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A FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS DELEGADOS DE POLÍCIA 

Humberto Dantas 

 

Desde a primeira metade do século XX, um dos critérios exigidos 
para o exercício da profissão de delegado de polícia no Brasil é o título de 
bacharel em Direito. Há, contudo, casos de profissionais que tomaram posse 
do cargo sem apresentar esse diploma. Nos estados pesquisados, a despeito 
de todos os entrevistados possuírem a titulação, atualmente, dezessete entre 
eles1 foram nomeados antes da data de formatura: sete em São Paulo, seis 
no Rio Grande do Sul, um no Rio de Janeiro, um no Amapá, um na Bahia e 
um no Distrito Federal. O objetivo deste artigo é discutir se a existência de 
diferenças entre as faculdades de Direito cursadas pelos entrevistados 
responde por diferenças no modo de pensar e nas características 
socioeconômicas dos 1.228 delegados que responderam à pesquisa2. 

Desde que o governo deixou de controlar e possuir o monopólio sobre 
o ensino jurídico, em 1891, surgiram muitas críticas a respeito do nível das 
instituições criadas ao longo do século XX. Enquanto algumas poucas escolas 
podiam ser citadas como exemplos de excelência, a maioria era vista como 
sinônimo da falta de qualidade3. Em 1996, mais de um século depois da 
liberalização, uma decisão do governo federal tornou possível a quantificação 
das diferenças na qualidade do ensino de Direito oferecido no país4. No 
último ano de faculdade, os formandos passaram a realizar exames de 
conhecimentos específicos na área jurídica. O resultado foi apresentado sob a 

                                                 
1 Esse número representa 1,4% do total da amostra pesquisada. 
2 Apesar de a pesquisa ter sido respondida por 1.228 delegados, em 21 questionários não foi 
possível identificar a escola cursada ou não constava essa informação. Dessa forma, as 
análises nesse artigo tomarão por base a formação de 1.207 delegados. 
3 Ver a esse respeito, Venâncio Filho (1982). 
4 Essa medida não é exclusiva dos cursos jurídicos. O MEC vem, inclusive, ampliando o 
número de carreiras avaliadas anualmente. A atividade ficou conhecida como Provão ou 
Exame Nacional de Cursos. 
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forma de conceitos hierarquizados – do “A” para as melhores escolas até o 
“E” para as piores – e demonstrou a diversidade entre as instituições5. 

Nesse período, o número de faculdades saltou de duas, em 1891, para 
mais de 500 no início do século XXI. Porém, até 2001, apenas um pouco 
mais da metade das escolas em funcionamento – 276 –, havia formado 
turmas. Isso nos permite concluir que, em um período de menos de cinco 
anos, quase dobrou a quantidade de escolas de Direito no Brasil6. 

O Exame Nacional de Cursos, popularmente conhecido como Provão, 
foi boicotado por algumas faculdades de Direito em suas primeiras edições, 
em 1996 e em 1997. Mesmo assim, é possível notar a existência de diferenças 
entre os cursos oferecidos. No estado de São Paulo, por exemplo, as escolas 
estaduais, as pontifícias universidades católicas e algumas poucas escolas 
privadas destacam-se no que se refere ao desempenho de seus alunos. Os 
resultados do MEC, no entanto, devem ser relativizados, uma vez que de 
acordo com a metodologia de cálculo, sempre existirão as escolas “A” e as 
instituições “E”7, ou seja, as que ocuparão as piores e as melhores posições 
independentemente de serem boas ou ruins de forma isolada. A despeito 
dessa observação, para os fins deste trabalho, organizamos os conceitos do 
Provão em cinco categorias numéricas – sendo o A=10, o B=7,5, o C=5, o 
D=2,5 e o E=0 – e calculamos a média de cada instituição de ensino jurídico. 
Utilizamos nesse exercício os resultados dos anos de 1998 até 2001. No 
Gráfico 1, apresentamos a distribuição das escolas de Direito de todo o país 

                                                 
5 Em Dantas (2002) há uma análise das diferenças entre as escolas “A” e “E” de Direito em 
São Paulo. 
6 É importante salientar que no Exame Nacional de Cursos cada filial de uma mesma 
instituição de ensino é considerada isoladamente. 
7 Até 2001 os resultados eram divididos em faixas percentuais. As escolas de nível “A” eram 
as 12% melhores, as de nível “B” as 18% seguintes, as “C” as 40% intermediárias, as “D” as 
18% piores e as “E” as 12% mais mal classificadas. Hoje em dia essa divisão é feita de 
acordo com a média geral da carreira e as escolas são classificadas de acordo com a 
quantidade de desvios padrões que se situem da média. Neste caso, as instituições “A” ficam 
a mais de um desvio acima da média, as escolas “B” entre 0,5 e 1; as “C” entre 0 e 0,5 
abaixo ou acima; as “D” entre 0,5 e 1 abaixo; e as “E” mais de 1 desvio padrão abaixo da 
média geral. Ainda assim, os resultados dever ser relativizados, pois estar 1 desvio acima da 
média não indica, necessariamente, que uma escola tenha apresentado ótimos resultados. 
Uma análise pormenorizada do Provão e das diferenças entre escolas de Direito pode ser 
obtida em Junqueira (2000). 
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de acordo com a média dos quatro exames do MEC. Das 276 instituições 
avaliadas até 2001, 14,5% estão classificadas com o conceito “A” (uma vez 
que dezessete dentre elas obtiveram média dez); 18% conseguiram “B”; 33% 
“C”; 21% “D” e 13,5% obtiveram o conceito “E”. Registre-se que dez 
faculdades ficaram com média zero: oito no Rio de Janeiro e duas em São 
Paulo. Apesar de a divisão apresentada não demonstrar resultados muito 
diferentes da fórmula utilizada para o cálculo anual do Provão, nosso intuito 
foi atenuar possíveis desvios na avaliação de um curso em um determinado 
ano, fazendo com que cada escola ficasse situada em um conceito mais 
condizente com o nível do serviço prestado. 

