tal iniciativa 
contava com parcerias de instituições policiais (de Pernam-
buco, Paraíba e Sergipe); secretarias de segurança pública; 
projetos de extensão de universidades públicas (destes mes-
mos estados); fundações de apoio à pesquisa (dos três estados) 
e organizações não governamentais (nacionais e internacio-
nais). 

Tratava-se de assumir a prática de cursos de educação em 
direitos humanos para a polícia, no modelo já apontado an-
teriormente. Após 17 turmas do curso - tendo como partici-
pantes oficiais e praças da Polícia Militar, delegados e agentes 
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da Polícia Civil, o que totalizou cerca de 300 alunos - os par-
ticipantes da experiência avaliaram que os cursos apontavam 
para a necessidade de um espaço de problematização da re-
lação polícia e sociedade no âmbito das corporações. Contu-
do, se o formato Curso de Extensão permitia, por um lado, o 
trânsito de informações e conhecimentos de ambas as partes 
(polícia e universidade); por outro, tornava-se entrave para o 
aprofundamento das questões levantadas.

Ao final de 2000, paralelamente aos cursos e à criação 
do grupo de pesquisa, constituiu-se um grupo de discussão 
formado por coronéis da Polícia Militar que, ao término de 
alguns encontros, elaborou uma proposta de intervenção ins-
titucional para análise da função pública da polícia. Porém, 
mudanças na alta cúpula da corporação impediram a conti-
nuidade da experiência. No ano seguinte, novas mudanças na 
direção institucional das polícias possibilitaram que a propos-
ta fosse retomada e ampliada para outros setores da organiza-
ção policial civil e militar.

Assim, em fins de 2001 e início de 2002, com a estraté-
gia metodológica de grupos de discussão de práticas insti-
tucionais, oficiais superiores, intermediários e operacionais 
da Polícia Militar e o efetivo da Delegacia Especializada de 
Proteção à Mulher foram reunidos em grupos (organizados 
segundo cada escalão e corporação) para reflexão sistemáti-
ca e profunda da cultura organizacional e dos valores que se 
inserem de modo subliminar na missão policial no espaço pú-
blico.

No total, a iniciativa contou com aproximadamente 60 
participantes. A atuação dos pesquisadores foi eminentemen-
te de mediar o decurso de apresentação de ideias, o debate so-
bre crenças e valores, e acompanhar os indicativos de constru-
ção de novas práticas pelos próprios agentes. Como questões 
fundamentais da experiência, a análise da função policial, de 
sua construção histórica e dos significados que ela assume 
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para os próprios policiais constituíram-se como pontos chave 
para o processo de adequação das práticas policiais aos “dita-
mes” do regime democrático. 

A experiência apontou aspectos importantes quanto à 
gestão e à educação nos fazeres das corporações. Em relação 
à gestão, ficou evidente a necessidade de análise dos modos 
de funcionamento da organização policial, para compreen-
der os códigos dessa cultura institucional e as formas como 
são incorporados pelos agentes. Tal análise deveria contem-
plar não apenas como esses códigos se reproduzem entre os 
policiais, mas também como aparecem na relação com os di-
versos segmentos da sociedade, em particular, com os grupos 
vulneráveis e marginalizados, especialmente nas situações de 
conflitos. 

Em relação à educação, a experiência mostrou a necessi-
dade de recusa da visão tradicional, na qual a educação é vis-
ta como meio de transmissão de conhecimentos. A educação 
para a cidadania repousa no processo de desconstrução e de 
redimensionamento de ideias e certezas incompatíveis com o 
exercício da cidadania. Neste tipo de perspectiva educacional, 
conforme Mendonça Filho, o desafio é “discutir os critérios de 
juízo e valoração que possam justificar a existência da educa-
ção como atividade específica e, ao mesmo tempo, como par-
cialidade da vida cotidiana” (MENDONÇA FILHO, 2005, p. 
11 - grifo do autor), o que significa colocar em suspenso não 
somente as certezas da cidadania, mas também as da própria 
educação.  

