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Redemocratização, violência e crime

Os anos 1980-2000 foram marcados por uma explosão da violên-
cia urbana, com aumento dramático dos crimes violentos e do uso da 
arma de fogo. As capitais e as regiões metropolitanas contribuíram 
mais para esse aumento e, em grande parte, isso refl ete a crescente 
presença do tráfi co de drogas e do crime organizado, a vitimar de 
forma trágica os jovens moradores das imensas periferias urbanas do 
País (Adorno, 1998). Esse processo se deu no mesmo momento em 
que ocorreu a redemocratização do Brasil, cujo apogeu refl etiu-se na 
Constituição Federal de 1988, com sua verdadeira carta de direitos 
fundamentais que, entre outras conquistas, tornou inalienável o 
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direito à vida ao mesmo tempo em que estabeleceu garantias à inte-
gridade física e à liberdade.4 

Em outros termos, os governos civis, em suas políticas de segu-
rança pública, enfrentaram sérias difi culdades para assegurar o mo-
nopólio estatal da violência e garantir o exercício pleno da legalidade 
democrática. Essa difi culdade pode ser observada na resistência às 
mudanças por parte de instituições fundamentais do Estado demo-
crático tais como o Poder Judiciário, a administração da justiça e as 
instituições da segurança pública.5 Enquanto as instituições têm 
difi culdade para incorporar as regras do jogo democrático, as vio-
lações sistemáticas de direitos foram se tornando cenas comuns na 
sociedade brasileira e contribuem para a corrosão da sociabilidade 
democrática, bem como prejudicam a expansão das conquistas da 
sociedade civil. Essas difi culdades permitem que soluções violentas 
de confl itos tornem-se moeda corrente. As tensões sociais decorren-
tes da busca por justiça ou da tentativa de certos setores sociais em 
manter o status quo assumiram níveis preocupantes (Mesquita Neto, 
1999 & Pinheiro, 2001). 

Não se pode deixar de lado o fato evidente da explosão popula-
cional nas áreas urbanas. As cidades sofreram um acelerado processo 
de expansão, sem o necessário complemento em termos de serviços 
públicos e de qualidade de vida, moradia e emprego. Observa-se um 
rápido processo de degradação urbana, com a explosão de moradias 
inadequadas, bairros segregados e a expansão do mercado de traba-
lho informal. O espaço urbano sofreu com o aumento do trânsito de 

 4 O racismo e a tortura tornaram-se crimes inafi ançáveis e houve considerável avan-
ço em relação à violência doméstica e à exploração sexual infantil. Em 1996, o go-
verno brasileiro, seguindo decisão da Cúpula Mundial da ONU para os Direitos 
Humanos de Viena, instituiu o Plano Nacional dos Direitos Humanos (PNDH). 
Após um processo de consultas a segmentos da sociedade brasileira, sobretudo 
grupos discriminados e excluídos dos direitos e do acesso à justiça, o PNDH 
colocou os direitos humanos na agenda política brasileira (Pinheiro, 1998 e 1999).

 5 As resistências refl etem percepções diversas a respeito do grau de democrati-
zação da sociedade brasileira, em termos da adesão aos valores democráticos, 
da aceitação da universalidade dos direitos fundamentais e da necessidade de 
instalação de mecanismos de controle externos das instituições.
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veículos particulares, com a expansão de centros comerciais e condo-
mínios fechados, com o abandono dos espaços públicos tradicionais. 
As metrópoles do País abriram mais espaço para os privatismos, 
com a expansão exponencial de muros, portões, grades, dispositivos 
eletrônicos de vigilância e empresas de segurança privada (Caldeira, 
2001). A sensação premente de insegurança, de medo e de perda de 
qualidade de vida, juntamente com o aumento da criminalidade, 
reforça o clamor pelo endurecimento das leis penais e pela críti-
ca aos avanços democráticos. Uma nova percepção sobre o crime 
refl ete-se no aumento do apoio popular às demandas de restrição de 
direitos: redução da imputabilidade penal de adolescentes; aumento 
da duração das penas; defi nição de crimes hediondos; aceitação da 
pena de morte e da prisão perpétua, adoção de regimes mais severos 
de cumprimento da pena; aumento das taxas de encarceramento; 
crescimento da violência policial e das prisões ilegais; expansão do 
arquipélago penitenciário (Lemgruber, 2002). Nossas sociedades 
ultraurbanas estão cada vez mais acostumadas com as violências que 
emergem de uma crise inaudita do espaço público e da crença nos 
perigos da vida social da cidade (Velho & Alvito, 1996; Soares, 2000).