GRÁFICO 1: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS ESCOLAS DE DIREITO NO 

BRASIL CONFORME O CONCEITO MÉDIO DO PROVÃO (1998 A 2001) 

 
Fonte: MEC/INEP, 1999. 

Apresentada a distribuição das escolas de acordo com a média do 
Exame Nacional de Cursos, passamos à discussão da influência do nível de 
ensino acadêmico na maneira como os delegados avaliam o funcionamento 
da Polícia Civil, bem como nas características pessoais dos delegados. Para 
isso, este artigo foi dividido em três partes. Na primeira será feita uma 
avaliação do nível de instrução dos entrevistados, classificando as escolas 
por eles frequentadas de acordo com os conceitos do Provão. Esses 
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resultados serão comparados com dados de pesquisas anteriores, realizadas 
pelo Idesp, com juízes e integrantes do Ministério Público da União e dos 
estados. Em seguida, serão apresentados dados do MEC que mostram a 
existência de diferenças socioeconômicas entre os formandos das melhores 
e das piores faculdades de Direito. No segundo item utilizaremos a origem 
acadêmica dos delegados como variável dependente, explicada por suas 
características pessoais, familiares e sociais. Nesse caso, a qualidade do 
diploma jurídico obtido estaria sendo determinada pelo grau de instrução 
dos pais, pela quantidade de irmãos, pela cor da pele, dentre outros. Esses 
dados serão comparados com os obtidos na pesquisa socioeconômica do 
MEC, com o intuito de detectar se, também entre os delegados, existiriam 
diferenças de acordo com o conceito da escola cursada. Por fim, na terceira 
parte, analisaremos se o nível da formação acadêmica dos delegados de 
polícia no Brasil, agrupado de acordo com a média do Provão (1998-2001), 
pode servir como variável explicativa do posicionamento desses 
profissionais perante questões de ordem organizacional da Polícia, opiniões 
sobre Segurança Pública, entre outras. 

O estudo aqui proposto possui uma limitação óbvia: supor que 
delegados formados há muito tempo receberam de suas instituições um estudo 
do mesmo nível que tais entidades continuam oferecendo hoje em dia, mesmo 
sendo os resultados compostos por médias de quatro anos de avaliação. Pois, 
como se sabe, o Provão é recente e avalia o ensino atual, enquanto os 
delegados entrevistados, ou boa parte deles, formaram-se há bastante tempo. 
Apesar desse obstáculo, que implica a crença em uma imutabilidade de todo 
improvável na prestação do serviço de ensino e descarta o caráter relativo do 
Provão, julgamos que a análise pode revelar aspectos interessantes 
relacionados ao perfil demográfico e ideológico dos delegados. 

A FORMAÇÃO DOS DELEGADOS 

Em termos de prestígio, o delegado de polícia não conta com o 
mesmo status dos integrantes do Ministério Público e da magistratura. Seja 
pelos vencimentos relativamente reduzidos na maioria dos estados do 
Brasil, ou devido à periculosidade das atividades exercidas ou ainda por 
uma quantidade menor de garantias de carreira, a preferência pela carreira 
de juiz, por exemplo, é maior entre os estudantes de Direito do que a de 
delegado de polícia. Em pesquisa realizada em 1999 pelo Ministério da 
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Educação com todos os formandos dos cursos de Direito que realizaram o 
Provão, 26% gostariam de seguir a carreira de juiz, enquanto apenas 10% 
destacaram a preferência pela polícia. Se separadas em conceitos – do “A” 
ao “E” –, as respostas revelam que nas instituições que receberam as piores 
avaliações o interesse pelas delegacias de polícia é três vezes maior – 12% 
– contra apenas 4% entre as demais. 

