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INTRODUÇÃO
Este estudo apresenta sumariamente questões no âmbito da compreensão da
atividade turística em Porto Seguro, na Bahia, no Brasil. O conteúdo é oriundo
de discussões no grupo de pesquisa Violência, Território e Direitos Humanos, na
Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB. As questões levantadas se
referem às contradições da espetacularização turística e seus efeitos nocivos
para o território, apontaremos alguns efeitos da atividade turística na cidade de
Porto Seguro na costa do descobrimento, buscando compreender quais relações
existem entre os impactos negativos do turismo em Porto Seguro e seus reflexos
na ampliação dos índices de criminalidade. O estudo articula as duas faces do
turismo, aquela preconizada por construções fetichistas em torno da ideia
paradisíaca do lugar, e a forma como se constitui o turismo predatório, apoiado
por um hedonismo radical, expresso através de exploração sexual, aventuras
eróticas com adolescentes e jovens, consumo de entorpecentes e tráfico de
drogas ilícitas o que repercute na ampliação dos índices de homicídios e
alocação de Porto Seguro entre as dez cidades mais violentas do Brasil. Na
dialética de fatores, consideramos a importância da econômica do
entretenimento turístico para Porto Seguro: geração direta e indireta de
emprego, implementação de receita municipal, relativo investimento na infra
estrutura, mas também indícios da operacionalização de um sub turismo
predatório que se articular a outros fatores e geram efeitos impactantes no
crescimento do tráfico de drogas e no aumento da violência e da criminalidade
juvenil na região. Assim, esboçamos às relações entre o turismo predatório e a
teia de relações que dinamizam o diagrama da criminalidade associada ao tráfico
de drogas varejista em Porto Seguro, polarizado nos bairros do Campinho e do
Baianão, considerados periferias de Porto Seguro, cidade de médio porte que
apresenta aproximadamente 144 mil habitantes (IBGE-2014), localizada no
extremo Sul da Bahia e conhecida como um dos principais destinos turísticos do
pais.
O turismo possui uma grande importância no mundo globalizado, ele apresenta
relevância em dimensões globais e locais, ao articular uma cadeia de produção
e serviços ele pode beneficiar as populações locais, entretanto, conforme
sinalizaremos neste artigo há diversas distorções e efeitos colaterais no
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fenômeno turístico, entre eles poderemos destacar impactos que têm efeitos
negativos nas identidades locais e o aumento da criminalidade e da violência.
Como uma atividade que se constitui através do fluxo de pessoas no espaço
geográfico o turismo em suas mais variadas modalidades possibilita trocas
materiais e simbólicas de grande valor cultural, ampliando dimensões de mundo
e promovendo o entretenimento dos indivíduos.
Os problemas relacionados ao turismo se exacerbam quando o interesse
econômico passa a interferir negativamente nas relações sociais dos lugares de
atração turística, quando os interesses na atividade são direcionados apenas
pela ultra mercantilização, que em seu processo de fabricação produz capturas
simbólicas e fetichizações. Seguindo esta lógica de espetacularização que
mobiliza os desejos hedonistas, os lugares, as culturas, os patrimônios e as
identidades são esvaziadas de autenticidades e reinventadas artificialmente
como meros produtos de comercialização, vinculações superficiais são
instituídas e atreladas a uma radicalização hedonista que possuem efeitos
nocivos as comunidades locais.
Para os “marqueteiros” do turismo não importa como seja a apropriação do lugar
e do patrimônio cultural, pois o que se pretende é a criação de um mito que
possua um forte poder de atração turística. No negócio que se empreende, o
valor de uso cívico do lugar turístico cede lugar para o valor de troca, e nesta
troca os sentidos do lugar ao que se refere a sua memória coletiva, identidades
sociais e patrimônios simbólicos são adulterados para o atendimento do
interesse do capital. Acompanhando a rapidez das mudanças impostas pela
digitalização do mundo pós-moderno a “indústria cultural”, criou novas
estratégias de legitimação e de comercialização de suas mercadorias “culturais”.
A sutileza destas novas estratégias atende as necessidades do planejamento do
capital financeiro, que refletem na operacionalização do turismo. O fato é que a
demasiada artificialização da atividade turística, sob a égide do interesse
econômico, subvertem identidades e representações, potencializa uma série de
desigualdades que fragiliza as relações instituídas e potencializa o lado
predatório do turismo, apresentando efeitos perversos sobre o lugar, a exemplo
dos elevados índices de violência e criminalidade.

No Brasil a atividade turística possui destaque internacional, o pais apresenta
ampla riqueza natural disseminada em um imenso território coberto por diversas
paisagens. Outro fator que gera atrativos no turismo brasileiro é sua riqueza
cultural, muitas vezes divulgadas pelo futebol e pelo carnaval, que talvez sejam
às “grandes bandeiras” de nosso potencial turísticas, não às únicas porém as
mais referenciadas. Mesmo com relativos avanços e investimentos
governamentais, o turismo nacional necessita de um maior planejamento,
sobretudo ao que se refere à infra estrutura turística: transporte terrestre e aéreo,
segurança, mão de obra qualificada entre outros fatores, que se associam a uma
economia sustentável nos lugares de potencial turístico.
Segundo relatório produzido por Blanke e Chiesa (2009), para o World Economic
Forum, no Índice de Competitividade em Viagens e Turismo – TTCI, o Brasil
ocupa o 45º lugar mundial em consolidação de negócios no setor turístico,
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ocupando o segundo lugar entre os países da América Latina e o quinto no
continente americano. O turismo é uma atividade importante para o Brasil, em
2013 o pais recebeu 6 milhões de turistas estrangeiros, sendo considerado como
o principal destino turístico da América do Sul, outro dado importante é que a
receita gerada pelos turistas internacionais atingiram 6,6 bilhões de dólares em
20124.
Entre os diversos roteiros turísticos brasileiros o nordeste se destaca como uma
das principais regiões em poder de atração para visitantes de toda parte do
mundo, e nesta região a Bahia apresenta um conjunto de polos turísticos que
despertam o interesse de milhões de turistas anualmente, além de possuir o
maior litoral brasileiro, a Bahia também apresenta patrimônios históricos de
grande valor cultural. O Estado baiano sempre aparece entre os mais visitados
no Brasil, fetichizado como terra de beleza natural e de grandes ícones na
literatura e na música5. No início da década de 80, começaram os esforços para
a interiorização do turismo. A BAHIATURSA – empresa pública de turismo do
Estado da Bahia, realizou um conjunto de diagnósticos para mapear o potencial
turístico das micro regiões do Estados, estabelecendo planejamentos nas
prioridades de investimentos. Desenvolvendo o Programa Caminhos da Bahia,
que integrava: Litoral Sul: Porto Seguro, Ilhéus e Valença; Litoral Norte de
Salvador; Recôncavo: Cachoeira e Itaparica; São Francisco: Juazeiro e Paulo
Afonso; Chapada Diamantina: Jacobina e Lençóis. Atentando-se que o turismo
quando potencializado é um grande gerador de receita, em 2000 a política de
interiorização do turismo na Bahia foi mantida e ampliada com novas estratégias
de zoneamento turístico (2003-2020). Neste zoaneamento foram ampliadas
algumas possibilidades já sinalizados nos anos 80, a exemplo do Lagos do São
Francisco (Extremo Norte); Caminhos do Oeste; Chapada Diamantina (Região
Central do Estado); Costa dos Coqueiros (Litoral Norte); Bahia de Todos os
Santos; - Costa do Dendê; Costa do Cacau; Costa do Descobrimento; Costa
das Baleias (Litoral do sul e extremo sul).

A cidade de Porto Seguro, cenário deste estudo, se localiza na Costa do
Descobrimento e mobiliza um conjunto de produtos turísticos, que dinamizam a
economia do entretenimento da região, entretanto, nosso objetivo principal não
é necessariamente analisar a atividade turística em Porto Seguro, ou avaliar o
crescimento da criminalidade isoladamente, mas montar o esboço de como se
associam os usos distorcidos do turismo e como acontece sua articulação às
dinâmicas de reprodução do tráfico varejista de drogas nesta cidade, levando
em consideração os canais e as teias relacionais estabelecidas nesta trama que
se movimenta através de composições de fronteiras e transversalidades entre o
4

Cf. Informação: Número de turistas estrangeiros no Brasil subiu acima da média mundial em
2013 (29 de janeiro de 2014). Disponível em http://blog.planalto.gov.br/. Acessada em 20 de
janeiro de 2015.
5
Cf. Pesquisa "Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro 2009", realizada pelo Vox Populi em
novembro de 2009. Disponivel em
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/noticias/todas_noticias/Noticias_download/13.11
.09_Pesquisa_Hxbitos_2009.pdf . Acessada em 20 de janeiro de 2015.
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legal e o ilegal; afirmação e disputa de territórios; aliciamento e execução de
jovens entre outras questões, que levam a situações de insustentabilidade social
e a corrosão dos direitos humanos, a se expressar nos altos índices de
criminalidade.
Na busca de recursos para a compreensão da relação estabelecida entre turismo
predatório, economia do entretenimento, violência e tráfico de drogas em Porto
Seguro, realizamos um conjunto de diálogos formais e informais com membros
de comunidades, sobretudo nos bairros do Baianão e do Campinho; conversas
com representantes de instituições sociais, a exemplo de professores e
estudantes de escolas públicas localizados nos territórios onde há tráfico de
drogas; entrevistas com delegado e membros da polícia federal, civil e militar;
pastores evangélicos; líderes de associações de bairro. Muitas falas se
repetiam e expressavam o recorrente em relação às dinâmicas do tráfico: as
disputas de territórios; os jogos de poder; a fetichização da vida bandida;
realização de tribunais do crime; extorsões, ameaças; execuções; produção do
medo e o suposto apoio de comunidades à ação dos traficantes.
No esquema de buscas de informações, se destacam o diálogo com um repórter
policial, morador de um dos bairros em estudo, que além de nos apresentar um
rápido diagrama situacional do tráfico de drogas em Porto Seguro, disponibilizou
alguns áudios de falas de traficantes utilizados em comunicações, via whatsapp;
este repórter que se íntegra a um imprensa local “espirra sangue”, difundida
através de programa de rádio e blog sensacionalista, também indicou alguns
nomes chaves para a compreensão deste fenômeno, entre estes,
políticos
locais; empresários do ramo do turismo; e membros de facções criminosas.
Além da escuta de áudios, diálogos e entrevistas realizadas, se incorpora como
recurso metodológico, a produção de um conjunto de anotações oriundas de
observações de campo. Não utilizaremos todo o material coletado neste
trabalho, há pistas que aparecem na pesquisa de campo que precisam de um
maior refinamento analítico, tensionamentos e aprofundamento teórico.
O presente texto se estrutura em seis partes: além desta Introdução (item 1);
Sinalizações sobre o turismo em Porto Seguro – o mito do paraíso (item 2); Duas
periferias em um suposto paraíso (item 3); Violência: um paraíso em desencanto
(item 4); Tráfico de Drogas: a economia da morte, associada a economia do
turismo (item 5); Considerações finais (item 6).