O impacto do crescimento das taxas 
de criminalidade na segurança pública

Sumariamente, convém explicitar que sentimento de insegurança 
se diferencia em alguns aspectos de insegurança, o primeiro envolve 
várias esferas da vida social, no qual a percepção do medo da violência 
modifi ca a vida cotidiana das pessoas, seja na forma de segregações 
socioespaciais seja nas conversas diárias, que Teresa Pires do Rio 
Caldeira (2000) denomina de a fala do crime,6 e como diz Adorno 

 6 Teresa Pires do Rio Caldeira (2000) utiliza o termo “fala do crime” para designar 
o que envolve todos os tipos de conversas, comentários, narrativas, piadas, de-
bate e brincadeiras que têm o crime e o medo como tema e, muitas vezes, reforça 
o preconceito existente, por exemplo, os direitos humanos como “privilégios 
de bandidos”. 
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(2002), que “exacerbou-se entre os mais distintos grupos e classes 
sociais” (idem, p.267). A insegurança está diretamente relacionada 
com a criminalidade, seja com as defi ciências das instituições gover-
namentais de controle social, aumento dos índices de criminalidade, 
e outros.

Apesar da violência e da criminalidade atingir diversas classes 
sociais, os delitos e sua percepção diferenciam-se, assim como des-
creve Caldeira (2000, p.57): “Embora todos os grupos sociais sejam 
vítimas do crime, elas são vítimas de diferentes tipos de delitos, sendo 
as classes trabalhadoras as mais vitimizadas pelos crimes violentos”. 

O sentimento de insegurança pode se relacionar com a insegu-
rança quando o aumento dos índices de criminalidade se traduz no 
sentimento de medo. As reações da sociedade a esse crescimento 
podem ser diversas e, no calor do momento, as medidas de puni-
ção e repressão desqualifi cadas acabam sofrendo endurecimento e 
sendo implementadas no tratamento da criminalidade. De acordo 
com Caldeira (2000), a experiência de ter sido vítima de algum 
delito constrói uma signifi cação de mundo em seus vários aspectos 
e geram desdobramentos que incluem a percepção da insegurança 
como positiva, que produz e amplia o medo, organiza as estratégias 
cotidianas de proteção e reações. 

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública de São 
Paulo, entre 2001 e 2008 há uma queda nos números de homicídios 
dolosos nas ocorrências policiais registradas no estado de São Paulo 
(2001-12.475 ocorrências, 2002-11.847, 2003-10.954, 2004-8.753, 
2005-7.706, 2006-6.057, 2007-4.877, 2008-4.426). Enquanto isso, 
nos crimes contra patrimônio há uma variação entre crescimen-
to e queda dos registros (roubos 2001-219.601, 2002-223.478, 
2003-248.406, 2004-220.261, 2005-221.817, 2006-213.476, 2007-
217.201, 2008-217.917; furto e roubos de veículos 2001-214.948, 
2002-191.346, 2003-186.155, 2004-193.380, 2005-197.546, 2006-
183.799, 2007- 163.537, 2008-159.199). Se alguns delitos apresen-
tam uma queda em seus registros policiais, porque o sentimento 
de insegurança está cada vez mais presente na vida cotidiana das 
pessoas. O sentimento de insegurança não se relaciona apenas com 
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a criminalidade, aquele pode resultar de vários fatores da percepção 
de resolução de confl itos, como o sensacionalismo de notícias da im-
prensa que criam um espetáculo para se promoverem, o sentimento 
de impunidade, as narrativas cotidianas sobre os crimes e criminosos 
que reforçam preconceitos e mitos. Essa percepção está relacionada 
com o cenário social, econômico, cultural, processo histórico do 
País, isto é, não se restringe ao crime, propriamente dito, presente na 
sociedade brasileira. Como exemplo disso, tem-se que a impunidade 
também gera uma percepção de insegurança, no qual as condições 
econômicas motivam privilégios em processos jurídicos.

Há, evidentemente, uma construção social do sentimento de in-
segurança. Por meio do discurso da insegurança, as classes afl uentes 
constroem suas defesas com barreiras sociais, econômicas, políticas, 
judiciais, históricas, arquitetônicas, mentais; as barreiras reforçam 
as separações e as discriminações ao mesmo tempo em que esti-
mulam o mercado privado de segurança. A indústria da segurança 
tem demonstrado um vigor sem igual e, não obstante isso, o poder 
público continua com sua voracidade em aumentar investimentos 
em segurança para garantir o monopólio da força física, mesmo que 
os resultados desses investimentos sejam pífi os.

Sabemos das difi culdades de se medir estatisticamente o sen-
timento de insegurança, pois se trata da percepção subjetiva da 
insegurança. Uma grande aliada nesse assunto são as pesquisas de 
vitimização, que podem revelar de uma forma coletiva o comparti-
lhamento da percepção do medo. 

Uma pesquisa qualitativa envolve entrevistas que exigem um 
trabalho mais elaborado e possibilitam compreender como os atores 
sociais entrevistados (re)signifi cação o sentimento de insegurança e 
quais são os impactos em suas práticas cotidianas. Nesse sentido, os 
discursos das vítimas ilustram práticas discursivas que caracterizam 
a reprodução das desigualdades sociais, os estereótipos e personali-
zação do que seja um criminoso, a demonização do outro. 

Mas tratar da disseminação do medo exige muito cuidado, pois 
ele não corresponde fi elmente à distribuição geográfi ca dos crimes. 
Em termos concretos, a possibilidade de uma pessoa ser vítima de 
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homicídio é muito maior nas periferias do que nos bairros consoli-
dados; em contrapartida, os crimes contra o patrimônio tendem a 
ocorrer mais nesses últimos. Há crimes que chamam mais atenção 
das instituições policiais, como os sequestros; do que outros, como 
os assassinatos, os crimes sexuais, exploração e trabalho infantil e 
outros (Souza, 2003, p.3). 