O Gráfico 2 mostra onde se formaram os delegados entrevistados em 
comparação à nota média do Exame Nacional de Cursos de 1998 a 2001. É 
possível perceber que, assim como no caso da distribuição das escolas 
(Gráfico 1), o conceito “C” predomina sobre os demais, com 32% dos 
diplomas. O desequilíbrio fica por conta das melhores (“A”/”B”) e das 
piores (“D”/”E”) escolas. No primeiro caso, há um superávit em relação ao 
número de faculdades (42,8% de delegados contra 32,5% de instituições) e 
no segundo um déficit (25,2% de profissionais contra 33,5% de faculdades). 
Segundo dados do Ministério da Educação, o interesse dos alunos das 
piores escolas pela carreira de delegado de polícia é maior. Isso revela uma 
diferenciação no interior das faculdades responsáveis pelo ensino jurídico. 
Provavelmente, a maioria dos candidatos nos concursos das academias de 
polícia provém de instituições “D”/”E”, o que não se repete, contudo, na 
lista dos aprovados. Essa discrepância é explicada por algo esperado: a 
qualidade do ensino jurídico é um importante diferencial para a aprovação 
em concursos para delegado, assim como o é em outras carreiras públicas e 
no Exame de Ordem8. 

                                                 
8 Em Dantas (2002) mostro que, para os concursos do TJ/SP e do Exame de Ordem da OAB- 
SP (primeira fase), as melhores escolas têm um índice aproximado de aprovação de, 
respectivamente, 4% e 82% enquanto as piores instituições apresentam 0,5% e 23%. 
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GRÁFICO 2: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS DELEGADOS NO BRASIL 

CONFORME O CONCEITO MÉDIO DO PROVÃO (1998-2001) DAS ESCOLAS DE 

DIREITO FREQUENTADAS 

 
Fonte: IDESP e MEC/INEP, 1999. 

Se comparados aos juízes e membros do Ministério Público, os 
delegados de polícia possuem um nível significativamente inferior na 
qualidade da formação acadêmica. O Gráfico 3 mostra a divisão desses 
profissionais9 por conceito do Provão. 

Entre os juízes e os membros do Ministério Público federal e dos 
estados a presença dos diplomas das melhores escolas (“A”) é marcante. 
Em nenhuma das três carreiras o índice fica abaixo dos 50% e no Ministério 
Público federal chega quase a dois terços. Se somados os conceitos “A” e 
“B” os percentuais superam 70% nos três casos. Essa superioridade, 
consequentemente, afeta os demais conceitos. As escolas “C”, que 
representam um terço das instituições, não alcançam percentual superior a 
23%, enquanto as piores faculdades (“E”) ficam abaixo dos 3%. Com 
relação a essa predominância, a pesquisa do MEC revelou que um quarto 
dos alunos das escolas “A” e um quinto dos bacharéis das instituições “E” 

                                                 
9Nos órgãos públicos, as pesquisas foram feitas pelo Idesp, dirigidas por Maria Tereza 
Sadek. Foi obtida a formação acadêmica de: 1.207 delegados de nove estados do Brasil, em 
2001/ 2002; 495 juízes estaduais de cinco estados, em 1993; 222 membros do Ministério 
Público Federal de 23 estados, em 1997; e 711 membros do Ministério Público Estadual de 
sete estados, em 1996.  
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gostariam de seguir a carreira de juiz. Os altos índices de ocupação das 
vagas pelos diplomados das boas escolas, somados ao interesse coletivo 
pela carreira, revelam novamente que o nível do ensino pode servir de 
diferencial para a aprovação em concursos públicos. 

GRÁFICO 3: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS DIPLOMAS DOS DELEGADOS, 
JUÍZES, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DOS ESTADOS E 

ESCOLAS, SEGUNDO O CONCEITO MÉDIO DO PROVÃO (1998-2001) 

 
CONCEITO 

A 
CONCEITO 

B 
CONCEITO 

C 
CONCEITO 

D 
CONCEITO 

E 

DELEGADOS 23,78 18,97 32,06 14,58 10,60 

JUÍZES 57,78 12,93 22,02 6,06 1,21 

MP - FEDERAL 63,51 10,81 18,92 4,95 1,80 

MP - ESTADOS 54,71 17,44 16,17 8,86 2,81 

ESCOLAS 14,49 18,12 32,97 21,01 13,41 

A despeito dessa superioridade no desempenho dos alunos das 
melhores instituições é importante destacarmos que as diferenças não estão 
concentradas somente no nível do ensino recebido nas faculdades. Com os 
dados da pesquisa de 1999 do MEC é possível constatar dessemelhanças 
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sociais e econômicas marcantes entre os alunos das melhores (“A”) e das 
piores faculdades (“E”), além de distinções estruturais e metodológicas entre 
as instituições de ensino. Na Tabela 1 apresentamos essas diferenças 
divididas em dois grupos: bacharel e escola. O primeiro mostra a renda 
média, a formação escolar dos pais, o tamanho da família, o estado civil etc. 
No segundo são apontadas as diferenças entre as faculdades quanto ao 
método de ensino, mecanismos de avaliação etc. 