Assim, como na experiência acima descrita, ocorreu um 
desdobramento das atividades previstas na encomenda de um 
curso de educação em direitos humanos, o trabalho de con-
sultoria junto à Secretaria de Segurança Pública sofreu mu-
danças no seu curso, devido ao choque entre as diretrizes do 
grupo de gestores, dos consultores e os interesses corporativos 
dos membros dos grupos. Durante o processo inicial de diálo-
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go com a equipe gestora da Secretaria para a delimitação das 
bases da consultoria e suas metas, a equipe de pesquisadores 
já indicava alguns fatores que, de partida, representavam um 
entrave à consecução dos objetivos daquele órgão público.

 Em primeiro lugar, foi posta em questão a eficácia da ado-
ção de modelos prontos, importados de realidades diferentes 
das condições específicas locais, pois a unificação das polícias, 
em diferentes estados citados ao longo dos encontros, foi pro-
duto de um longo processo, acompanhado pelo crescimento 
no nível de escolaridade dos policiais, fator que só começa a 
acontecer, em Sergipe, agora. O problema da ingerência po-
lítica no direcionamento das corporações também foi outro 
aspecto ressaltado nesse momento. No caso sergipano, o pro-
blema da ingerência assume a forma de influências que par-
tem de diferentes estruturas como a da política partidária e a 
das relações familiares. 

No tocante à realidade das polícias locais, os pesquisado-
res salientaram que o primeiro ponto a ser discutido, como 
condição básica para a implantação de qualquer projeto em 
segurança, diz respeito à negociação de um plano de carreira, 
sem o qual nenhuma mudança na estrutura organizacional 
poderia se efetivar. As diferenças salariais que demarcam um 
alto grau de hierarquização foram identificadas como a pri-
meira barreira a ser dissolvida para que qualquer negociação, 
no sentido de uma colaboração entre os diversos setores das 
polícias, fosse possível, uma vez que provocam uma fragmen-
tação excessiva dentro da corporação. Desta forma, fazia-se 
necessário sinalizar, logo de início, com a discussão de cargos 
e salários para agentes. 

As justificativas para a manutenção de tais diferenças sa-
lariais, apresentadas pelos gestores da SSP-SE e pelos pró-
prios membros dos grupos de trabalho, giraram em torno da 
diferenciação das funções, cargas horárias e formação técni-
ca. No entanto, não se pretendia propor uma equiparação 
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salarial completa, mas uma diminuição do abismo entre os 
salários mais altos e os mais baixos. 

É importante lembrar que não se tratava de reduzir a 
complexidade do problema a questões salariais, mas reconhe-
cer que tais questões apareciam como condição mínima para 
que quaisquer outras discussões pudessem ocorrer. Da mesma 
forma, foi ressaltado que a interação polícia-universidade de-
veria se dar na tentativa de criar espaços de discussão e novos 
olhares, e não de esperar que o saber técnico apresentasse so-
luções prontas e distanciadas da realidade. 

O panorama prévio formulado pelos pesquisadores sobre a 
mínima configuração necessária para se iniciar um trabalho 
nas organizações policiais, demonstrando a distância entre os 
projetos formais, advindos de abstrações vindas “de cima” e 
as condições concretas capazes de frear ou impulsionar um 
trabalho como o pretendido - acabou por recolocar as bases 
da consultoria em dissonância com alguns elementos da enco-
menda. Esse deslocamento da encomenda visava a promover 
um trabalho mais condizente com a realidade do campo; isto 
é, com a demanda daqueles que estariam envolvidos com o 
fazer cotidiano e que seriam responsáveis por viabilizar e con-
cretizar um projeto de integração das polícias no estado.