SINALIZAÇÕES SOBRE O TURISMO EM PORTO SEGURO
O cenário do estudo é a cidade de Porto Seguro, na Bahia, região nordeste do
Brasil é considerado o berço do nascimento da sociedade brasileira e sua história
começa em 1500, fetichizada como terra do descobrimento, recebe
aproximadamente 900 mil turistas anualmente 6. Porto Seguro localiza
Cf. Atlas Brasil 2013 – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O IDMH é uma
medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade,
educação e renda. A longevidade indica oportunidade de viver uma vida longa e saudável, de ter
acesso ao conhecimento e ter um padrão de vida que garanta as necessidades básicas,
6
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especificamente no extremo sul do Estado da Bahia, micro região conhecida
como costa do descobrimento é constituído por cinco distritos: Porto Seguro,
Arraial D´Ajuda, Caraiva, Trancoso e Vale Verde, todos eles com elevado
potencial turístico e com questões associadas ao crescimento do tráfico de
drogas e violência. A população de Porto Seguro, com quase 144 mil habitantes,
quintuplica durante os picos do verão, período em que o município, recebe
visitantes oriundos do centro sul do país e de países como Itália, Argentina,
Portugal, Estados Unidos, Israel, França.
A cidade possui diversos
equipamentos turísticos: hotéis, flats, vilagens, restaurantes e barracas de
praias que se distribuem em quase 10 km de orla, no sentido que faz a ligação
de Porto Seguro a Santa Cruz de Cabrália. Nesta parte da cidade, conhecida
como orla norte, há também diversos condomínios de auto padrão, onde a classe
média e os ricos da cidade e região moram ou possuem casas de veraneio.
O turismo em Porto Seguro, começa a se institui timidamente no anos 60 e 70,
período em o município começa a receber um olhar mais direcionado à esta
atividade . Conforme Bianchi (2005, p. 6) em 1968, o Instituto de Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) decidiu tombar uma parte da cidade,
sendo esse ato o precursor de uma gama de ações referentes ao patrimônio de
Porto Seguro, município entendido como “lugar de origem da nação brasileira”,
a partir daí começou a se rabiscar a vocação turística de Porto Seguro, só após
os anos 90 é que se tem um relativo investimento a prática econômica do
turismo, que se iniciava de forma tímida e pouco planejada. Atualmente a
atividade turística tem grande relevância no desempenho econômico de Porto
Seguro, esta atividade se articula a fatores sociais, culturais e políticos. Segundo
(Pinheiro;Guimarães,Costa, 2011), comparando Porto Seguro, Ilhéus e
Salvador, Porto apresenta os menores valores adicionados aos setores de
serviços, o que ratifica a sua dependência econômica ao turismo. Situação que
pode ser explicada, pela falta de investimento econômico em outros setores até
final do século XX. O seu potencial de atração turística, se associa a uma série
de fatores, além da singularidade histórica ao que se refere às narrativas do
“descobrimento”, há um conjunto de belezas naturais, a se expressar nas
reentrâncias morfológicas cobertas pela Mata Atlântica, contornada por um
conjunto de praias, corredores naturais e falésias. Associada às características
históricas e naturais, Porto Seguro, enquanto produto turístico, é potencializado
por sua localização geográfica e fácil interconexão viária e aérea, articulada
através da BR 101, que liga o nordeste ao sudeste, e a uma zona aérea de
intercessão que coloca Porto Seguro em um raio de fluxo de convergência de
vôos que ligam as principais regiões do Brasil, colocando-a a menos de uma
1h30 de vôos das principais metrópoles brasileiras.
Assim se torna inegável que o potencial de atração do lugar, articulada à
“profissionalização” das agências nacionais de turismo, a exemplo da CVC maio operadora de turismo da América Latina., fizeram de Porto Seguro um dos
destinos turísticos mais demandados no pais, fator que vez desta atividade a
principal alavanca econômica da região. O fato contraditório é que a economia
do lúdico movimenta milhões de reais em Porto Seguro, mas não consegue
representadas
pela
saúde,
educação
e
renda.
Disponivel
em
http://www.pnud.org.br/IDH/Default.aspx?indiceAccordion=1&li=li_AtlasMunicipios.
Acessado
em Acessada em 20 de janeiro de 2015.

Anais do IX Encontro da ANDHEP - GT19

ISSN: 2317-0255

promover plenamente o desenvolvimento e a melhoria de qualidade de vida na
população local. O turismo mobiliza diversas outras atividades, como setor de
transporte, hotelaria, setor de alimentos, gerando empregos e sub empregos,
sobretudo nos períodos de alta temporada – verão. O lado negativo, o turismo
em sua dimensão predatória, trás consigo prostituição, exploração sexual,
doenças sexualmente transmissíveis, consumos excessivos de drogas lícitas e
ilícitas, tráfico de drogas e um elevado índice de violência e criminalidade.
A crescente atividade turística na localidade causou impactos, tais como:
devastação de florestas primárias, extinção de espécies nativas, marginalização
das culturas indígenas, crescimento populacional, favelização, precariedade de
infraestrutura urbana, aumento da circulação de veículos, especulação
imobiliária e descaracterização da arquitetura (IPHAN, 2000). De acordo com
Silva (2006, p. 16), em Porto Seguro fluxo turístico vem ocasionando impactos
socioculturais. A convivência entre moradores e turistas dos mais diversos
lugares, COSTUMES, hábitos, atitudes e valores tem contribuído para uma
desconstrução da identidade cultural local. É importante salientar que tais
impactos são recorrentes à atividade turística, sobretudo quando falta uma
efetiva fiscalização e controle do poder público. Mas o fato que mais chama a
atenção é que o processo de construção e re-construção de identidades, às
contradições sociais geradas pelo turismo predatório tem contribuído para o
aumento da violência e da criminalidade em Porto Seguro.

Ao avaliar as faces do turismo de Porto Seguro, podemos afirmar que no verão
ele aquece a economia local, mobiliza outras atividades no setor de transporte,
hotelaria, alimentos, gerando empregos e sub empregos que ampliam a renda
da população durante alguns meses do ano. Em contrapartida, ele também
apresenta uma dimensão predatória, articulada ao crescimento da prostituição,
exploração sexual, contaminação juvenil através de doenças sexualmente
transmissíveis, consumos excessivos de substâncias psicoativas (lícitas e
ilícitas), que potencializam o tráfico de drogas e todo uma teia relacional que
tentaremos esboçar nos próximos itens deste artigo.
O crescimento da criminalidade na cidade de Porto Seguro, além de elevar o
índice de homicídios juvenis contribui na construção de estigmas de
determinadas áreas e reproduz um sentimento de medo e insegurança em toda
a cidade, sobretudo, nos bairros da periferia, nos quais a população é mais
vulnerabilizada pela desigualdade social. O turismo predatório e o tráfico de
drogas não são os únicos fatores para o crescimento do índice da criminalidade,
mas apresenta elevado peso, pois é uma atividade econômica que movimenta
fluxos de capital que dinamiza toda uma cadeia de produção que incorpora a
economia do tráfico de drogas como integrante da economia do entretenimento
gerado pela atividade turística.
Em síntese, Porto Seguro apresenta algumas singularidades que a transforma
em um objeto de estudo complexo e atraente : turismo e economia flutuante;
crescimento expressivo da população no verão e com ela o consumo de drogas
ilícitas que movimenta toda uma disputa no mercado do tráfico varejista; número
expressivo de povos indígenas em situação de conflitos com proprietários de
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terras; presença de estrangeiros ilegais, sobretudo italianos; expansão das
periferias associada ao advento da vassoura de bruxa e a falência da economia
do cacau em Ilhéus e Itabuna. Tais características possibilita vários caminhos
para à compreensão das lógicas econômicas do território e suas interfaces com
o tráfico de drogas, obviamente não teremos fôlego neste momento para
destrinchá-las, mas ficará sinalizado um complexo diagrama de questões que
dialogam com a expansão do tráfico de drogas em Porto Seguro.