Pode-se perceber que certos crimes não causam uma signifi cativa 
sensação de insegurança, como lavagem de dinheiro, crimes do cola-
rinho branco, crime organizado e crimes eletrônicos. A insegurança 
passa por uma escala valorativa que se relaciona com o sentimento de 
insegurança, que nem sempre o valor da vida ocupa o primeiro nível. 

As agências de segurança, particularmente as polícias, têm pri-
mado pelo controle violento da criminalidade, pela discriminação de 
determinadas faixas da população e de determinados grupos sociais 
e pela virtual inefi cácia em controlar os membros de seus próprios 
quadros. Ao mesmo tempo, essas agências têm-se mostrado indul-
gentes com os crimes e ilegalidades das elites (Soares, 2000; Mesquita 
Neto, 1999). O resultado desse cenário encaminha-se na direção de 
uma distribuição profundamente desigual da segurança. As comuni-
dades periféricas tornaram-se reféns do medo, do controle territorial 
promovido pelas quadrilhas do tráfi co de drogas, da exploração do 
mercado de segurança pelas milícias privadas, da violência policial. 
Ao mesmo tempo, vigoram níveis intoleráveis de corrupção, de 
favorecimentos ilegais e de impunidade nos estratos superiores da 
sociedade brasileira. Esse quadro favorece soluções mágicas para os 
problemas tais como o endurecimento penal e o aumento da demanda 
por segurança privada (Zaluar, 1999; Pinheiro, 2001).

Democracia e órgãos de segurança pública

A democracia é o regime político que se fundamenta no princípio 
segundo o qual o indivíduo deve ser considerado titular de direi-
tos. Toda a estrutura da administração pública, incluindo justiça 
e segurança, decorre, assim, de delegações precisas e restritas. É o 
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indivíduo que deve ser protegido e ser alvo primordial das políticas 
públicas. O poder do Estado decorre da capacidade que este Estado 
tem em controlar as fontes de violência e os confl itos existentes no 
seio da sociedade. Esse poder nunca pode ser ilimitado; ao contrário, 
o exercício das funções públicas demanda a existência de inúmeros 
controles institucionais ou sociais (Pinheiro, 1998; Adorno, 1998).

Em uma sociedade democrática, as funções e deveres dos órgãos 
de aplicação da lei correspondem à manutenção da ordem pública, à 
prestação de auxílio e assistência em emergências e à prevenção e re-
pressão do crime. As instituições policiais, no caso do Brasil, a polícia 
federal, as polícias civis e militares, são órgãos tradicionais do Estado, 
dedicados à aplicação da lei e ao controle da esfera pública. Mas, no 
Brasil, assim como na América Latina, essas organizações sofreram 
forte infl uência das ditaduras militares e somente recentemente pas-
saram a ser remodeladas pela democracia. Os órgãos de aplicação da 
lei, durante o regime de exceção (1964-1985), tornaram-se sistemas 
fechados e hierárquicos, com sua estrutura quase militar. Entretanto, 
o militarismo não foi uma característica assumida pelas PMs, pois, 
mesmo antes da ditadura, mesmo as polícias civis operavam dentro 
de uma cadeia rígida de comando, com separações estritas de poder 
e autoridade. 

De toda forma, nas polícias, o processo de tomada de decisões 
ainda é feito de cima para baixo e os objetivos institucionais conti-
nuam regressivos. A polícia pode ser caracterizada como um serviço 
sem clientes, pois os policiais julgam que não respondem a nenhuma 
forma de controle e os critérios de atuação, as estratégias de policia-
mento, bem como as decisões são tomadas sempre a partir de critérios 
internos e burocráticos. Dessa forma, a prioridade das ações policiais 
continua sendo a prisão de criminosos por meio de ações de caráter 
repressivo. No Brasil, as instituições policiais vêm seguindo a tendên-
cia mundial de crescimento exponencial de seus orçamentos e de seu 
staff. A capacidade das polícias em responder às novas demandas está 
limitada a respostas padronizadas, que envolvem a violência física, o 
envio de viaturas em situação de emergência, a compra de veículos 
e de armas e o policiamento aleatório. As instituições policiais têm 
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baixa capacidade de antecipação e de planejamento e enorme difi cul-
dade em estabelecer e manter relações efi cazes com o público (Reiss, 
Jr., 1971; Ericson, 1982; Monjardet, 1996).