Podemos notar que os alunos e as escolas guardam profundas 
diferenças em relação às notas médias do Exame Nacional de Cursos. A 
Tabela 1 nos mostra que o argumento defendido por Sampaio, Limongi e 
Torres (2000) de que brancos, “ricos”, formados em escolas particulares no 
ensino médio e com pais detentores de diplomas de nível superior ocupam 
as vagas das melhores faculdades é empiricamente verificado para o caso 
dos cursos jurídicos. Além disso, os alunos das piores instituições possuem 
renda média familiar inferior, têm um número maior de irmãos e quase um 
terço é casado e vive com o cônjuge e os eventuais filhos. 

Da mesma forma que seus estudantes possuem condições 
socioeconômicas inferiores, as piores escolas apresentam métodos de 
ensino menos rigorosos. Sem a pretensão de resolver a causalidade desse 
fenômeno, notamos significativas diferenças. De fato, em mais de um terço 
das faculdades conceituadas com “E”, as classes têm mais de cinquenta 
alunos; em cerca de um quinto delas, os professores utilizam resumos e 
apostilas como material didático; e, em 13%, as provas são feitas na forma 
de testes de múltipla escolha, enquanto em menos de 1% das melhores 
instituições esse método é utilizado10. 

Partindo da verificação de que existem diferenças entre os bacharéis 
de acordo com o conceito das faculdades, é de se esperar sua reprodução 
entre os delegados de polícia. A partir de agora concentraremos nossa 
análise na dependência da origem acadêmica em relação a outras variáveis 
que possam explicar as dessemelhanças existentes no nível dos diplomas 
jurídicos dos entrevistados. Os dados da Tabela 1 servirão de base para 
testarmos se as diferenças detectadas pelo MEC são repetidas na Polícia 

                                                 
10 Em Dantas (2002), essas diferenças são pormenorizadamente detalhadas para o caso do 
estado de São Paulo. 
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Civil ou se existe, a despeito da origem acadêmica, uma homogeneização 
dos integrantes dessa carreira em torno de determinadas características. 

TABELA 1: DIFERENÇAS NOS CONCEITOS DO PROVÃO DE 1999 ENTRE AS 

MELHORES (A) E AS PIORES (E) ESCOLAS DE DIREITO (EM %) 

 ESCOLAS 

A 
ESCOLAS 

E 
BACHAREL   
Renda familiar abaixo dos R$2.601,00 40,5 66,5 
Pai com nível escolar superior 57,4 23,2 
Mãe com nível escolar superior 45,1 15,0 
Tem dois irmãos ou mais (famílias grandes) 7,3 22,5 
É casado (percentual semelhante aos que moram com o 
cônjuge e eventuais filhos) 

14,6 31,7 

Considera-se negro ou pardo 10,0 20,0 
Carga integral de trabalho (40h) durante o curso (exceto 
estágio) 

23,2 46,7 

Frequentou o ensino médio em escola privada 62,7 40,8 
Dedicou mais de oito horas semanais aos estudos 15,5 5,6 
ESCOLA   
Aulas com mais de 50 alunos na classe 45,4 67,8 
Os professores utilizam resumos e apostilas como material 
didático 

2,3 21,7 

Os professores utilizam livros e textos como material 
didático 

83,4 48,1 

As provas são no formato de testes de múltipla escolha 0,9 13,0 

Fonte: MEC/INEP – pesquisa do Provão 1999. 

A FORMAÇÃO COMO VARIÁVEL DEPENDENTE 

Nessa parte, desenvolvemos o argumento segundo o qual algumas 
características socioeconômicas dos delegados podem explicar as diferenças 
nos níveis dos diplomas obtidos pelos entrevistados. Partimos do suposto 
que, assim como na pesquisa do MEC de 1999, dentre os delegados 
formados nas escolas bem conceituadas a proporção de pais com nível de 
educação superior é maior que a encontrada entre aqueles advindos de 
instituições conceituadas com “E”, por exemplo. 
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Para realizar esse teste, utilizaremos algumas variáveis do survey do 
Idesp, que também se encontram na pesquisa do Ministério da Educação e 
podem contribuir para apontar distinções entre os delegados. Os resultados 
guardam semelhanças entre si e comprovam a existência de diferenças 
socioeconômicas entre os componentes da carreira analisada de acordo com 
o nível médio da escola cursada. A Tabela 2 contém as variáveis da 
pesquisa dos delegados de polícia que podem ser comparadas aos dados do 
Ministério da Educação de 1999. 

TABELA 2: DIFERENÇAS ENTRE OS DELEGADOS DE ACORDO COM OS 

CONCEITOS MÉDIOS DO PROVÃO (1998-2001) ENTRE AS MELHORES (A) E AS 

PIORES (E) ESCOLAS DE DIREITO (EM %) 

 ESCOLAS A ESCOLAS E 
Pai com nível escolar superior 39,7 15,7 
Mãe com nível escolar superior 24,5 10,0 
Tem dois irmãos ou mais 70,5 74,6 
Considera-se negro ou pardo 8,0 14,9 

Fonte: Pesquisa Idesp, 2002, “Quem são e o que pensam os delegados de polícia”. 