DUAS PERIFERIAS DE UM SUPOSTO PARAÍSO
Os bairros do Campinho e do Baianão, ambos integrantes das margens urbanas
de Porto Seguro, estabelecem uma configuração social similar às das relações
conflitivas na análise de “Os estabelecidos e os outsiders” (2000) de Norbert
Elias, ao que se refere às dimensões de discriminação, exclusão social e
violência, enquanto a cidade Inglesa de Winston Parva, passava por um
processo de industrialização, Porto Seguro é marcada pelo desenvolvimento
de atividades turísticas atrativas, ambas apresentam fluxos migratórios
motivados por dinâmicas econômicas que classificam e hierarquizam zonas e
territórios urbanos. Em sua análise social Norbert Elias (2000), utilizou como
recurso metodológico a divisão de Winston Parva em três zonas distintas: na
zona 1, habitavam as pessoas mais privilegiadas economicamente, e a zona 2 e
3, residiam os operários. Apesar da aparente semelhança entre as duas últimas
áreas da cidade, havia profundas disparidades entre seus grupos, uma vez que
os habitantes da zona 2, território mais antigo de Winston Parva, consideravamse superiores aos demais pelo simples fato de habitarem o local há mais tempo.
Contexto social similar ao de Winston Parva, acontece em Porto Seguro, quando
analisamos a sua conformação urbana e percebemos três áreas distintas que
apresentam interligações: área da Orla, território de elevado fluxo turístico
caracterizado por um conjunto de equipamentos e pela presença de inúmeros
condomínios fechados, habitados por classe médias e altas, polarizada pela
economia do turismo e do entretenimento; o bairro do Campinho, localiza-se na
parte baixa da cidade nas limiaridades do centro, apresenta-se como uma
periferia consolidada, tem origem associada a uma vila de pescadores e
atualmente é habitado por trabalhadores; a terceira área é a do bairro do
Baianão, tem expansão recente em relação às outras duas áreas, originado de
uma ocupação irregular de terras, com características de área favelizada e
circundada por diversos conjuntos habitacionais populares, que formam o
Complexo Baianão, território que mais se expande na cidade.
Tanto o Campinho como o Baianão, estabelecem relações de interdependência
econômica com a área da orla. Diferem-se pelos diferentes tempos em que foram
constituídos, enquanto o Campinho (grupos sociais estabelecidos) apresenta um
processo de expansão iniciado entre os anos 70 e 80, com a presença de
população nativa, o Baianão (grupos sociais outsiders) nasce no final dos anos
90, através de doações ilegais de terrenos feito por políticos e por processos de
invasão induzida. Ao passo que o bairro de Campinho possui uma relação de
proximidade geográfica com o centro, o bairro do Baianão tem uma relação de
relativa mobilidade com a área da orla.
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O bairro do Campinho, se localiza na parte baixa da cidade de Porto Seguro, o
seu cenário não foge às principais regras de caracterização de áreas periféricas
da cidade brasileira: elevada densidade demográfica, problemas na
infraestrutura urbana, habitação, saneamento básico, transporte, circulação
viária, saúde, educação, segurança pública, e dificuldade de sua população no
acesso ao mercado de trabalho. Apresenta um comércio popular diversificado,
formado por pequenos bares e “botecos”, que concorrem em número com as
igrejas evangélicas, mas há também mercearias, quitandas, farmácias etc. A
população é heterogênea e se insere no mercado de trabalho exercendo funções
variadas: pescadores, operários da construção civil; ambulantes; trabalhadores
na área turística, biscateiros, empregadas domésticas entre outras ocupações.
Apesar de apresentar ruas estreitas e mal sinalizadas, devido à proximidade, o
bairro do Campinho apresenta boa acessibilidade ao centro de Porto Seguro. O
bairro é percebido pelos moradores do centro e da orla, como uma área violenta
e de intenso tráfico de drogas. O Campinho atualmente é controlado por um
grupo de traficantes que utilizam a grife C.P – Comando da Paz, que se auto
afirma como a primeira facção a dominar o tráfico de drogas na cidade. As
formas de controle e afirmação de territórios sãos marcadas, por pequenas
práticas de assistencialismo (pagamento de remédios, botijão de gás, segurança
em determinadas ruas); punições, ameaças, extorsões e execuções para os que
descumprem os acordos. Como manifesta Michel Misse (2006). As lógicas de
ameaça e extorsão, constituem dimensões que organizam o mercado de
distribuição de drogas e funcionamento nos espaços urbanos (Misse, 2006).
A afirmação e presença do C.P, no território do Campinho também é realizada
através da expressão de seus signos em pichações de muros e postes, que
indicam a presença, pertencimento e domínio da facção criminosa no bairro,
através de um conjunto de frases de comando e códigos de acesso a
determinadas áreas do território. Os aspectos históricos dada a tradição de vila
de pescadores, podem ser considerado como um fator importante na coesão de
alguns grupos e associações comunitárias, assim como no desenvolvimento de
tipos de sociabilidades, formas de vinculação, pertencimento e produção de
contra-estigmas.
O bairro do Baianão, ou Complexo Baianão, rival número 1 do bairro do
Campinho, localiza-se na parte alta da cidade de Porto Seguro, é considerado
o bairro de maior densidade demográfica da cidade, composto pelo Mercado do
Povo, área central, e por mais sub-áreas, formada por conjuntos habitacionais
que integram o Complexo Baianão: Paraguai, Vila Valdete 1,2,3, Vila Parracho,
Porto Alegre 1 e 2, Ubaldinão ( Vila Jardim), Parque ecológico 1, 2,3, e Vila
Vitória. A área começou a ser ocupado na segunda metade dos anos 90, sua
origem é iniciada através de um conjunto de casas construídas pelo poder
público para abrigar polícias militares que vinham prestar segurança ao
município, como estes policias não ocuparam eficazmente a área tendo como
justificativa a falta de infraestrutura do lugar, sua ocupação foi feita por grupos
populares, sendo implementada por imigrantes oriundos de municípios vizinhos.
A expansão do bairro associa-se a “doação” de terrenos adjacentes feito por um
político da época, estimulando a ocupação por população migrante, sobretudo
de Itabuna, Ilhéus e Canavieiras vitimizados pela falência da economia do
cacau no sul da Bahia, acompanhada pela disseminação da vassoura de bruxa
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em diversos munícipios da região, o que estimulou o movimento demográfico
para Porto Seguro, que era percebida pelos, como um “novo eldorado” que se
instituiria através da economia do turismo, propagandeada em virtude dos
investimentos das comemorações dos 500 anos do Brasil.
A ocupação irregular, ilegal e informal do Baianão, constituiu uma paisagem
urbana favelizada e geograficamente desarticulada com o centro da cidade. O
bairro se desenvolveu as margens da BR-367, que articula Porto Seguro a
Eunápolis-BR 101, facilitando fácil saída da cidade. O Baianão, também
apresenta uma fácil articulação viária com a área da orla, onde se localiza os
principais investimentos turísticos da cidade, que nos períodos de alta estação,
absorve a mão de obra operária do bairro, que ocupam diversas vagas de
trabalho: recepcionistas de hotéis, segurança de eventos, garçons, cozinheiros,
empregados domésticos, além disto a economia do turismo dinamiza todo uma
cadeia de vendedores ambulantes.
Devido à expansão recente, o processo de periferização do Baianão é mais
expressivo e precário do que a do bairro do Campinho, a falta de infraestrutura
se manifesta através de um conjunto de ruas com calçamentos danificados e
que carecem de saneamento básico e iluminação, assim como investimentos em
equipamentos públicos diversos. O comércio local popular é diversificado e
conhecido pela possiblidade de se encontrar produtos com preços mais baratos,
assim como eletrodomésticos e eletroeletrônicos de segunda mão por baixos
preços e origem duvidosa, como exemplo da feira do celular, na qual você
encontro aparelhos semi novos, com valores até quatro vezes menores do que
o preço de mercado, comercializados sem nota fiscal, ou qualquer tipo de
garantia. Como marca presente nas periferias, o bairro apresenta um grande
número de bares e igrejas evangélicas. Como é considerado pela polícia, e
percebido pelos moradores das outras áreas, o bairro mais violento da cidade,
em 2013, foi instalada a Base Comunitária de Segurança de Porto Seguro, com
modelo de atuação similar ao da capital Salvador, que possui estrutura e
funcionamento inspirado nas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) do Rio de
Janeiro.
Talvez, o fato de ser um bairro habitado por um contigente de pessoas que
vieram de outras cidades com o objetivo de conseguir trabalho dada a
potencialidade turística da região, às relações de coesão social e identidade
ainda se constituem através de vinculações fragilizadas e por uma constante
rotatividade populacional (outsiders). O bairro é bastante estigmatizado pelo
resto dos moradores de Porto Seguro, sobretudo pelos moradores nativos do
bairro do Campinho (estabelecidos). É considerado o bairro em que se originou
o M.P.A – Mercado do Povo Atitude, facção que atua no sul e extremo sul da
Bahia, e segundo depoimento de membro da facção e de policias, possui
vinculação com o P.C.C – Primeiro Comando Capital, que além de emprestar os
princípios ideológicos de funcionamento, operacionaliza a distribuição de armas
de fogo e de drogas atacado para a comercialização.
Como o M.P.A é a facção que domina o Baianão e grande parte do tráfico de
drogas na parte alta da cidade, há um permanente conflito entre este bairro e o
Campinho, dominado pelo C.P – Comando da Paz. O fogo cruzado estabelecido
entre estas duas facções atingem as formas de sociabilidade de ambos bairros,
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e espalham o medo e o temor por toda a cidade. Ao mesmo tempo que o M.P.A
e o C.P, buscam afirmar e garantir seus respectivos territórios de identidade,
disputam o domínio das “bocas de fumos” da área da orla, local onde há maior
circulação de dinheiro, devido à concentração da economia do turismo, que
acaba por incorporar dimensões da economia da morte. Tal situação, também
tem se acirrado, devido ao fato do C.P., manter em seus domínios, a área da
Vila Vitória, que se localiza no Complexo Baianão, e acaba por minar a
hegemonia do M.P.A, na parte alta da cidade. Como revela (Grillo, p.130,2008)
“as disputas dos territórios, fazem parte da própria organização do negócio, na
qual os diferentes cargos se distribuem entre os integrantes da facção
distinguindo-se as funções e hierarquias, elementos fundamentais para a
manutenção do poder”.

O bairro do Campinho e do Baianão, como dois territórios da periferia de Porto
Seguro, em suas similaridades e diferenças, são cenários onde se expressam
um mesmo conflito, que é o tráfico de drogas, protagonizado por duas facções
criminosas C.P e M.P.A, que ativam as lógicas de agenciamentos, exercícios de
coerção, jogos de poder e disputas, muitas vezes arbitradas pela polícia,
incorporando indivíduos de vida comum, trabalhadores de práticas tidas como
honestas. “Os indivíduos e suas famílias transitam nessas tênues fronteiras,
sabem lidar com os códigos de ambos os lados, sabem jogar com as diversas
identidades que remetem a esses universos sobrepostos e embaralhados na
vida social”, (Telles,p.108, 2010)
Apresentado o palco – Campinho e Baianão – que são os dois territórios
caracterizados neste item do trabalho, partiremos para compreender as
dinâmicas e as teias relacionais que se estabelecem na operacionalização dos
canais ativados pelo tráfico varejista de drogas em Porto Seguro.