Por meio desse mecanismo, a equipe do GEPEC dava iní-
cio a um processo inevitável de modificação da encomenda, 
ao colocá-la em análise. Isto porque os técnicos assumem um 
compromisso com aqueles que realizam as práticas cotidianas 
em segurança pública e que são por elas diretamente afetados, 
em detrimento das exigências institucionais de constituição de 
um projeto formal, distanciado das necessidades específicas da 
realidade social local. Não se pode ignorar o fato de que, ao 
formular sua metodologia, diretamente relacionada ao posicio-
namento político acima apontado, o grupo de pesquisadores 
não só se afasta da encomenda para tentar se aproximar da 
demanda, como promove uma interferência nesta última. 
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Por conta disso, o trabalho realizado durante o período 
da consultoria não visou à formação de grupos voltados à 
integração das polícias, conforme solicitado, mas pretendeu 
criar um espaço de interlocução não apenas entre as polícias, 
mas também internamente em cada polícia. A ideia era dis-
por do espaço político aberto pela instituição, ao chamar o 
corpo técnico da universidade para uma intervenção diante 
de uma situação considerada de crise, para criar espaços de 
discussão permanente das práticas policiais e das condições 
organizacionais. 

Ressaltou-se que o trabalho oferecido pela consultoria vi-
saria resultados a médio (1 ou 2 anos) e longo prazos (6 anos), 
não podendo ceder a pressões políticas ou a da sociedade por 
resultados imediatos, pois isso acarretaria em uma forte de-
pendência de variações na gestão política. Diante disso, seria 
necessária a organização de ingerências informais consolida-
das que pudessem resistir à ingerência política circunstancial, 
o que só se realizaria encontrando-se parcerias dentro do pró-
prio corpo da polícia.

Por conta disso, a metodologia eleita pelo grupo privile-
giou o trabalho com equipes formadas por lideranças infor-
mais dentro das polícias, pois aí se encontram multiplicadores 
com maior inserção e credibilidade. Por se tratar das organi-
zações com o nível de insegurança mútua e de desconfiança 
mais elevado, seguidos planejamentos estratégicos elabora-
dos de forma não integrada (sem a participação das lideran-
ças informais interessadas) não puderam se efetivar, embora 
apresentassem um refinamento técnico exemplar. 

A ausência de projetos de vinculação interna também foi 
apontada como uma dificuldade para a execução dos planos 
de integração das polícias. Vinculação interna, na visão dos 
pesquisadores, pressupunha aspectos como a padronização de 
concepções e procedimentos em segurança pública. A propos-
ta seria a de uma tentativa de vinculação interna – por meio 
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das lideranças informais já constituídas - que possibilitasse 
não só a vinculação dentro das polícias, como também uma 
vinculação com a população. 

A ideia era que nesses grupos fossem identificados e discu-
tidos os principais problemas da implantação de um projeto 
de integração das polícias e de demais mudanças organizacio-
nais. Além disso, pretendia-se implantar a prática da siste-
matização e análise crítica de informações como instrumento 
para a formulação de projetos e ações posteriores. 

Quanto à articulação entre as polícias militar e civil, es-
perava-se que ocorresse no nível operacional e, se possível, 
no nível estratégico. É notório que não havia resistência no 
discurso das polícias, mas essa articulação encontrou diversos 
entraves na realidade, que assumiam a forma predominante 
de defesa de interesses corporativistas. Foi justamente nesse 
ponto que os embates sobre função pública chegaram a im-
passes críticos na análise.

NãO dITOS pOSTOS NA ARENA

Apesar do aparente clima de cooperação, ficou claro, para 
os consultores envolvidos, que a elaboração de um projeto de 
integração das polícias - objetivo explícito formalizado na 
encomenda - embora se apresentasse como elemento trans-
formador das corporações policiais, acabaria por funcionar 
como uma forma de mascaramento das contradições institu-
cionais, pois não alteraria modos de funcionamento tradicio-
nais que sobrepõem interesses corporativistas ao exercício da 
função pública na promoção da segurança. 