As instituições policiais brasileiras – a Polícia Federal (PF), a Po-
lícia Civil (PC) e a Policia Militar (PM) – são órgãos tradicionais do 
Estado, dedicados à aplicação da lei e ao controle da ordem pública. 
A Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça e tem como 
responsabilidade o combate ao crime organizado, sobretudo aqueles 
ligados às fronteiras nacionais: tráfi co de drogas, contrabando de 
armas e mercadorias, tráfi co de seres humanos, exploração sexual de 
crianças e trabalho escravo, bem como crimes políticos e eleitorais. 
A Polícia Federal tem presença em todo o território nacional, prin-
cipalmente em portos, aeroportos e áreas alfandegárias e conta com 
aproximadamente 7 mil policiais. Em seu trabalho conta com o auxí-
lio da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Militares e Civis dos 
Estados da Federação. Além da Polícia Militar e da Polícia Civil, a 
Constituição de 1988 permitiu aos municípios a criação das Guardas 
Municipais para proteção de seus bens, serviços e instalações.7 Em 
cada unidade da federação a Secretaria da Segurança Pública (SSP) 
é o órgão responsável por administrar e dirigir o sistema policial. 
A manutenção da segurança pública nos estados advém da ação da 
Polícia Civil e da Polícia Militar. 

Desde, pelo menos, a década de 1940, a SSP apenas formalmente 
administra as corporações policiais paulistas, pois, de fato, cada 
instituição possui seu próprio modus operandi, com estrutura ad-
ministrativa própria. Assim, as metas para a segurança pública são 
repassadas pela SSP para as instituições policiais, que dispõem de 
autonomia operacional para atender aos objetivos do governo como 
melhor lhe convier e estas ainda atuam de maneira isolada e confl ituo-
sa. A política interna de cada corporação, muitas vezes, sobrepõe-se 
aos regulamentos governamentais, adequando-os, limitando-os ou 
mesmo neutralizando seus efeitos. Existe, assim, o fracionamento 
das forças de segurança pública no estado (Battibugli, 2007; 2009).

 7 Cf. Artigo 144, § 8º da Constituição Federal do Brasil, de 1988.
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A Polícia Civil é uma polícia técnica e judiciária. Ela tem o papel 
de investigação criminal, de persecução de criminosos e de detenção 
provisória destes enquanto aguardam julgamento. A Polícia Civil é 
uma polícia judiciária e sua atribuição principal decorre das dispo-
sições processuais relativas ao inquérito policial. Ela é distribuída 
territorialmente, em distritos policiais, em cujas sedes, delegacias 
de polícia, atuam um delegado titular, delegados auxiliares e/ou 
plantonistas, escrivães, uma equipe de investigadores e carcereiros. 
É, por certo, uma equipe restrita, concebida há muito tempo para dar 
conta apenas mais de atividades burocráticas do que de atividades 
investigativas e de relações públicas. As atividades investigativas 
dependem, em grande parte, de equipes especializadas segundo o 
tipo de crime, adstritas às delegacias seccionais e aos departamentos 
centralizados. A Polícia Civil tem uma organização própria e a elite 
dos policiais civis é que determina, em última instância, as estratégias 
e as ações de seus subordinados. Os delegados de classe especial, mais 
antigos na carreira, ocupam os principais cargos, inclusive o cargo de 
delegado geral de polícia. A Polícia Civil tem sua academia de polícia 
e todos os policiais da carreira passam por um curso de ingresso. Os 
cursos são defi nidos pelos próprios pares e há uma fraca participação 
de professores estranhos à carreira policial na academia. Vinculados 
à Polícia Civil, mas com relativa autonomia administrativa, existem 
a Superintendência da Polícia Técnica e o Instituto Médico Legal. 
A primeira, é responsável pelas perícias técnicas e, o segundo, pelos 
laudos médicos. A Polícia Civil conta com uma corregedoria, que 
detém autonomia de ação, mas é composta exclusivamente por 
policiais de carreira. 

A Polícia Militar é uma polícia administrativa e preventiva. Ela 
realiza o policiamento de rua, as intervenções em desordens, tumul-
tos e em controle nas manifestações públicas e coletivas. A Polícia 
Militar ainda é responsável pelo serviço de combate a incêndios, 
pelos resgates, pelo trabalho de salva-vidas em praias e represas, pela 
escolta de presos, pelo policiamento das muralhas de presídios e pela 
execução de ordens judiciais. A Polícia Militar ainda mantém poli-
ciamento de trânsito em diversas cidades e das estradas de rodagem. 
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Ela é uniformizada e segue uma linha de comando, de hierarquia, de 
disciplina, de organização e de formação semelhante ao modelo das 
Forças Armadas. Ela está distribuída geografi camente em batalhões 
e companhias e, desde 1999, houve um esforço do governo do estado 
de São Paulo para uniformizar e unifi car a distribuição geográfi ca 
das duas polícias. Todas as atividades realizadas pela Polícia Militar, 
tanto de policiamento quanto de gestão, são confi adas a policiais mi-
litares retirados de suas próprias fi leiras. A Polícia Militar ainda não 
incluiu em seu staff administrativo, por exemplo, servidores civis, 
mesmo o atendimento telefônico é feito por um policial formado e 
preparado para o policiamento. 