Entre os bacharéis em Direito que se classificam como negros ou 
pardos, o levantamento do MEC revelou que a presença nas escolas “E” é 
100% maior que nas instituições “A”, enquanto no caso dos delegados essa 
diferença é de cerca de 85%. Com relação ao grau de escolaridade dos 
progenitores, nas escolas “A” o índice de pais com diploma de nível superior 
é cerca de 150% maior que nas piores escolas, em ambas as pesquisas. No 
caso das mães, os dados dos delegados mostram uma diferença de 145% e os 
do MEC de 200%. Com relação à quantidade de irmãos, as informações não 
revelaram diferenças estatisticamente significativas. 

Exceto por esse dado, a análise da formação acadêmica dos 
delegados de polícia como variável dependente mostrou que, a exemplo dos 
dados do Ministério da Educação, fatores socioeconômicos podem explicar 
as distinções entre os conceitos médios das escolas cursadas. 

A FORMAÇÃO COMO VARIÁVEL EXPLICATIVA (INDEPENDENTE) 

Partindo da existência de distinções que demonstraram ir além da 
escola cursada, esperamos encontrar entre os delegados – de acordo com o 
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conceito médio do Provão – diferenças em relação às opiniões sobre o 
funcionamento da polícia, a reforma da corporação e alguns temas 
abordados pela pesquisa do Idesp. A origem acadêmica seria uma variável 
explicativa relevante, caso fossem notadas alterações entre os conceitos11. 
Em contrapartida, a ausência de variações apontaria para um alto grau de 
homogeneidade entre os delegados, permitindo supor que o discurso dos 
integrantes da corporação não é influenciado pela qualidade do diploma e 
de suas decorrências socioeconômicas. 

Seguindo o roteiro de perguntas do questionário utilizado pelo Idesp, 
as opiniões dos delegados sobre os mais variados temas foram divididas em 
nove grupos, que serão analisados a seguir: 

a) Características relevantes para ser um bom delegado. 

b) Fatores que influenciaram na decisão de seguir a carreira. 

c) Obstáculos ao bom funcionamento da polícia. 

d) Propostas para a melhoria da Polícia Civil. 

e) Propostas para a melhoria da segurança pública. 

f) Propostas para a melhoria do sistema criminal. 

g) Opinião sobre temas polêmicos relacionados ao funcionamento da 
polícia. 

h) Avaliação da importância de certos fatores na construção de uma 
imagem negativa da polícia. 

i) Avaliação da relação da Polícia Civil com outros segmentos da 
sociedade. 

Dividimos a interpretação desse conjunto de questões em dois 
agrupamentos distintos. No primeiro caso, todos os itens de cada um desses 
tópicos foram cruzados com o nível do ensino recebido nas faculdades. No 
segundo agrupamento foram analisados pontualmente alguns itens 
relacionados ao ensino e às conclusões retiradas da pesquisa do MEC de 1999. 

                                                 
11 Esclarecendo que as diferenças acadêmicas, como mostrado anteriormente, carregam 
dessemelhanças socioeconômicas significativas. 
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As opiniões sobre as propostas de melhoria da Polícia Civil (variável 
d), da segurança pública (e) e do sistema criminal (f) assim como o 
posicionamento perante alguns temas polêmicos (g), os fatores que 
auxiliam na criação de uma imagem negativa da corporação (h) e a relação 
da Polícia Civil com determinados segmentos da sociedade (i) foram 
cruzados com o nível do ensino superior recebido pelos delegados e não 
demonstraram quaisquer variações relevantes. Dos quarenta itens 
submetidos à opinião dos delegados, não constatamos distinções na forma 
de pensar dos bacharéis advindos de instituições avaliadas com os conceitos 
médios “A” ou “E” do Provão. Isso revela uma uniformização do 
pensamento dos membros dessa carreira, deixando claro que a origem 
acadêmica e seus condicionantes parecem exercer pouca influência sobre a 
opinião atual dos delegados. 

Além da não existência de diferenças entre os diversos níveis de 
ensino, a concentração de respostas em torno de uma mesma alternativa12 
revela um alto grau de homogeneidade no discurso dos delegados de 
polícia. Alguns exemplos apresentados na Tabela 3 podem reforçar essa 
afirmação. Nesses casos, salientamos que as respostas “importante” e 
“muito importante” foram somadas, assim como “pouco importante” e 
“sem importância”; “concorda totalmente” e “concorda em termos”; e 
“discorda em termos” e “discorda totalmente”. 

Apesar de não ser nosso objetivo pormenorizar as razões que 
determinam ou influenciam os resultados da Tabela 3 e sim demonstrar que 
não há diferenças nas opiniões dos delegados formados nas mais diferentes 
escolas jurídicas, é importante notar o grau de concordância em torno de 
algumas questões. Isso nos leva à conclusão de que a origem acadêmica e 
as características socioeconômicas associadas a essa distinção não 
interferem no modo de o delegado opinar sobre a segurança pública e a 
reforma da Polícia Civil, entre outros. 