VIOLÊNCIA: UM PARAÍSO EM DESENCANTO
Entre os 417 municípios do estado da Bahia, Porto Seguro, (Tabela 1) se
encontra na 10ª. posição nacional e na 5ª.posição estadual com maior taxa de
homicídios juvenis. Tais índices, além de contribuir na construção de estigmas,
reproduzem um sentimento de medo e insegurança, sobretudo, nos bairros mais
populares, nos quais a população mais vulnerabilizada pela desigualdade social
habita. O turismo predatório não é o único fator para tal índice, mas apresenta
elevado peso, tendo em vista que a sua vinculação com o tráfico de drogas
acaba estimulando uma maior disputa entre os traficantes.
Tabela 1
MUNICÍPIO

POPULAÇÃO
(IBGE - 2012)

Porto Seguro

131.642

NÚMERO DE
HOMICÍDIOS/
100 mil/hab
(2012)
115,5

Itabuna

205.885

109,3

POSIÇÃO
NACIONAL NO
RANKING DE
HOMICÍDIOS
10ª posição

POSIÇÃO
ESTADUAL NO
RANKING DE
HOMICÍDIOS
5ª posição

12ª posição

6ª posição
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Eunapólis

102.628

99,0

19ª posição

8ª posição

Ilhéus

187.315

90,2

33ª posição

9ª posição

Teixeira de Freitas

143.001

86,2

42ª posição

11ª posição

FONTE:

SIM – Subsistema de Informações sobre Mortalidade
SVS – Secretaria de Vigilância a Saúde
MS – Ministério de Saúde
Mapa da Violência – 2014

Para além do elevado índice de homicídios apresentado pelos municípios do sul
da Bahia, a exemplo de Porto Seguro, Itabuna, Eunapólis, Ilhéus, Teixeira de
Freitas, chama a atenção o fato da população negra e afrodescendente ser a
mais vitimizada pela criminalidade.
Tabela 2
MUNICÍPIOS

NÚMERO DE HOMICÍDIOS
Brancos
2010

2011

TAXAS POR 100 MIL (2012)

Negros
2012

2010

2011

2012

Branco

Negro

Vitimização

Porto Seguro

10

12

19

149

123

132

63,1

138,7

120

Itabuna

6

2

5

203

187

220

11,0

139,4

1171

Eunápolis

5

5

16

88

57

86

58,3

117.2

101

Ilhéus

0

2

5

121

150

164

14,0

112,6

703

Teixeira de
Freitas
FONTE:

4

14

19

117

117

103

47,3

102,8

118

SIM – Subsistema de Informações sobre Mortalidade
SVS – Secretaria de Vigilância a Saúde
MS – Ministério de Saúde
Mapa da Violência – 2014

As estatísticas apresentadas (Tabela 2) apontam o acúmulo social da violência
e uma maior agressividade sobre a população negra. O fato é que evidências
explicativas sobre a vitimização dos negros e afrodescendentes, que se valem
apenas da variável demográfica, não conseguem analisar em profundidade o
grau de vulnerabilidade e espoliação que negros e afrodescendentes vivenciam
em seu cotidiano e que os coloca como alvo direto da criminalidade.
Como categorias complexas que indicam fenômenos manifestos na sociedade
brasileira, a “violência” e o “crime” não podem ser analisados por campos de
saber isolados ou por uma única matriz conceitual, nem compreendidos em
definições estanques. Os fatores promotores da violência e da criminalidade são
diversos entre estes os conflitos oriundos do tráfico de drogas. Segundo
Theophilos Rifiotis (2006), a violência ocupa um lugar central na luta pela posse
do presente, pela compreensão da experiência contemporânea, com seus
mundos marginais, e sua dimensão episódica e fragmentária, um tempo
marcado pela falta de finalidade nas formações institucionais e pela (in)diferença
nas condições de acesso aos direitos sociais.
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Para ser compreendida, é necessário perceber a violência através de ações
difusas, como sugere José Vicente Tavares dos Santos (2009), que propõe o
esboço do que ele chama de “teoria da conflitualidade”, um paradigma
explicativo que busca compreender as práticas sociais consideradas violentas
próprias da sociedade contemporânea – violência política, violência costumeira,
violência de gênero, e um conjunto de outras violências e crimes que, para este
autor, revelam dilemas da sedimentação de controle social, informal e formal.
O fator desencadeante seria a violência difusa na sociedade contemporânea que
apresenta como um de seus efeitos a corrosão dos direitos humanos. Neste
sentido, os direitos humanos se instituem como uma necessidade pautada em
um conjunto de direitos básicos: civis, políticos e sociais; direitos que são
integrados visando à dignidade da condição humana (Arendt, 2010) e a
qualidade de vida na sociedade. O fato é que estes direitos são negligenciados
por um conjunto de situações de violência e criminalidade acumuladas
socialmente, como bem expressam as estatísticas apresentadas (Tabela 1 e 2),
em relação às taxas de homicídios dos municípios de Porto Seguro, Eunápolis,
Ilhéus, Itabuna e Teixeira de Freitas.
Segundo entrevistas realizadas com investigadores da Policia Civil e da Policia
Federal em Porto Seguro, a violência e a criminalidade expressiva no município,
se associa com o tráfico de drogas e por um conjunto de conflitos pela
manutenção de “bocas de fumos”. Os períodos de alta temporada turística
coincidem com o período no qual se há mais incidência de homicídios, tal relação
possibilita o argumento de que o turismo predatório ao potencializar o tráfico de
drogas, amplia os índices de criminalidade juvenil no município. Construindo
assim o outro lado do paraíso, sem visibilidade na mídia nacional e internacional,
expresso através de consumo delirante e tráfico de drogas ilícitas o que
repercute na ampliação dos índices de criminalidade, e alocação de Porto
Seguro entre as dez cidades mais violentas do pais, situação de vulnerabilidade
social e medo que não é divulgado pelos veículos de comunicação e tem
deixado consequências perversas no dia a dia dos habitantes, pois as rixas
acentuadas na alta estação permanecem durante os períodos do ano
promovendo mais violência e criminalidade.