A Polícia Militar de São Paulo é uma organização extremamente 
complexa e relativamente autossufi ciente. Ela mantém sistema de 
comunicação, academias militares, serviços de apoio, corregedoria 
e sistema de investigação interna independentes da Secretaria de 
Segurança Pública e da Polícia Civil. Para aumentar essas carac-
terísticas de uma organização quase fechada, o policial militar que 
comete crimes, exceção aos homicídios, responde apenas à Justiça 
Militar. A face mais discutida da Polícia Militar paulista, entretanto, 
é a Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), criada para realizar 
policiamento ostensivo, durante o auge da repressão da ditadura, 
foi notória pelas execuções sumárias. Ainda hoje é utilizada para o 
policiamento principalmente nas regiões consideradas mais peri-
gosas e mais vulneráveis. No Brasil, ainda há muito a ser feito em 
relação à melhoria da profi ssionalização dos policiais e na integração 
da informação e das estratégias de ação das diferentes instituições.8

A região sudeste do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Espírito Santo) apresenta os piores indicadores de crimina-

 8 O governo federal tem criado condições para que novas formas de policiamento e 
de segurança pública sejam estimuladas e adotadas pelas unidades da federação, 
por meio de programas especiais e de políticas públicas, como é o caso do Siste-
ma Único de Segurança Pública (Susp), pelo Programa Nacional de Segurança 
com Cidadania (Pronasci) e por diversas medidas indutoras que caminham no 
sentido de criar mecanismos de formação profi ssional e de disseminação de 
informações mais efi cazes.
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lidade, possui efetivo policial que se enquadra perfeitamente dentro 
dos padrões aceitos pelas organizações internacionais. A região sul 
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), que apresenta indica-
dores ainda relativamente aceitáveis de crimes, ostenta uma média de 
policiais por habitante superior à média nacional. Mas os números 
não revelam o efetivo policial que realmente atua nas ruas, ou seja, 
não especifi ca as funções de policiamento propriamente dito daquelas 
funções meio, nas quais há sempre um número surpreendentemente 
grande de policiais da ativa. Os números também não demonstram 
a real distribuição dos policiais no território, muito menos o efetivo 
policial que atua em diferentes períodos do dia e em diferentes dias 
da semana. O acompanhamento dos efetivos policiais, em conjunto 
com os gastos realizados na área de segurança pública e com os dados 
criminais podem ser importante ferramenta de acompanhamento e 
análise da real situação da segurança pública no País.9 

Nos últimos 20 anos, várias iniciativas de reforma das institui-
ções policiais brasileiras foram ensaiadas, com resultados mais ou 
menos insufi cientes. No bojo do processo de redemocratização, em 

 9 De certa forma, o padrão internacional de polícia, que se baseia no serviço 
prestado à comunidade, na proteção das vítimas e na prevenção da vitimização, 
interessa menos às organizações policiais do que o jogo de “tiras e bandidos”. 
O Código de Conduta para funcionários encarregados de fazer cumprir a lei, 
resolução 34/169, de 16 de dezembro de 1979, da ONU, defi niu o padrão in-
ternacional: os policiais devem cumprir a lei; respeitar e proteger a dignidade 
humana e manter a defesa dos direitos humanos; usar a força somente quando 
for estritamente necessário, baseando-se no princípio da proporcionalidade (o 
uso da arma de fogo é considerado medida extrema a ser evitada); garantir a 
confi dencialidade das informações; proibir absolutamente o uso da tortura e 
de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes; assegurar a 
saúde das pessoas sob sua custódia; obedecer os preceitos do Código, fazer com 
que ele seja cumprido e informar seus superiores de violações do mesmo. Esse 
código sinaliza que o respeito aos direitos humanos e à proteção aos cidadãos, 
vítimas, policiais e aos infratores devem ser os princípios orientadores das 
agências policiais. O modelo do policiamento comunitário tem-se mostrado uma 
importante abordagem no aprimoramento das relações entre polícia e sociedade, 
aumentando, por consequência, a capacidade da polícia de prestar serviços de 
segurança para uma melhor qualidade de vida de toda a comunidade (Skolnick 
& Bayley, 1988; Bayley, 1994 e 1998).
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meados dos anos 80, o esforço foi no sentido da chamada “remoção 
do entulho autoritário”: mudança do quadro diretivo das polícias 
visando aposentar aqueles profi ssionais atrelados à ditadura mili-
tar, extinção dos órgãos secretos e dos grupamentos de perseguição 
política, vinculação das polícias ao comando dos governos civis; 
profi ssionalização dos quadros e incremento nos efetivos (Mingardi, 
1992). Nos anos 90, sobretudo diante da repercussão dos chamados 
“massacres”,10 novas reformas foram propostas, que caminharam 
na direção da mudança do processo de julgamento de crimes co-
metidos por policiais, no controle externo da polícia, por meio da 
criação das Ouvidorias de Polícia, na implantação de mecanismos 
de controle dos policiais envolvidos diretamente com fatos violentos, 
implantação de mecanismos, embora ainda frágeis, de controle do 
uso do armamento policial (Soares, 2000). Ao longo desta década, 
a discussão foi intensa em torno da necessidade de unifi cação das 
polícias civis e militares. Entretanto, todas essas propostas tiveram 
impacto reduzido sobre a efi ciência da atuação e sobre o ethos do 
policial. Nos anos 2000, novas iniciativas de reforma emergiram 
no contexto do amplo debate em torno da persistência da violência 
policial, das campanhas nacionais de desarmamento, do aumento 
dos sequestros e da virulência das rebeliões no sistema prisional e de 
internação de jovens infratores. Desse contexto, várias propostas de 
mudança foram sendo colocadas e algumas formas incorporadas pelo 
poder público. Planos de segurança começaram a ser gestados nos 
diferentes âmbitos governamentais, maior participação da sociedade 
civil na discussão sobre a temática, criação e disseminação de Con-
selhos Comunitários de Segurança, novas estratégias de integração 
das ações policias, no lugar da tese da unifi cação, e novos mecanis-
mos de controle policial que passavam por comissões de letalidade 
e pela introdução da disciplina de direitos humanos na formação 