No segundo agrupamento de questões estão contidas algumas 
respostas relacionadas ao ensino jurídico e à importância da faculdade na 
formação dos delegados. Essas variáveis serão analisadas de forma mais 
detalhada. Antes, porém, já é possível adiantar que os resultados pouco 

                                                 
12 Isso ocorreu em grande parte das respostas. 
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contribuíram para sustentar o argumento segundo o qual os delegados 
diplomados nas melhores escolas manifestam opiniões divergentes daqueles 
que estudaram nas piores instituições. A análise levará em conta as 
variáveis: características relevantes para ser um bom delegado (variável a); 
fatores que influenciaram na decisão de seguir a carreira (b); e obstáculos 
ao bom funcionamento da polícia (c). 

TABELA 3: VARIÁVEIS QUE APRESENTARAM RESPOSTA HOMOGÊNEA E NÃO 

DEMONSTRARAM DIFERENÇAS ENTRE OS CONCEITOS ACADÊMICOS (MÉDIA 

DO PROVÃO DE 1998-2001) (EM %) 

 OPINIÃO 
Concordam com a criação de grupos especiais para o combate ao crime 
organizado 

90 

Concordam com o aumento da fiscalização das empresas de segurança 
privada 

80 

Concordam com a implementação de conselhos comunitários de 
segurança pública 

80 

Consideram sem importância a direção da investigação policial pelo 
Ministério Público 

95 

Consideram sem importância a criação de grupos de investigação no 
Ministério Público 

92 

Consideram importante a instalação de juizados especiais nas delegacias 
de polícia 

85 

Consideram importante a existência de plantão judiciário de 24h 95 
Consideram importante o delegado voltar a fazer busca domiciliar sem 
mandado judicial 

90 

Concordam que “a maior parte da população não tem acesso à justiça” 80 
Discordam que “a violência é inerente à função policial” 83 
Concordam que “bons e maus cidadãos devem ter seus direitos 
igualmente respeitados” 

95 

Concordam que a violência policial tem peso importante na imagem 
negativa da polícia 

90 

Concordam que o sensacionalismo dos meios de comunicação prejudica 
a imagem da polícia 

 
92 

Concordam que as acusações de corrupção prejudicam a imagem da 
polícia 

92 

Concordam que o tratamento dispensado à população prejudica a 
imagem da polícia 

90 

Fonte: Pesquisa Idesp, 2002, “Quem são e o que pensam os delegados de polícia”. 
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Quando indagados sobre os fatores considerados relevantes na 
formação de um bom delegado, todos os entrevistados, provenientes de 
todos os níveis de escolas de Direito, apontaram o saber jurídico como 
importante. Essa mesma totalidade foi verificada em outros dois itens 
relacionados ao conhecimento das leis: capacidade de preparar inquéritos 
bem circunstanciados e competência técnica para o trabalho de 
investigação. Nesses três casos foi possível constatar a existência de uma 
avaliação homogênea sobre a importância do saber específico para o 
exercício da profissão, independentemente da qualidade do curso superior 
frequentado antes de se tornar delegado. 

Além de julgarem fundamental o saber jurídico, 90% dos 
entrevistados, sem distinção entre os provenientes das diferentes 
faculdades, indicaram que a formação deficiente dos delegados pode ser 
considerada um importante obstáculo ao bom funcionamento da Polícia 
Civil. Restaria saber, nessa avaliação, qual a parcela de responsabilidade 
que deveria ser imputada ao treinamento recebido nas Academias de Polícia 
e qual a do ensino recebido nas faculdades. 

A única questão diretamente relacionada aos cursos jurídicos que 
apresentou um desvio discreto, entre os delegados advindos de distinto 
nível de ensino, está ligada à influência que os professores exerceram sobre 
a decisão de cada entrevistado seguir a carreira policial. Na Tabela 4 
apresentamos esses números. 
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Se somarmos as alternativas “Muito Importante” e “Importante”, 
como fizemos em todos os casos até aqui apresentados, um quarto dos 
delegados formados nas escolas de nível “A” (25,5%) acreditam na 
importância de seus professores na decisão de se tornarem delegados. Esta 
participação sobe para mais de um terço (34,7%) entre os profissionais 
diplomados nas piores instituições. Nesse caso, é importante salientar que 
de acordo com a pesquisa do MEC de 1999 o direito penal – matéria mais 
relacionada ao exercício da carreira de delegado de polícia – é a disciplina 
mais bem ministrada em 34,1% das escolas “E” e em 23,5% das escolas 
“A”, de acordo com a opinião dos alunos. Tal percepção talvez explique o 
maior interesse dos formandos das piores instituições pela carreira policial. 

Outros dois itens que poderiam revelar diferenças entre os 
delegados de acordo com o nível da faculdade cursada é a importância 
atribuída à “remuneração” e à “falta de opção no mercado de trabalho”. 
No primeiro item, não há distinção estatisticamente significativa: 
enquanto 68,1% dos delegados provenientes das melhores escolas 
apontaram como importante o fator remuneração, 74,4% dos profissionais 
das piores faculdades também o fizeram. 