TRÁFICO DE DROGAS: A ECONOMIA DA MORTE, ASSOCIADA A
ECONOMIA DO TURISMO
A professora, a polícia, o ex-político, o repórter policial, o traficante, o conselheiro
externo, o vendedor de água de coco, a baiana de acarajé, falas e atores sociais.
O bairro, a escola, a igreja, a barrada de praia, e a montagem de um “feixe”
dinâmico e inconcluso de relações articuladas ao tráfico a varejo de drogas em
Porto Seguro-BA.
Em meados de 2014 começamos a visitar um conjunto de escolas públicas na
cidade de Porto Seguro-BA, o trabalho foi iniciado em escolas do bairro do
Baianão, localizado no maior complexo periférico da cidade, ao chegarmos e nos
apresentarmos nas instituições, um ou dois representantes da secretaria nos
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recebia e apresentava a escola, manifestava questões relativas ao cotidiano
escolar, às relações de convivência e métodos utilizados para o gerenciamento
de conflitos. Os relatos não apresentavam novidades, não se diferenciando do
contexto encontrado em escolas públicas das periferias brasileiras, sobretudo as
do Estado da Bahia: depredação da estrutura física, indisciplina, incivilidades,
evasão de alunos, descontentamento de professores, entre outras questões
pedagógicas. Nestes espaços escolares, nos chamou atenção a repetição de
códigos pichados em paredes externas e internas, pátios, salas de aulas e
banheiros. Palavras, siglas e frases de ordem, que expressavam um desejo de
auto-afirmação: “É nóis”; “Atitude parceiro”; “Bota cara campinho”; “Luto e luta”;
“M.P.A”; “M.P.A no comando”, questionamos o que significava “M.P.A” e porque
tal sigla era tão presente nas escolas. Começando assim, o início de uma
narrativa que envolve tráfico de drogas, afirmação de territórios, disputas de
“bocas de fumo”, disseminação do medo e cooperação de supostos inocentes,
que se aproximam e participam de um dinâmica que se articula com as lógicas
econômicas e a necessidade de ampliar suas receitas financeiras para a
manutenção da vida.
A disseminação do medo pode ser compreendido pela ampliação da
“sociabilidade violenta”, que para Machado da Silva (2004) e Misse (2006), se
insere nos diversos espaços da vida cotidiana através de práticas agressivas e
hostis que anunciam novas formas de sociabilidades, marcadas pela
insegurança e pelas incertezas, proclamando uma “cultura do medo”,
compreendida como consequência de um regime de práticas sociais
circunscritas pela sociedade de “massas” ou por um regime de impunidades
(Dahrendorf,1987). A produção do medo pelo tráfico de drogas em Porto Seguro,
não é o ponto principal deste estudo, mas é relevante por ser um mecanismo
utilizado pelas facções em seus conflitos. Como bem explicita a fala de Sr. Dário,
baiano de Feira de Santana, que morou 7 anos no bairro de Campo Limpo,
periferia de São Paulo, e que há 10 anos comercializa “capeta” (drink tropical
característico de Porto Seguro) em um barraca na passarela do álcool - ponto
turístico da cidade: “o corpo de um menor morto e cortado numa rua de favela
em São Paulo, tem um peso, aqui tem outro; um ônibus queimado no Rio de
Janeiro tem um peso, aqui tem outro; estamos começando a lidar com isto,
começando a nos acostumar, mas assusta!”. A produção do sentimento do medo
e do temor, quando fartamente inserido no cotidiano das cidades, contribui em
sua banalização, contexto que vem se delineando nas relações sociais em Porto
Seguro.
Mesmo com relativo medo, pois ainda há receio de se tratar deste assunto nos
espaços escolares, a professora Isabel, funcionária há quase 10 anos em uma
das maiores escolas da cidade, que se localiza próximo a uma via de fronteira
entre bairros, revelou: “- Aqui é difícil para os alunos do Campinho estudarem !
A maior parte dos alunos é do Baianão, ou dos conjuntos habitacionais que estão
sobre o domínio do M.P.A (...) às vezes aqui chega alunos armados, para evitar
um mal maior, aconselhamos os alunos de lá, a não se matricularem aqui. (...)
Não costumamos chamar a polícia, pois não resolve nada, uma certa vez teve
uma conflito aqui na escola, a polícia chegou, uma colega professora teve que
esconder da polícia o revolver do aluno”. O depoimento da professora Isabel,
revela medo conivência e banalização, pode ser também compreendido como
uma denúncia reveladora de uma realidade recorrente em diversas escolas
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localizadas em periferias controladas pelo tráfico, oferecem pistas de como as
dinâmicas do tráfico de drogas se íntegra no cotidiano de algumas instituições
sociais. Tal contexto, desperta nosso interesse analítico, sobretudo, por se tratar
de um reprodução de mecanismos de controle exercido pelo crime e utilizados
em realidades urbanas mais complexas, e que nos últimos anos se difundi de
forma radical em Porto Seguro, que enquanto mercadoria turística ainda é
vendida como paraíso, lugar de tranquilidade, praia, sol e água de coco.
A revelação da professora, nos mobilizou a tentar compreender como se
operacionaliza as lógicas do M.P.A – Mercado do Povo Atitude, no exercício de
controle e afirmação de sua identidade territorial, assim como a “luta e o luto” frase espalhada pelos muros e praças do Baianão - que pode ser compreendida
como a “luta” pela afirmação de seu poder e domínio e o “luto” como um rito de
reconhecimento de parceiros que morreram em nome da facção. Partindo da
escola, se tornou indispensável conhecer o bairro e elementos do seu cotidiano,
histórico, principais problemas e conflitos. Nos primeiros passos da pesquisa, as
observações demostravam, que a compreensão do M.P.A, e do bairro Baianão,
só ganharia nitidez se fosse feita em simultaneidade e de forma comparativa
com a compreensão da facção rival, que opera no bairro do Campinho,
conhecida como C.P – Comando da Paz. Tentando superar o binarismo, já
bastante difundindo na cidade entre: M.P.A (Baianão) x C.P (Campinho), nosso
interesse se ampliava em analisar às possíveis interfaces, contraposições,
capilaridades, jogos de poder e campos de disputas, que arregimenta as
operacionalizações do funcionamento do tráfico a varejo de drogas em Porto
Seguro.
Como o despertar para a problemática aconteceu inicialmente em um espaço
escolar, que se localiza no bairro do Baianão, a contraposição com uma visita
em outra escola, no bairro do campinho, se mostrou necessária, afirmando
características de igual controle institucional, assim como presenças de
pichações do tipo: “C.P é justiça e vida”; “Memória ao parceiro Daniel”; “C.P
manda”; “C.P vida loka”; “Ta brabo”; “C.P na veia”. As justificativas para as
pichações, mesmo estando em um outro território escolar, eram iguais às
narradas pela professora Isabel do bairro do Baianão. O fato é que há uma clara
rivalização entre estes dois contextos territoriais, e as expressões da observação
cada vez mais se confirma nas demarcações sociais simbólicas, nas falas dos
moradores dos respectivos bairros, nas marcas de roupas utilizadas pelos
adolescentes e jovens entre outros signos, a exemplo da forma de executar um
“bixo” ou um “comédia” e esquartejar seu corpo, como símbolo de uma punição,
sacrifício, ou vingança.
Após observações superficiais e comparações entre as duas escolas, uma
localizada no bairro do Baianão e outra no Campinho, resolvemos fazer uma
visita na Delegacia da Policia Federal e no Batalhão da Polícia Militar de Porto
Seguro, na tentativa de sondar e coletar outras pistas, que de alguma forma
contribuísse na diagramação das informações oriundas dos diálogos nas escolas
e das observações de campo. Assim como, avaliar as possíveis justificativas
oficias para compreender os motivos que fazem Porto Seguro aparecer na 10ª.
posição nacional e na 5ª.posição estadual em taxas de homicídios juvenis,
conforme dados do Mapa da Violência (2014).
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O quadro montado pelo delegado da polícia federal, em síntese confirmou o
óbvio, um confronto permanente entre duas facções criminosas, o M.P.A, no
Baianão e o C.P, no bairro do Campinho, que deflagram um permanente fogo
cruzado, na disputa por pontos de comercialização de droga na orla de Porto
Seguro, lugar que economicamente ferve na alta estação e nos feriados
prolongados, devido aos inúmeros equipamentos turísticos montados nesta área
(hotéis e complexo de barracas de praia) e realização de grandes festas. Neste
conflito, a formação e participação de “olheiros”, “vapor”, “aviõezinhos”, “mulas”
e “parceiros” é indispensável pela disputa do território. O delegado acrescenta
que “os traficantes formam um exército de adolescentes que encontram no
tráfico de drogas formas de conseguir dinheiro”, reproduzindo assim as lógicas
próprias do tráfico, ao que se refere a utilização cada vez maior de adolescentes
menores de idades, que são imunes ao poder de polícia, protegidos pela lei,
fáceis de serem manipulados e quando necessários descartados.
O segundo passo foi conversar com o comandante do 8ª Batalhão de Polícia de
Porto Seguro, que defendeu que os homicídios cresceram em Porto Seguro
devido a uma ampliação das redes do tráfico de drogas no próprio extremo sul
da Bahia, “a cidade é reflexo da sua região”, como era de se esperar, o
representante da polícia, defendeu a ação da corporação e esclareceu que a
polícia só mata nas situações de “resistência à prisão” e “troca de tiros”. No
diálogo travado, afirmou que a orla é um território de afluxo de tráfico de drogas,
sobretudo nas áreas próximas das grandes barracas de praia, frisando o “beco
da Axé Moi”, mencionou também que as operações de controle, através de
“blitz” e fiscalização preventiva na orla, potencializou-se com a instalação da
Base de Segurança da Policia Militar, instalada em 2013 no bairro do Baianão,
mencionando as estratégias desenvolvidos no combate ao tráfico e a violência
na área. Em relação aos índices de homicídios, a fala foi única: “a matança é
promovida pelo tráfico, nossa missão é exterminar o tráfico”. O discurso do
Estado expresso pela polícia quando não conveniente é de defensiva, mesmo
assim, tais depoimentos podem fornecer elementos importantes no
confrontamento da realidade social.
O contato com a escola, o diálogo com representantes da segurança pública,
revelaram-se insuficiente na indicação de pistas para à compreensão da
dinâmica do tráfico a varejo de drogas em Porto Seguro, o que nos conduziu a
voltar a perambular pelos dois bairros em questão. Sentado numa mesa de
restaurante popular no Baianão, pedi um PF (prato feito), e comecei a ouvir um
programa de rádio local, destes que têm grande audiência e se pauta na
sensacionalização de casos de homicídios trágicos, no estilo “espirra sangue”,
com ampla participação de ouvintes na escuta, através de ligação telefônica. A
maior parte das informações do programa de rádio são extraídas de três sites da
região, um deles da cidade, que asseguram o número de seus acessos através
de matérias e fotografias, sobre violência e crimes. Perguntei ao garçom do
restaurante, onde se localizava a rádio, além de me informar ele disse “esta
rádio é do ex-prefeito da cidade, foi o pai dele que deu o Baianão para agente”.
Depois de três dias, sendo um ouvinte fiel do programa do meio dia, decidi visitar
a rádio, me apresentei como professor universitário, e logo percebi que professor
de universidade pública tem relativo “capital social” em alguns espaços,
sobretudo em cidades do interior. O dono da rádio e ex-prefeito da cidade, “como
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um tradicional político carismático” me recebeu com entusiasmo e simpatia,
ofereceu café, utilizei como propósito para a visita a divulgação de um evento
realizado pelo departamento de humanidades e que seria aberto ao público
externo. Conversamos por quase uma hora, tomamos café, falou de sua vida,
disse-me que é advogado e pecuarista, que quando eleito em 2000, havia sido
o prefeito mais jovem do Estado da Bahia, e que nas últimas eleições elegeu seu
sobrinho como Deputado Federal, que é o mais jovem do Brasil. Mencionou
todas as obras que havia realizado em Porto Seguro, acrescentando que seu pai
havia sido o doador dos lotes de terra que deram origem ao bairro do Baianão.
E que atualmente estava impossibilitado de concorrer a cargos eletivos devido a
judicialização da política e a uma armação feita pelos candidatos da oposição.
Afirmou que estava feliz com a chegada da universidade federal em Porto
Seguro, apresentou-me seu filho que é estudante da Universidade, e
estabeleceu uma relação de boas-vindas e simpatia. Em seguida eu disse que
estava tentando realizar uma pesquisa sobre violência em Porto Seguro, após
esta declaração ele disse: “meu jovem me preocupo muito com a situação atual
do município, mas como sou envolvido com a política, participo pouco deste
debate, na verdade professor, há dois grupos aqui que não me interessam
cutucar, os “evangélicos” e os “traficantes”, os evangélicos correspondem a 30%
do eleitorado de Porto Seguro, e os traficantes se quiserem podem me impedir
de trabalhar (rs!)”.
Dada a abertura e receptividade do ex-prefeito, questionei sobre o conteúdo do
programa de meio dia, a ele respondeu: “pois é, eu não trato do assunto, mais
tenho uma pessoa que lhe ajudará, ele trabalha comigo aqui na rádio há alguns
anos, é repórter de respeito e morador do Baianão, vou autorizá-lo a lhe ajudar,
ele pode até lhe indicar conversa com alguns camaradas dele”. Fui apresentado
ao repórter e marcamos um encontro para a semana seguinte.
O diálogo com o repórter foi importante, não levamos em consideração a sua
performance no programa de rádio, mas as pistas dadas em relação as
dinâmicas do tráfico, assim como o contato de integrantes de facções, talvez
contribuísse na montagem de um diagrama analítico. Em síntese, na conversa
de duração de quase quatro horas, o repórter apresentou a recente história do
tráfico de drogas em Porto Seguro, revelou a biografia dos principais traficantes
locais, como foram introduzidos no ramo; como se estabelecem os conflitos
entre o M.P.A e o C.P, o funcionamento e a relação das facções com às
comunidades dos respectivos bairros. A matança de adolescentes e jovens,
ação da polícia e a participação externa e indireta de empresários do ramo
turísticos e políticos. Sobre a participação do que chamo de “conselho externo”
, o repórter hesitou a falar não permitiu desdobramentos, o tom de sua voz
diminuía quando falava destes atores, finalizando tal tópico de assunto,
mantendo a voz baixa disse: “eles são chamados a participar quando o conflito
das duas facções entre sí e da polícia, demora para terminar e morre muita
gente”. A conversa foi chegando ao fim, quando o repórter me perguntou se eu
queria ouvir alguns áudios de conversas “in off”, estabelecidas via whatsapp
entre os traficantes. Questionei, como ele teve acesso, em tom de brincadeira
ele disse: “grampo telefônico professor, rs!rs!rs!, brincadeira quem grampeia é a
polícia, o que tenho foi um brother que me passou, pois ele está na mesma rede
do Whatssap da galera”.
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No dia seguinte, entrei em contato com um membro intermediário do M.P.A,
conforme contado dado pelo repórter, que aceitou uma conversa, desde quando
não fosse gravada e não fosse citado seu nome, marcamos em uma pequena
sorveteria em uma das ruas do Baianão, ele pediu para que eu explicasse o que
eu estava realizando e o que queria saber, tinha coisas que ele iria dizer e outras
não. No diálogo travado, questões sobre o funcionamento da facção a relação
com o bairro e com outros atores sociais apareceram:
(...) O bonde fecha, fechando! (Risos), mas é uma família
complicada, muito grande moço. Os ‘pivete’ de 12 a 13 anos
pedem para entrar para a família grupo, mas não é assim...
querer não é entrar, ele precisa ser provado. Precisa fazer muito
“corre”, muito mandado, provar confiança, fazendo corre, corre
pelo certo e entregando os que consegui”. Se o mano provar
confiança a facção entra, se dar um bonde e some com ele (TB2015).
(...) O comércio é unido e nos apoia e tem nosso apoio, pede
para fechar eles fecham e ninguém mexe. A menina (polícia)
manda abrir agente, manda fechar. As vezes quando mata um
‘comedia’, que está no caminho da responsa, agente faz o luto
em memória do parceiro”. (TB- 2015)
(...) O bagulho é doido, fica cabuloso, se a menina (polícia) se
embola com algum parceiro da comunidade, agente manda um
recado para “Mato” e ele passa a visão. Tipo agir como um
laranja, não rola nada! Se roer a corda a parceria termina, já
aconteceu dele sair de madruga para separar trapaça. (TB 2015)
(...) Se ligue! Político para pedi voto aqui, tem que pedi
permissão e pagar pedágio, caso contrário nem papel aqui eles
aprega, nem carro de som entra na comunidade. (TB- 2015)