 10 Chacina de Acari (1990), Massacre do Carandiru (1992), Chacina da Candelária 
(1993), massacre de Vigário Geral (1993), massacre de Eldorado dos Carajás 
(1996); o caso da Favela Naval (1997). 
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das academias de polícia (Sapori, 2007).11 Mas, as reformas mais 
abrangentes foram propostas no Rio de Janeiro, durante a passagem 
de Luiz Eduardo Soares na Secretaria de Segurança Pública daquele 
estado (Soares, 2000). Todas essas iniciativas testaram os limites da 
democratização da sociedade brasileira na medida em que colocaram 
desafi os às formas tradicionais de ação de nossas polícias. Embora 
se deva reconhecer que os resultados foram desalentadores, alguns 
autores perceberam, nesse processo, espaço para mudança de refe-
rencial e uma maior sensibilidade das instituições e de poder público 
em torno de uma agenda positiva de democratização das polícias 
(Dias Neto, 2005). Mas o debate anda está aberto. 

Efetivo policial no estado de São Paulo

No estado de São Paulo, há uma lei 12 que defi ne o serviço de po-
liciamento que será executado, sendo duas polícias: polícia militar e 
polícia civil, subordinadas hierarquicamente, administrativamente 
e funcionalmente à Secretaria de Segurança Pública e ao governador 
do estado. As regulamentações específi cas de cada polícia fi cam a 
cargo de leis complementares e estatutos de organização interna, além 
de decretos-leis estaduais e federais. Esta lei ainda prevê a comple-
mentaridade das duas polícias para a coordenação e planejamento 
de ações quando necessário.

A polícia militar é a função de duas forças estaduais: Força Pública 
e Guarda Civil. A confi guração atual de polícia militar deu-se quando 
as públicas, que atuavam como um pequeno exército paulista, estava 
empenhada em combates fora do estado e a Guarda Civil fi cou com a 
ordem interna. A partir da Constituição de 1988, o caráter da polícia 
militar foi ratifi cado.

 11 A observação pode ser óbvia, mas deve ser feita: o Brasil conta com um signifi -
cativo efetivo de policiais, mas o que falta a todas essas instituições é um esforço 
coordenado, em conjunto com outros órgãos, para combater o crime organizado 
(drogas, armas, tráfi co de pessoas, corrupção e lavagem de dinheiro). 

 12 Lei Complementar nº 207 de 5/1/1979.
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Na polícia militar, há duas carreiras distintas: ofi ciais e praças. 
Os praças ingressam através de um concurso público e frequentam 
a Escola de Formação de Soldados com uma carga horária de 1678 
horas,13 entre as maiores do Brasil. Sua composição hierárquica se dá: 
Soldado (1º e 2º classes), cabo, 3º sargento, 1º sargento e subtenente. 
Os ofi ciais têm acesso e formação diferenciados, o concurso público 
é diferenciado e os aprovados frequentam o curso de formação de 
ofi ciais com carga horária de 6243 horas.14 A composição hierárquica 
é: aspirante à ofi cial, 1º tenente, 2º tenente, capitão, major, tenente-
coronel e coronel.

O estado de São Paulo conta com 79.812 policiais militares e 
9. 470 15 bombeiros, que fazem parte do quadro da polícia militar. 
Este efetivo é dividido em 7 quadros: Quadro de Ofi ciais da Polícia 
Militar, Quadro Auxiliar dos Ofi ciais da Polícia Militar, Quadro 
dos Ofi ciais da Administração, Quadro de Ofi ciais da Saúde, Qua-
dro de Ofi ciais da Saúde, Quadro de Ofi ciais da Polícia Feminino, 
Quadro de Ofi ciais Especialistas e Quadro de Ofi cias Capelas.16 Os 
ofi ciais são 3.777, sendo que 650 deles estão previstos para funções 
auxiliares como médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários e 
músicos. No decreto 41.136/1996, o efetivo previsto de praças é de 
83.229 integrantes são designados para funções auxiliares e 53.364 
são praças combatentes.

Criada em 1905, a polícia civil surgiu para dar conta das moda-
lidades criminais que surgiram com a industrialização e a explosão 
demográfi ca. É responsável pela repressão ao criminoso e também 
pelo policiamento preventivo. A polícia civil, basicamente recolhe 
provas e dados para o Poder Judiciário.