Este embate entre a encomenda formulada e a demanda 
percebida pelos consultores na execução do trabalho assumiu 
duas formas complementares. Primeiro, assumiu o formato 
da tensão, mencionada anteriormente, focada numa disputa 
velada entre consultores e membros das corporações, para de-
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terminar quem tem a palavra na análise, quem pode dizer qual 
é o problema em jogo. Em outras palavras, antes mesmo de se 
realizar qualquer reflexão sobre a função policial se instalou 
um conflito de forças a fim de estipular quem estava autori-
zado a encaminhar tal reflexão: os membros da corporação, 
com base na experiência do exercício da função policial, ou os 
pesquisadores da universidade, a partir de um olhar exterior, 
por isso mesmo, não tão comprometido com a instituição. O 
que não significa, porém, que os analistas falassem a partir de 
um ponto de neutralidade, pois, assim como qualquer um en-
volvido nesse processo, era impossível para os consultores não 
se pronunciar, a partir de um determinado posicionamento e 
de compromisso com outras instituições, como a instituição 
acadêmica, por exemplo, e com os posicionamentos políticos 
do grupo, explicitados anteriormente, acerca das questões de 
segurança e da visão sobre função pública.

Na consultoria, esse ponto foi vivido segundo conflitos dos 
pesquisadores como especialistas e, ao mesmo tempo, como 
suposto-saber das questões institucionais em análise, na me-
dida em que foram por diversas vezes questionados sobre a 
legitimidade de suas falas pelos membros dos grupos. Por ou-
tro lado, os participantes se viam pressionados como sujeitos 
que não pretendiam o total desvelamento das instituições no 
dispositivo, conforme veremos a seguir.

A segunda forma de confronto foi a disputa pelo poder de 
análise sobre a instituição e a expressão de um segundo ponto 
de confronto entre os interesses dos técnicos da consultoria e 
os dos membros das corporações policiais. A estes, interessava 
primordialmente realizar a discussão sobre questões corpora-
tivas, a fim de manter inalteradas condições que beneficiam 
alguns grupos dentro da polícia como se pode perceber, por 
exemplo, pela recusa em negociar questões salariais de vital 
importância para o engajamento dos policiais em um possível 
projeto de integração. A disputa interna pelo poder e as ten-
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tativas de manutenção da hierarquia e da fragmentação das 
polícias eram, de fato, os pontos de interesse nos grupos de 
discussão, o que deixou claro que a proposta reformista das 
polícias acabou por ser transformada em pretexto para a dis-
cussão de questões institucionais em detrimento do interesse 
pela promoção de segurança pública para a população. Isso 
pode ser ilustrado pela fala de um delegado que, no limite das 
discussões sobre a equiparação hierárquica e salarial entre as 
polícias, afirmou: “eu não vou abrir mão da minha parcela de 
poder”, mesmo que isso acarretasse a inviabilização de um 
projeto de melhoria da segurança para a população. 

Já a postura dos consultores visava a colocar de fato as ins-
tituições “corporativismo” e “função pública” em análise, re-
velando o não dito institucional; ou seja, a existência de uma 
preponderância dos interesses corporativos sobre os interesses 
públicos na área de segurança, que os membros da organização, 
na defesa de suas posições, não poderiam perceber ou admitir. 
Isso porque, antes de ser possível a implantação ou até mesmo 
a formulação de iniciativas que vise a ações reformadoras das 
polícias, devem ser desveladas as práticas institucionais que se 
tornaram hábitos históricos e entraves que, inevitavelmente, di-
recionam as discussões sobre segurança pública para questões 
corporativas e disputas internas.

A recusa de funcionar como meros operadores da encomen-
da – articulando grupos para a formulação de um projeto de 
integração em segurança - pelos pesquisadores, passava pela 
tentativa de evidenciar o caráter conservador da proposta refor-
mista da polícia, que visava apenas a uma mudança superficial, 
mantendo práticas paliativas e discriminatórias e realimentando 
queixas de carência como justificativa para a não efetivação da 
segurança por parte dos policiais, sem modificar as crenças sobre 
a função pública sustentadas por seus membros.