As falas do traficante, expressavam um discurso de espetacularização do crime
e da relação fetichizada de domínio que possuem em relação ao bairro e a
população, realizei poucas perguntas ele parecia mais ansioso que eu, falava
rápido e com um uso recorrente de uma linguagem própria, o que me fazia
questionar determinados termos de sua linguagem. Por exemplo “o corre”, que
é uma ação monitorada de assaltos e roubos que são realizados por àqueles
que se encontram na posição de iniciantes na facção, conhecidos também como
“vapor” e ou “aviõezinhos”. Aqueles que conseguissem maior êxito nos
dividendos com “os corres”, vão ampliando seu status no grupo e avançando na
hierarquia, os que tentarem enganar a parceria, mentindo e usando de má fé,
quando descoberto são punidos, por tribunais instituídos pelos integrantes
superiores na hierarquia.
Conseguimos também estabelecer, contato e diálogo com um membro da C.P –
Comando da Paz, o encontro se realizou em uma praça no Campinho, mantive
o mesmo comportamento do diálogo anterior. Mais sereno e compenetrado, a
conversa com o membro do C.P, demonstrou algumas diferenças em relação ao
M.P.A, o que nos possibilitou realizar um pequeno quadro comparativo entre o
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perfil de ambas facções. Destacou-se no discurso do representante do C.P, a
afirmação de que a facção funcionava de forma menos hierárquica, assim como
a referência de uma rede que contribuía na operacionalização do movimento de
distribuição da droga a varejo.
(...) Não existe este negócio de chefe, todos são iguais no tráfico.
Aqui na comunidade todos nos conhecem, nascemos aqui mano
(Campinho), os de lá tem raiva (Baianão), temos um domínio na
área deles, e eles nunca vão tomar. Nós é ideologia, em nosso
domínio homem não bate em mulher, ninguém morre por falta
de remédio, ou deixa de cozinhar por falta de gás”. (TC-2015)
(...) Um parceiro daqui pegava uma mulher do Baianão, ele era
novato, um fraco, mas gente boa. Eu falava com ele, parceiro sai
desta mulher, mulher do Baianão não presta, mas ele instituía e
falava de mais. Não deu outra, deu morte, mas não ficou de boa,
quem matou morreu. (TC-2015)
(...) Temos os parceiros certos, que faz a movimentação,
entregam nos hotéis e nas barracas, a polícia sabe, todo mundo
sabe, todo mundo ganha, alguns turista gosta (risos!),
ambulante, vendedor de ingresso, baiana de acarajé, vendedor
de água de coco. (TC-2015)

Em relação a terceira fala, que menciona uma suposta rede de movimentação e
parcerias, questionei como se dava tal contato, sua explicação expressava que,
o M.P.A, dominava pontos estratégicos da área da orla, sobretudo as que se
articulam com as barracas de maior movimento, além disto a área possui a
presença de muitos policias, a estratégia encontrada seria driblar tais obstáculos
mobilizando parcerias estratégicas. A fala do integrante da facção do bairro do
Campinho, apresentou pistas decisivas para a montagem do diagrama da
dinâmica do tráfico varejista de drogas, na perspectiva apontada por Vera da
Silva Telles (2010), no que chama de “feixes” variados de conexões e “teias” de
ilegalismos, sob o qual retornaremos adiante.
Através dos diálogos realizado com os integrantes do tráfico de drogas do M.P.A
e do C.P, foi possível, montaremos um quadro síntese comparativo, com as
principais características de ambas facções, apresentado no quadro 1 e 2 a
seguir:
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Área:
Saudação:
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Mercado do Povo Atitude
(M.P.A)
Baianão
Eaê
Ciclone (bonés, camisas e
bermudas)
Caveira e Cruz
PCC/ São Paulo

Símbolo:
Relação
parceria:
Numeração: 1533 (M.P.A)
Estratégia de Queima de ônibus; bloqueio
de vias; Toque de recolher;
Atenção:
Celebração do luto.
Grupo
mais
coeso;
Perfil:
hierárquico;
chamam
a
atenção da sociedade como
forma de demostrar poder.

QUADRO II
Nome:
Área:
Saudação:
Marca usal:

Comando da Paz (CP)
Campinho
Eaê
Nike (bonés, camisas
bermudas)
Escorpião
CP/Salvador

e

Símbolo:
Relação
parceria:
Numeração: 315 CP
Estratégia de Esquartejamento de corpos.
Atenção:
Grupo mais pulverizado em
Perfil:
relação
a
liderança;
radicalizam no rito da
execução; discretos.
Primeiros a atuar em Porto
OBS:
Seguro consideravam-se os
donos do tráfico, não havia
rivais.
aproximadamente seis semanas em relação ao último encontro, fiz contato com
Passando-se

Anais do IX Encontro da ANDHEP - GT19

ISSN: 2317-0255

o repórter do programa policial, retornando à rádio para continuar a conversa e
escutar os áudios conforme combinado anteriormente. Além de uma série de
músicas no estilo “rap” e “funk”, criadas por adolescentes ligados a facção,
descrevendo seus estilos de vida na favela, algumas falas nos áudios ganharam
destaque, a exemplo:
(...) Inocente não vira presunto, não se mata gente da gente! Não
se mata turista da orla. Aqui no baianão só morre quem corre
pelo errado, que trai a facção e a parceria, e os boca aberta (fala
de mais), mas antes passa a caminhada. O que mais revolta é
um parceiro morrer porque foi cabuetado. Parceiro é parceiro!”
(Escuta de áudio AU-2015).
(...) Das instituições daqui, a única que presta, são as igrejas. É
quem a calma as mães quando perdem seus filhos para a bala
das meninas de fardas e os comédias. Tem nosso respeito! É
noix. (AU-2015)
(...) Matar polícia é cabuloso, o bagulho lombra a parada,
atrapalhação na certa, agente respeita a farda e eles nos
respeita. É moral, paceria! Polícia não mata traficante patrão,
depende do horário, do momento e da situação, mata ‘noía’ e
‘comédia’, traficante de verdade, só dança se não tiver moeda,
ou se dê azar. A polícia mata ‘nóia’ e ‘otário’, tem tempo que
entra na favela e mata três, quatro e cinco, só para falar que
estar fazendo seu trabalho. Mas se precisar agente mata, entre
matar e morrer, eu mato, se for para fortalecer. Estou na facção
desde os 13 anos, meu tio e meu irmão que também, vendia
artesanato e tatuagem de hena, turista pedia eu arranjava. (AU2015)

Os áudios que circulam nos grupos de Whatssap dos integrantes da facção,
buscam afirmar a coesão do grupo, através de orientações, procedimentos e
compreensões prévias que eles possuem em relação a determinadas
personagens e instituições, eles mencionam o turista em diversos aúdios, este é
visto como um cliente que se necessita, cuidar: “não se mata turista na orla”;
“turista pedia eu arranjava”; sugerem também revolta e sentimento, pelos
parceiros que morrem em nome da causa, dialogando com as pichações nos
muros do bairro “luta e luto”; a igreja é percebida como uma instituição que tem
legitimidade perante o tráfico, pois realiza terapias com as famílias; sobre a
polícia os áudios demonstram que no jogo de poder estabelecido, tal
coorporação não deve ser subestimada, que a ação policial pode ser flexibilizada
pela situação e comportamento do bandido: “polícia não mata traficante patrão,
depende do horário, do momento”
Após a escuta dos áudios, perguntei ao repórter, porque ele não divulga tais
informações no seu programa de rádio, ele respondeu: “Não é interessante para
a empresa, a rádio perderia credibilidade com os seus ouvintes, muita gente se
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beneficia com o tráfico, e eu colocaria a minha pele em risco, outra coisa
professor, acredito nisto aê que você ouviu no áudio, o tráfico não mata inocente,
‘inocente não vira presunto’”. As revelações dos áudios e os diálogos com o
repórter do programa policial, eram instigantes, poderiam ser desdobradas e
melhor aprofundadas, mas nosso interesse em compreender as dinâmicas
transitivas do tráfico em Porto Seguro e suas relações entre o “ilegal” e o “legal”,
embora sinalizados na fala do membro do C.P- Comando da Paz, referenciada
anteriormente ainda não havia sido alcançado integralmente
Finalizando mais este encontro com o repórter, solicitei sugestões de nomes que
pudessem contribuir com informações na elaboração do trabalho, ele disse que
iria me encaminhar para uma pessoa chave, um “Mato” – nome dado a qualquer
pessoa de influência sob a qual se mantêm um contato estratégico, e deseja
manter uma identidade discreta, neste caso o “Mato”, referido integra um
‘conselho externo’, chamado em ocasiões extraordinárias. Perguntei quem era
“Mato”, ele disse: “é um cidadão do bem, comerciante forte na cidade, político
com mandato, não é bandido, nem traficante, mas pode lhe dar várias
contribuições”. O personagem “Mato”, ocupa um espaço de interseção e diálogo
entre as facções e a polícia, é bastante popular na cidade, mas tenta não se
expor em assuntos relacionados a trama do tráfico, quando chamado busca
negociar a paz, contendo a violência e a mantança, sua palavra é usada como
garantia de cumprimento de acordos entre partes rivais. Como defende Malvasi
(p. 696, 2013): “A violência se exacerba quando o poder de negociação no
interior do ‘mundo dos ladrões’ e em sua relação com o público (mediado por
polícias e sistema penitenciário), se enfraquece”.
Ainda não conseguimos uma conversa com “Mato”. Mas a descrição do repórter
sobre a ação deste agente social, foi confirmado em um diálogo que reescrevo,
com um integrante do M.P.A:

(...) O bagulho é doido, fica cabuloso, se a menina (polícia) se
embola com algum parceiro da comunidade, agente manda um
recado para “Mato” e ele passa a visão. Tipo agir como um
laranja, não rola nada! Se roer a corda a parceria termina, já
aconteceu dele sair de madruga para separar trapaça. (TB 2015)

Não é nosso interesse para neste momento, aprofundar a “função de paz”,
exercida pelo “Mato” representado como um suposto “conselheiro externo”, o
fato é que ele faz parte de uma “teia de ilegalismo”, pois atua de forma a
retroalimentar dinâmicas criminosas e possivelmente deve mobilizar seu capital
social apaziguador, para obter lucros no âmbito da manutenção de seu capital
econômico e “capital político” (Misse, 2006).
Na busca pelo fechamento provisório de um diagrama sobre o tráfico varejistas
de drogas em Porto Seguro, um breve relato sobre dinâmicas encontradas na
área da orla se tornam necessários, são quase 10 km de equipamentos
turísticos, com diversos eventos e festas acontecendo, sobretudo nos complexos
de barracas. Começamos com visitas nas três maiores, até que chegamos no
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ponto de maior dinâmica, que é o “beco da Axé Moi”, conforme já havia sido
referenciado pelo comandante da polícia em diálogo expresso anteriormente. A
movimentação de jovens, saindo da barraca e passando pelo “beco” em direção
à praia é grande durante quase o dia inteiro, a circulação de ambulantes com
seus isopores oferecendo água de coco, ou artesanato acompanham o fluxo. A
menos de 500 metros dali funciona um Posto da Policia Militar, com duas viaturas
paradas, como se estivesse realizando a segurança da área. A comercialização
dos papelotes de cocaína e dos cigarros de maconha acontecem às claras, o
cliente sinaliza para o vendedor de água de coco, ele vai até uma banca de
baiana de acarajé mais à frente e retorna, tal dinâmica se repete inúmeras vezes,
o vendedor de água de coco nunca volta com acarajé. Neste cenário, a figura
tradicional do traficante é descaracterizada e diluída através da representação
de trabalhadores informais, que percebem a participação direita ou indireta no
tráfico como uma oportunidade de adquirir um soldo para a manutenção da vida
social. O ilegalismo se monta a beira mar sob proteção da polícia, que também
lucra com a dinâmica da ação. Não houve tempo hábil, para o estabelecimento
de contatos mais próximos, com as figurações de maior ou menor proximidade
com das diversas “Doralices” (Telles, 2010), que também se mostra presente no
tráfico varejista de drogas em Porto Seguro em sua articulação com a economia
do turismo.
A área da orla é um território em disputa pelas facções, no jogo de poder
estabelecido, o maior controle é realizado pela polícia, que realiza a gestão da
violência, que se desdobram em “jogos de vida e morte” (Telles,2010). Nesta
área é proibido matar e acionar mecanismos geradores do medo, daí uma
explicação possível para se compreender os baixíssimos registros de crimes
neste orla, o contrário afetaria a economia do turismo e com isto todos perderiam.
Obedecendo esta lógica é acionado o mecanismo do “pedágio”, a fação que
pagar mais ganha o direito de exploração da área . Como expressa, Barbosa
(2005), tratando-se de um comércio inserido nas próprias lógicas de economia
do mercado, o tráfico de drogas precisa estar inserido num contexto de economia
dinâmica e com presença de clientes, o que implica a necessidade de negociar
“impostos” com a polícia, responsável pela área.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos paradoxos do fenômeno turístico positividades passam a se institui de
formas associadas com as negatividades, a economia do turismo se associa à
economia do tráfico, formando uma só economia contraditória e predatória. O
turismo em Porto Seguro, ao mesmo tempo que gera fluxos econômicos e amplia
a receita municipal, ele também indiretamente produz um conjunto de mazelas
sociais, entre estas o crescimento da violência e da criminalidade, radicalizada
através do tráfico de drogas. Uma das conclusões preliminares deste estudo é
que há um grande abismo entre a cidade ideal, vendida e fetichizada como
produto turístico reificado por uma mídia mercantil, e a cidade real ignorada por
esta mesma mídia. O outro lado do paraíso, sem visibilidade na mídia nacional
e internacional, é a forma como se constitui o turismo predatório, apoiado por um
hedonismo radical, expresso através de exploração sexual, aventuras eróticas
com adolescentes e jovens, consumo delirante e tráfico de drogas ilícitas o que
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repercute na ampliação dos índices de criminalidade e a montagem de um
conjunto de teias de ilegalismos.
O tráfico a varejo de drogas em Porto Seguro, além de mobilizar uma disputa de
facções polarizadas através do M.P.A e do C.P, territorializadas no Baianão e no
Campinho respectivamente, é arbitrada pela polícia, que mobiliza um complexo
mecanismos de negociação que se pulveriza pela cidade, através de redes,
estabelecidas por atores que lucram direta ou indiretamente com a economia da
morte
Os períodos de alta temporada turística coincidem com o período no qual se há
mais incidência de homicídios nas periferias de Porto Seguro, tal relação
possibilita o argumento de que a economia do turismo ao incorporar o tráfico de
drogas, mobiliza uma teia de relações, que em seus conflitos por disputa de
lucros repercutem na ampliação dos índices de criminalidade juvenil no
município. Construindo assim o outro lado do paraíso, com pouca visibilidade na
mídia nacional e internacional, expresso através de um turismo predatório que
aciona um conjunto de relações conflitantes e na alocação de Porto Seguro entre
as dez cidades mais violentas do pais, deixado consequências perversas para o
cotidiano dos habitantes, pois as rixas acentuadas na alta estação permanecem
durante o ano promovendo mais violência e criminalidade.
Mesmo com possíveis diferenças ao que se refere ao volume da criminalidade
nas periferias das metrópoles, as dinâmicas do tráfico em Porto Seguro, cidade
de médio porte, reproduz em complexidades mecanismos similares aos
utilizados nas grandes capitais.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a percepção das

juventudes de espaços urbanos populares do Rio de Janeiro sobre as intervenções
das políticas púbicas de segurança no seu cotidiano e em suas vidas.
A cidade do Rio de Janeiro vem sendo afetada pelo fenômeno da violência
armada, com estatísticas de mortalidade violenta que se comparam a países em
guerra. Essa forma de violência, onde a maior parte das vítimas fatais são jovens
dos espaços populares, as favelas, o domínio armado e ostensivo do narcotráfico é
responsável em grande parte por confrontos constantes entre traficantes de facções
rivais e com a polícia.
Ao longo dos anos, a resposta do poder público para essa situação foi a
atuação repressiva e violenta, traduzida pela atuação policial. O Estado brasileiro
enfatizou o uso da política de segurança pública como instrumento de garantia de
ordem pública (FREIRE, 2009). Essa lógica de enfrentamento ao problema, no
entanto, ao invés de uma fragilização da lógica do controle territorial das favelas
pelo tráfico de drogas, em boa medida foi responsável pelo seu fortalecimento e
consolidação, pois aprofundaram a tendência de uso da força, demonstrando um
fracasso das políticas de segurança do Estado, especialmente para essas áreas.
No caso do estado do Rio de Janeiro, assistimos ao longo dos últimos 30
anos os avanços e retrocessos em termos do desenvolvimento do aparto
institucional e das políticas públicas de segurança. Mas se por um lado houve
progresso no processo democrático, por outro houve uma considerável deterioração
da capacidade do poder público para atuar de maneira qualificada na repressão a
criminalidade e a violência.
Todo esse histórico contribuiu para a construção de uma percepção por parte
desses jovens de que a única resposta ou política pública visível do Estado para as
favelas era, e continua sendo, a polícia. No entanto, é preciso complexificar esse
fenômeno que tem relação com a produção social desse espaço e tantos outros
fatores. Mas a realidade observada e vivenciada, mostra que a atuação policial
nessas áreas foi, e em boa medida continua sendo, um elemento decisivo para que
a criminalidade tenha se configurado da forma como hoje observamos. E que
2
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concentra tão fortemente a participação de jovens tanto como agressores quanto
como vítimas, tornando esse fenômeno de controle de territórios por grupos
armados uma marca da cultura das favelas, invisibilizando tantas outras formas de
expressão características da cultura local.

2.

DESENVOLVIMENTO
Diante disso, o debate sobre a segurança pública ganha centralidade. Uma