Na Polícia Civil, há 3 carreiras: delegado, investigador e escri-
vão. O primeiro é responsável pela instauração do inquérito e em 
que parágrafo do código penal incide o delito, expede intimações e 

 13 Perfi l das Organizações Policiais – ONU, 2001.
 14 Site da Academia do Barro Branco.
 15 Informações são do MJ e referentes a 2004.
 16 Quadro Particular da Organização da Polícia Militar.
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decide sobre a prisão de fl agrante e sobre a condução do inquérito. 
Para o cargo de delegado, há 6 níveis e o recém-concursado inicia 
como delegado de 5º classe. Quando promovido passa pela 4º, 3º, 
2º, 1º e pela classe especial, topo da carreira. O investigador tem 
a responsabilidade de esclarecer detalhar circunstâncias de crimes 
de autoria desconhecida. O escrivão tem função de transcrever as 
queixas para o boletim de ocorrência e os depoimentos para o inqué-
rito. Tanto o investigador e escrivão são equiparados salarialmente 
e funcionalmente. Ainda estão alocados na delegacia, motoristas 
policiais, agentes de telecomunicações, escriturários, carcereiros. 
No estado de São Paulo, são 32.623 policiais civis e 3.877 policiais 
técnicos, que corresponde ao quadro da polícia civil.

Controle social da violência

O pressuposto de um controle social da violência pode ser en-
contrado na emergência mesma da democracia, já que esta é um 
regime político baseado nas mediações entre Estado e sociedade, 
entre instituições e sociedade civil. O objetivo da democracia é, de 
fato, resolver problemas de governo, de cidadania e da regulação dos 
confl itos. O aparato estatal e os agentes públicos devem se submeter 
à regra da lei e aos preceitos das políticas públicas. Assim, o estado 
de direito deve ser concebido não somente como uma característica 
genérica do sistema legal, mas também como a regra legalmente 
baseada de um estado democrático. Isto é, deve existir um sistema 
legal democrático em si mesmo, primeiro, porque ele suporta as 
liberdades e as garantias políticas; segundo, porque suporta os di-
reitos civis de toda a população; e terceiro, porque estabelece redes 
de responsabilização. 17

 17 No lugar da democracia, O’Donnell (1999) propõe o conceito de poliarquia, ou 
seja, a democracia como regime político, baseado na regra da lei, na transpa-
rência, na accountability, em eleições livres e periódicas, no direito a votar e a 
ser votado, nas liberdades individuais, na liberdade de associação de expressão 
e de imprensa.
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Nesse sentido, a prática democrática é antídoto contra a violên-
cia sobretudo quando a democracia política e formal dá lugar para 
a emergência de uma sociedade civil autônoma, capaz ao mesmo 
tempo de auxiliar na construção das regras do jogo e de realizar 
concretamente o controle político do Estado. O fundamento de uma 
sociedade civil autônoma está na educação, mas também na possi-
bilidade concreta de realização das necessidades econômicas mais 
básicas, premissas essas que podem ser garantidas com a legitimação 
dos direitos humanos, por meio da proteção integral dos direitos civis 
e políticos, econômicos e sociais, bem como no reconhecimento da 
indivisibilidade, universalidade e interdependência desses mesmos 
direitos.18

Ou seja, é necessária a instauração de um espaço de participação 
verdadeiramente civil. O poder do Estado decorre de sua capaci-
dade de controlar as fontes de violência, os confl itos existentes na 
sociedade, bem como de minimizar os efeitos de suas próprias ações 
violentas. O poder não é ilimitado, ao contrário, ele demanda a exis-
tência de controles políticos, institucionais e coletivos. As propostas 
de controle social da violência devem levar em conta que não é o 
aumento do poder do Estado sobre a sociedade, nem a radicalização 
de políticas repressivas que farão que os confl itos sejam contidos. É 
preciso repensar as políticas públicas para as áreas urbanas, ampliar 
e consolidar a participação popular e recuperar a qualidade de vida 
dos cidadãos. A experiência mostrou que o remédio para o aumen-
to da criminalidade, da violência das instituições públicas não é 
meramente institucional ou jurídico, mas é político e, assim, passa 
pela via da cidadania. Como bem lembrou Antônio Luiz Paixão, a 
“consolidação da democracia implica na redução da criminalização da 
marginalidade” (1988, p.174). Evidentemente, o respeito aos direitos 
humanos deve ser o fundamento das políticas públicas de segurança. 

 18 Concretamente, a democracia consolida-se na medida em que as instituições 
da justiça são reformadas e as instituições democráticas são fortalecidas por 
meio da participação coletiva, de controles externos das atividades da justiça, 
da transparência e da parceria com a sociedade civil (O’Donnell, 1999).
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A sociedade política e os cidadãos de, uma forma geral, devem ser 
intolerantes em relação às desigualdades sociais, ao desemprego, 
ao salário mínimo, às políticas de restrição de direitos adquiridos, à 
violência policial, à corrupção, ao uso privado dos recursos públicos e 
à despolitização dos espaços sociais. A questão atual, portanto, não é 
mais perguntar sobre o processo de legitimação do poder do Estado, 
mas sim sobre a constituição de uma cultura democrática, de uma 
cultura plural e cosmopolita, que nunca está dada de antemão, mas 
sempre requer amplos e meticulosos processos de construção.