Por conta disso mesmo, o projeto estava fadado a ter como 
única função a criação de uma imagem de segurança que não 
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se efetivaria na prática, como sintetizou perfeitamente uma fala 
da superintendência de Polícia Civil, durante a apresentação dos 
objetivos do projeto, afirmando ser o alvo principal garantir “a 
sensação de segurança, já que, segurança real, todos sabemos que 
não é possível”.

Nesse sentido, atender à encomenda seria compactuar com a 
produção desse simulacro. Em vez disso, os consultores optaram 
por explicitar a contradição e trazer à tona a discussão acerca da 
função pública e da forma como esta vem sendo negligenciada 
em virtude de interesses corporativistas, demonstrando como o 
não-dito institucional deve ser trazido para a análise, revelando 
a contradição entre o discurso apresentado – que se pauta na 
sua função voltada para o exterior, que só existe em tese; isto é, 
a promoção de segurança – e a luta interna pela manutenção da 
própria instituição. 

Ao estabelecer o sentido da função pública, que as polícias 
estão deslocando da análise, a pesquisa pôde perceber que, ao 
contrário do que se espera, o corporativismo não é um entrave à 
proposta reformista das polícias; é, na verdade, algo que se com-
patibiliza, que se aloja e se torna o destino para onde a maioria 
das propostas desse tipo acaba sendo direcionada. Assim, o ím-
peto renovador dos planos reformistas guarda lugar para velhas 
práticas que terminam por modernizar superficialmente as polí-
cias, sem permitir análises mais profundas da instituição.

Diante desta constatação, a pesquisa coloca a seguinte ques-
tão: é possível aliar o paradigma revolucionário da análise insti-
tucional com o trabalho numa corporação que serve para defen-
der os interesses do Estado? Até que ponto a instituição policial 
está aberta a transformações significativas que a coloquem no 
lugar de exercer sua função de produção efetiva de segurança e a 
retire do já arraigado posto de agentes de repressão do Estado?

É válido explicitar que os pesquisadores não esperam uma 
ação revolucionária das corporações, aspecto que durante 
muito tempo esteve enraizado nas bases da análise institucio-
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nal, pois reconhecem que o papel de subverter o Estado difi-
cilmente poderia ser protagonizado por agentes diretamente 
comprometidos com sua manutenção. Sendo assim, a impos-
sibilidade de grandes transformações não é vista como uma 
justificativa para o abandono do trabalho com corporações 
como a policial, posto que se acredita que discutir segurança 
pública, especialmente com policiais, é desafio indispensável 
para que se possa obter qualquer avanço em questões de cida-
dania e direitos humanos.

Nesse sentido, e considerando a importância de se pôr em 
questão as práticas do Estado, opta-se por abandonar uma 
visão maniqueísta que apresenta os policiais como “vilões”, 
tomando a instituição policial e não as pessoas como obje-
to de análise, a fim de problematizar até que ponto ela tem 
cumprido a função pública que lhe é atribuída, em que me-
dida ela permanece funcionando como violadora dos direitos 
humanos ou tem sido alvo de violação dos mesmos. O que 
se espera gerar como efeito é uma interferência no funciona-
mento automático da instituição e não uma revolução, tendo 
como norte o questionamento sobre o que pode ser feito efeti-
vamente como ações de segurança, questionamento que não 
pode prescindir da participação da polícia e dos demais seto-
res da sociedade no movimento de análise, buscando algum 
nível de mudança de práticas.  Tal interferência, ainda que 
parcial e integrante de um movimento historicamente mar-
cado por avanços e retrocessos, resulta do confronto entre 
uma dada conjuntura – situações já postas, como no caso da 
encomenda na experiência acima relatada – e a sensibilida-
de (demanda) daqueles envolvidos concretamente, dos atores 
sociais capazes de colocar em análise os modos de operar que 
reproduzem práticas instituídas.
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