Como os vencimentos da carreira podem variar de acordo com a 
unidade da federação, partimos do suposto que quanto mais alto o 
vencimento, maior o número de detentores dos melhores diplomas e mais 
elevada a importância desse fator na decisão de ingressar na carreira. Essa 
hipótese, porém, não é corroborada pelos dados. Isso poderia ser explicado 
pelo fato de o Provão ter abrangência nacional e alguns estados pesquisados 
não contarem com escolas de nível “A”. Ressalte-se que o percentual de 
ocupação do cargo de delegado por nativos de um determinado estado é 
significativamente elevado, ficando acima de 85% em cinco locais 
(Bahia/Pernambuco/Rio de Janeiro/Rio Grande do Sul/São Paulo) e abaixo 
de um terço somente no Amapá (32,4%) e no Distrito Federal (21,9%). Se 
considerarmos o estado de formatura, em vez da unidade de nascimento, 
aquela proporção chega aos 70% em oito estados e supera os 95% em 
Pernambuco, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo e na 
Bahia. A única exceção é o Amapá, onde não há delegado formado no 
próprio estado. Isso pode ser explicado pela existência de somente duas 
faculdades de Direito em Macapá, pela pouca tradição dessas escolas – 
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inauguradas há somente dez anos – e pela avaliação média obtida entre 
1998 e 2001 (“C” e “D”). 

A despeito da divisão estadual dos diplomas, em três das nove 
unidades federativas pesquisadas, mais de 58% dos delegados declararam 
salários superiores a R$ 6.000,00. São eles: Distrito Federal (95,4%), 
Paraná (85,3%) e Rio Grande do Sul (58,2%). Nesses casos, a remuneração 
é apontada como um fator “muito importante” por mais de 30% dos 
delegados; e no Distrito Federal, onde os vencimentos são maiores, esse 
percentual supera 48 pontos. Mesmo nesses estados, não há distinção entre 
os conceitos médios do Provão, ou seja, a opinião dos delegados acerca da 
remuneração não é destoante em decorrência do nível da escola cursada. 

No segundo item, que trata da “falta de opção no mercado de 
trabalho”, os dados revelam que apenas 7,6% dos entrevistados formados em 
escolas “E” consideraram essa variável “importante”, enquanto 11,7% dos 
bacharéis das melhores escolas destacaram a relevância desse fator. Apesar 
dessa pequena diferença, é importante ressaltar que entre os entrevistados, as 
respostas não sugerem ter prevalecido o temor quanto às dificuldades 
impostas pelo mercado de trabalho quando da decisão de fazer o concurso. 

Entre os outros itens selecionados, a experiência anterior na polícia 
pode revelar algumas características interessantes. Nesse caso, também 
observamos a importância atribuída aos parentes e conhecidos na decisão 
de se tornar delegado. Enquanto exatamente 20% dos entrevistados 
formados em escolas de nível “A” apontaram esse fator como relevante, 
mais de um terço (34,7%) dos diplomados nas piores instituições o fizeram. 
Se analisarmos, paralelamente, o conjunto de delegados que reconheceu que 
experiências anteriores na Polícia impulsionaram tal decisão, teremos 61% 
de entrevistados das escolas “E” optando por essa resposta, contra “apenas” 
34,8% dos bacharéis das faculdades “A”. 

Em face desses dados, poderíamos, por meio de uma hipótese 
meramente casual, supor que os primeiros, já ativos na polícia, buscaram 
ascender na carreira, enquanto o segundo grupo – dos alunos das melhores 
faculdades – procurou a estabilidade de um cargo público, fator considerado 
uniformemente importante por 80% dos delegados. As análises das 
experiências profissionais anteriores e dos concursos públicos prestados 



68 
 

podem corroborar essa afirmação13. Os alunos das piores instituições teriam 
vindo de cargos mais baixos no nível hierárquico da Polícia Civil, e os 
bacharéis das melhores escolas teriam prestado outros concursos públicos 
para outras carreiras, como a Magistratura, a Procuradoria e o Ministério 
Público. Além disso, esses bacharéis teriam exercido, em maior proporção, 
antes da função de delegado, a advocacia. 

Essas hipóteses podem ser verificadas na Tabela 5. Nesse exercício 
foram considerados apenas os concursos para os cargos de nível superior 
que conferem notoriedade ao aprovado (Magistratura, Procuradoria e 
Ministério Público) e os cargos intermediários da polícia – com destaque 
para investigador, agente, escrivão e perito. Outros tipos de provas foram 
desconsiderados. 

Entre os alunos dos melhores cursos, menos de um quarto (24,0%) 
procurou – descartados os concursos para outras áreas – ocupar cargos 
intermediários na Polícia Civil. Essa alternativa de trabalho, entre os 
provenientes das piores escolas, atinge quase a metade dos entrevistados 
(48,4%). Já nas carreiras que exigem curso superior, aproximadamente um 
terço dos formados nas faculdades classificadas com “A” tentaram uma 
vaga de juiz, promotor ou procurador (31,7%), enquanto menos de um 
quinto dos alunos das instituições “E” o fizeram (18,8%). 