A tendência, nos últimos dois séculos, foi de aprimorar os meca-
nismos jurídicos de contenção das violações penais e de minimizar 
o grau de violência contido nas punições. Esta tendência permane-
ce incompleta e, em muitos países, ela parece estar se invertendo, 
não obstante o discurso jurídico da proporcionalidade da punição 
e do compromisso com a equidade. Mais ainda, não há nenhuma 
prova de que o investimento em tecnologia tenha sido o principal 
responsável pela diminuição da violência policial ou da redução das 
taxas de criminalidade atualmente experimentada em importantes 
cidades norte-americanas. Em decorrência desta percepção, muitos 
departamentos de polícia e muitos pesquisadores investiram anos 
de pesquisa na criação e implementação de programas de policia-
mento comunitário, conhecidos pela grife polícia comunitária. Sob 
essa denominação, na verdade, há múltiplas e diferentes estratégias 
de combate aos problemas da comunidade que podem, ao longo do 
tempo, estimular a ocorrência de crimes. Importante é reter que 
todas essas estratégias, conhecidas como low profi le policing, correm 
paralelas com o aumento do policiamento hard. Pesquisas indicam 
que, tanto nos EUA como no Canadá, o policiamento comunitário 
tem-se mostrado uma importante abordagem no aprimoramento das 
relações entre polícia e sociedade, aumentando, por consequência, 
a capacidade da polícia de prestar serviços de segurança para uma 
melhor qualidade de vida de toda a comunidade. A experiência inter-
nacional, em matéria de polícia, tem se baseado no aprimoramento do 
serviço prestado à comunidade, na proteção das vítimas, na parceria 
com entidades da sociedade civil, na coleta, tratamento e divulgação 
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de dados, no planejamento de ação, na compreensão trivial de que a 
segurança pública é uma construção social complexa (Bayley, 1998; 
Skolnick & Bayley, 1988; Goldstein, 1990).

Conclusão

A democracia no Brasil e, talvez, em toda a América Latina ainda 
não avançou sufi cientemente a ponto de mudar de forma substancial 
as instituições policiais e as políticas de segurança pública. Na região, 
os direitos sociais, que emergiram no contexto de lutas operárias ao 
longo do século XIX, são mais legitimados do que os direitos civis 
e mesmo os direitos políticos. Em outros termos, nesses países há 
evidente discriminação e opressão pela própria lei; impunidade dos 
ricos; burocratização excessiva do Estado; não acesso à justiça; não 
equidade; ilegalidade; informalidade e existência de sistemas de po-
der extralegais (O’Donnell, 1999). Também devemos contar com a 
tese fundamental de que, no Brasil, a tradição inquisitorial presente 
fortemente nas instituições policiais não parece permitir a entrada do 
discurso dos direitos no interior das práticas jurídicas e de inquérito 
policial (Lima 1989).

Não é por menos que a matéria policial no Brasil é questão ur-
gente e prioritária. É certo que a reforma das instituições policiais 
deve entrar defi nitivamente na pauta dos programas de governo dos 
estados brasileiros. A sinalização que recebemos das democracias 
consolidadas é que a polícia precisa tornar-se uma polícia cidadã, 
que promova a segurança de todos, respeitando direitos.

Do lado das polícias militares, é preciso minimizar a concepção 
militar de defesa do Estado e democratizar internamente os canais 
de comunicação e o processo de promoção; impossível conceber uma 
instituição na qual o policial de rua jamais ocupará uma posição de 
mando dentro da instituição. É preciso levar os programas de poli-
ciamento comunitário a sério e avaliar rigorosamente os resultados. 
No âmbito da polícia civil, é necessária a extinção dos inquéritos 
policiais, o que representaria a liberação do tempo dos policiais 
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para a investigação, na medida em que se livrariam de atividades 
cartoriais repetitivas e de baixa efetividade. Na polícia civil, também, 
seria importante implementar um sistema de acompanhamento da 
efi ciência dos investigadores. As perícias como são feitas hoje cor-
roboram nossa tradição cartorial. É preciso que o perito trabalhe em 
conjunto com a autoridade que preside o inquérito, a prova pericial 
deve fazer sentido dentro do conjunto de provas. É preciso valorizar 
e o preservar o local do crime. As perícias, principalmente os laudos 
do IML, devem ser feitas com mais presteza, com independência e 
com profi ssionalismo. Para completar o quadro de reforma, haveria 
que se implantar sistemas múltiplos de accountability, pelo Ministério 
Público, por Corregedorias mais independentes, pela Ouvidoria com 
capacidade de atuação em todo o estado e com estrutura institucional 
mais sólida, e por Conselhos populares (Stenning, 1995). 

É importante ressaltar que a punição de policiais violentos e cor-
ruptos é uma necessidade premente, mas é preciso atuar de forma 
preventiva, e a reforma da polícia necessita contemplar processos 
de feedback, entre as necessidades das ruas, a burocracia interna e 
as escolas de formação, inclusive estimulando que policiais façam 
cursos superiores, o que, felizmente, já vem ocorrendo em alguns 
estados brasileiros.