TABELA 5: CONCURSOS PRESTADOS ANTERIORMENTE PELOS DELEGADOS 

DE POLÍCIA DE ACORDO COM O MELHOR E O PIOR CONCEITO MÉDIO DO 

PROVÃO (1998-2001) (EM %) 

CONCEITO DELEGADO SUPERIORES POLÍCIA 
POLÍCIA E 

SUPERIORES 
TOTAL 

A 42,2 31,7 24,0 2,1 100,00 
E 31,3 18,8 48,4 1,6 100,00 

Obs.: Os demais concursos foram desconsiderados. 

Fonte: Pesquisa Idesp, 2002, “Quem são e o que pensam os Delegados de Polícia” e 
MEC/ INEP, 1999. 

                                                 
13 Nesses dois casos, a origem acadêmica assume, novamente, a característica de variável 
dependente. 
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TABELA 6: ATIVIDADES EXERCIDAS ANTES DA POSSE DO CARGO DE 

DELEGADO DE POLÍCIA DE ACORDO COM O MELHOR E O PIOR CONCEITO 

MÉDIO DO PROVÃO (1998-2001) (EM %) 

CONCEITO ADVOGADO POLÍCIA 
POLÍCIA E 

ADVOGADOS 
SEM OCUPAÇÃO 

ANTERIOR/OUTRAS 
TOTAL 

A 35,3 28,3 2,4 44,0 100,00 
E 14,1 50,8 0,8 44,3 100,00 

Fonte: Pesquisa Idesp, 2002 “Quem são e o que pensam os Delegados de Polícia” e 
MEC/ INEP, 1999. 

Na Tabela 6, que trata das ocupações anteriores dos entrevistados, 
constata-se que mais de um terço dos bacharéis formados nas melhores 
escolas exerceu a profissão de advogado (35,3%), enquanto cerca de 14% 
dos diplomados das piores escolas o fizeram. Tal diferença é compensada 
pelo percentual de delegados formados nas melhores instituições que 
trabalharam anteriormente na polícia (28,3%) e os entrevistados 
provenientes das piores faculdades (50,8%) que lá estiveram. 

As demais questões relacionadas aos obstáculos que impedem o bom 
funcionamento da Polícia Civil e a opinião sobre as propostas de melhoria 
da corporação concentram respostas em torno de uma mesma opinião, ou 
são distribuídas uniformemente, de maneira independente do conceito 
atribuído à faculdade de Direito em que se formou o delegado. 

CONCLUSÃO 

A análise dos dados da pesquisa do Idesp, em conjunto com os 
resultados do Provão (avaliação realizada pelo MEC em 1999), revelou a 
existência de diferenças socioeconômicas entre os entrevistados, segundo o 
nível médio da escola cursada. Além disso, ainda do ponto de vista da 
origem acadêmica, são distintas a experiência profissional e a trajetória até 
a posse do cargo de delegado entre os profissionais provenientes de 
faculdades bem e mal avaliadas. 

Notadas essas distâncias, seria de se esperar que a qualidade do 
ensino frequentado servisse como variável explicativa para uma série de 
possíveis diferenças de opinião e de percepção dos problemas entre os 
integrantes da Polícia Civil. Assim, delegados formados nas melhores 
instituições teriam uma visão distinta daqueles diplomados nas piores 
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escolas sobre temas como: reforma do sistema de segurança pública, 
opiniões sobre o trabalho da polícia, propostas para a diminuição da 
criminalidade, entre outros. Nossa análise permite afirmar que, a despeito 
das diferenças acadêmicas e de suas condicionantes sociais e econômicas, o 
discurso dos profissionais mostrou-se, na maioria das questões, homogêneo. 
Ou seja, a hipótese inicial que contemplava a influência da qualidade da 
faculdade cursada no posicionamento dos delegados sobre temas atinentes à 
corporação e à segurança pública foi refutada. 

Dificilmente se poderia atribuir essa homogeneidade à formação 
educacional superior – que se mostrou desigual. Parece mais razoável supor 
a atuação de três fatores contribuindo para essa uniformização: a) o papel 
da Academia de Polícia, que exerce significativa ascendência sobre os seus 
profissionais; b) a experiência como delegado, que constrói uma visão 
bastante semelhante a respeito dessa atividade e; c) o elevado grau de 
socialização na Polícia Civil. O peso de cada um desses fatores e de sua 
mútua relação para a construção de uma identidade de delegado de polícia 
não é possível de se mensurar com os dados disponíveis. De toda a forma, 
pode-se concluir que o treinamento e o exercício da profissão têm uma 
força significativa. Essa influência, certamente, é maior que a exercida por 
variáveis relacionadas ao período anterior ao ingresso na carreira. 
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