vez que não podemos reduzir a gravidade do problema apenas às políticas de
segurança, pois as políticas estruturantes como educação, saúde, habitação,
emprego, são fundamentais para a superação das condições de vulnerabilidade
dessas áreas. No entanto, o surgimento de novas iniciativas e que teriam impacto
nas favelas vinham aparecendo no cenário nacional, o que certamente iria
influenciar novas práticas de políticas públicas de segurança. É reconhecido que a
necessária desocupação dessas áreas dominadas por grupos armados só poderia
ser feita pela polícia. E não se trata de uma incursão policial na lógica do confronto,
mas uma ocupação qualificada, com profissionais preparados e que estabeleçam
sua permanência e uma relação respeitosa com os moradores das favelas.
E foi assim que, em fins de 2008, presenciamos uma mudança na lógica de
atuação da polícia e a quebra de paradigma do policiamento repressivo e violento
para uma atuação de policiamento qualificado e de proximidade ganha contornos
reais. Embora a ideia não seja nova, pois já houve tentativas anteriores 1 de se
estabelecer o policiamento de proximidade em algumas favelas, a inovação vem na
estratégia de desocupação dos territórios por grupos armados, no estabelecimento
de uma nova lógica de gestão pública com base em um planejamento estratégico,
na governança do processo e no investimento de recursos humanos e financeiros.
A UPP prevê a retomada dos territórios dominados por grupos armados, com
atuação permanente da polícia na construção de um policiamento de proximidade.
Essa política vem trazendo grande impacto positivo para as áreas populares, mas
também traz à tona as contradições da relação da polícia e a comunidade, com
grande destaque para a relação com a juventude (CANO, 2012).
O estudo realizado pelo Laboratório de Análise da Violência - LAV (2012),
identificou alguns dos principais impactos dessa política. É preciso reconhecer que
Como o caso do Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais – GPAE cuja proposta
era a criação de espaços onde seriam desenvolvidas ações de relacionamento com os
moradores.
1
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nas áreas atendidas pela UPP houve uma redução drástica de letalidade violenta
com a redução de homicídios, seja por conflitos entre traficantes ou entre esses e a
polícia, reduzindo os tiroteios. Na prática, as UPP implicam a substituição da velha
estratégia de invasões policiais periódicas das favelas, que frequentemente
resultavam em confrontos pela permanência dos policiais. Houve também uma
valorização econômica e imobiliária, e muitas pessoas passaram a considerar essas
comunidades como opção para local de moradia, embora esse impacto nem sempre
tenha sido positivo para o morador da favela que em alguns casos deixa de ter
condições de manter sua moradia pelos altos preços praticados. Outra observação
importante é o fato do impacto na melhora dos índices de segurança não se
limitarem apenas às áreas ocupadas, se estendendo a suas áreas adjacentes,
beneficiando direta e indiretamente uma população bem maior (CANO, 2012).
No entanto, ainda há questões polêmicas a serem superadas. Apesar dos
inúmeros avanços, a mudança de paradigma com o combate ao crime e violências
ainda não se realizou. Ainda coexistem modelos de policiamento de proximidade e
de repressão violenta por parte da polícia. E a presença de traficantes
remanescentes nessas áreas (embora sem ostentar armas e as conhecidas “bocas
de fumo”2), tem também seus efeitos negativos, já que afeta a credibilidade e a
sensação de confiança da comunidade na polícia.
Não há dúvida de que houve uma mudança de paradigma. Mas a
consolidação do novo modelo com uma velha cultura põe em risco o projeto. As
bases para uma política pública que atenda aos anseios da sociedade foram
criadas. Resta o seu aperfeiçoamento e a continuidade (RODRIGUES, 2014).
Porém, o passivo histórico na área da segurança pública é imenso. Além disso,
ainda que tenha havido drástica redução letalidade violenta nessas áreas, o sucesso
das políticas públicas de segurança depende da “chegada” de outras políticas e de
uma verdadeira integração entre as esferas formuladoras e executoras das politicas
públicas.
Não se trata de um projeto pronto, acabado, mas de um programa em plena
construção, que ainda depende muito das habilidades individuais e lideranças locais,
tanto de policiais como de outros atores fundamentais, o que o deixa inconstante e
vulnerável. O problema maior ocorre quando, devido a eventuais crises de percurso
sejam interpretadas como uma falha geral de todo o projeto, principalmente quando
não se resiste à tentação de corrigi-la por meio das velhas práticas (RODRIGUES,
2014).

2

Locais de venda de drogas.

4

Anais do IX Encontro da ANDHEP - GT19

ISSN: 2317-0255

Essa iniciativa, recebida com otimismo para alguns, não supera décadas de
uma história traumática, onde ao agente policial é atribuído o desrespeito, a
desconfiança e a dor da perda de tantas vítimas fatais. Essa desconfiança é ainda
maior entre os jovens, cuja relação é ainda mais intensa, pois foram ao mesmo
tempo vítimas e algozes nessa realidade onde ambos os lados tiveram suas perdas.
Diferentes pesquisas3 confirmam que são os jovens as maiores vítimas da
violência no Brasil. Da mesma forma, os dados sobre os agressores também
confirmam a predominância dos jovens na autoria de alguns crimes, em especial
homicídios e lesões corporais.
Dados de saúde pública demonstram que a violência vem ocupando o
segundo lugar de causas de morte ocorridas no Brasil. E as taxas de mortalidade
por violência é um fenômeno que vem crescendo significativamente, destacando-se
aqui a presença das armas de fogo, como mostra o Mapa da Violência: Jovens do
Brasil (2014).
O Índice de Vulnerabilidade na Juventude - IVJ (2014) concluiu que a faixa
etária com maior risco de perder vidas por causa da violência letal é aquela entre 19
a 24 anos. O IVJ -Violência prevê que 5,0 jovens por 100 mil habitantes morrerão
por homicídios antes de completarem 24 anos no Brasil. Enquanto na faixa etária de
12 a 18 anos, a estimativa é que 2,38 adolescentes por 100 mil habitantes morram
antes de completarem os 18 anos. Entre jovens adultos de 25 a 29 anos, a
expectativa é que morram 3,73 jovens por 100 mil habitantes antes dos 29 anos.
Outro índice importante que corrobora com essas informações é o Índice de
Homicídio na Adolescência – IHA (2012) que estima o risco de mortalidade por
homicídio de adolescentes entre 12 e 18 anos revela a incidência da violência letal
contra adolescentes e estima o número de homicídios esperados ao longo de 7 anos
se as condições não mudarem. À partir de 2006 quando o índice foi criado, estimase que o número de vidas perdidas de adolescentes entre 12 e 18 anos seria de
33.504. Utilizando dados do SIM – MS e IBGE, o IHA mostra que no conjunto dos
municípios com mais de 100.000 habitantes no Brasil, em função da incidência
estima-se que apenas na cidade do Rio de Janeiro um total de 3.423 adolescentes
sejam assassinados no período indicado.
3

Pesquisa Agente de transformação – Instituto Pereira Passos e Instituto TIM em:
http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp/agentes-da-transformacao
‘Os Donos do Morro’: uma avaliação exploratória do impacto das Unidades de Polícia Pacificadora
(UPPs) no Rio de Janeiro. In: http://www.lav.uerj.br/docs/rel/2012/RelatUPP.pdf
Instituto de Segurança Publica – Balanço dos Indicadores por UPP em:
http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=161
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As informações evidenciam a centralidade do jovem na política de
segurança. Porém, as ações repressivas podem ter como alvo os jovens, embora
isso não apareça no seu desenho, mas somente na prática cotidiana. A legitimidade
da polícia, no entanto, está abalada entre os jovens que afirmam ter pouca ou
nenhuma confiança na polícia – opinião de 56% dos jovens entre 25 a 29 anos
(RAMOS; MUSSUMECI, 2005).
Dessa forma, a situação das juventudes das favelas do Rio de Janeiro e sua
relação com as políticas de segurança se tornou uma grande preocupação,
especialmente sobre o cuidado de não criminalizar esses jovens pelo contexto onde
vivem.
Para melhor entender essa relação é necessário ouvir o jovem sem
prescindir da análise e da interpretação que não tem apenas o discurso, mas
também a sua prática, possibilitando entender como se estabelece a construção do
cotidiano desses jovens e sua relação com a polícia. O tratamento dessas questões
requer uma interpretação de como pensam e se justificam diante da necessidade de
se relacionar com as políticas de segurança que são oferecidas.
Essa análise demonstra as contradições e idiossincrasias advindas da
pluralidade de falas desses jovens diante da complexidade dessas relações. E os
diferentes olhares demonstram o quão complexo é tratar dessa questão. O jovem
tem uma dimensão dessa realidade, pois está sendo afetado por ela, mas não
necessariamente entende como essas políticas se referem a ele. Portanto é difícil
construir esse repertório a partir da visão do jovem, pois ele tem uma leitura muito
forte da violência, pois é apenas o que foi dado a eles ao longo desses anos.
Apesar de se apresentar uma nova lógica de policiamento, as práticas
anteriores ainda coexistem, o que torna confusa a percepção, ora entendida como
duas polícias, ora como uma polícia que não mudou. A desconfiança ainda domina
os olhares e as práticas desses jovens. E essa desconfiança desafia a consolidação
dessa nova possibilidade de fazer política de segurança, como se a mudança jamais
fosse possível diante do processo histórico recente. Só será possível construir uma
política de segurança cidadã4 se forem ressignificadas as representações e práticas

4

Aqui tomamos como referencia o Conceito de Segurança Cidadã que aborda a promoção
da segurança a partir de fatores sociais, culturais, econômicos, institucionais, familiares,
pessoais e globais. A política de Segurança Cidadã é compreendida como uma estratégia
interdisciplinar e coletiva, baseada em fatores socioculturais e articulada em vários níveis da
atuação governamental na busca de uma nova cultura de paz e segurança. Considerando
essa causalidade múltipla da violência e da criminalidade urbana, a estratégia para promover
a Convivência e a Segurança cidadã deve ser integral. Deve incorporar ações em diversas
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de intervenção policial e a visão da juventude para a polícia e vice-versa. Hoje
temos uma política que está colocando em questão as relações nessas áreas,
trazendo mudanças, especialmente no que diz respeito ao domínio armado e a
redução dos índices de letalidade.
Sem situar o debate com a complexidade devida, iremos apenas reforçar
ainda mais a produção do medo e o descrédito nas forças policiais. Estamos diante
de um desafio pois ainda se dicotomiza as relações polícia e comunidade. A polícia
não deveria ser vista como invasora, mas como parte desse espaço social a ser
construído. Mas estamos muito longe de superar essa dicotomia, onde os diferentes
interesses reforçam os conflitos entre atuação policial e a cultura das favelas, onde o
policial é percebido como alguém que veio dominar, sem que se leve em conta que
polícia e comunidade pertencem ao mesmo espaço. A produção científica reforça os
danos causados pelas intervenções policiais, e pouco discute as relações entre a
polícia e a comunidade, especialmente quando se trata de juventude.
A possibilidade de transição para um modelo baseado na prevenção do
crime e da violência, e de proximidade com a comunidade, com comprovados
níveis de redução da violência letal nessas áreas, embora de uma maneira geral
seja aprovada por parte da comunidade, como tem sido comprovada por algumas
pesquisas, essa aprovação não se reflete com relação à juventude.
Essa tensão entre jovens e policias se reflete na abordagem policial focada
nesse público. Jovens de 15 a 29 anos representam 41% das pessoas abordadas
pela polícia e 59% dos que disseram ter sofrido intimidação ou ameaça. Entre os
abordados mais de uma vez, 17% das pessoas entre 15 e 19 anos teriam sido alvos
de agressão física, enquanto 29% foi vítima de agressões psicológicas. Esses
abusos poderiam explicar também o fato de que 68% dos jovens entre 15 a 19 anos
têm medo da polícia (RAMOS; MUSSUMECI, 2005).
Mesmo com as evidências de que a juventude é o grupo mais afetado pelas
situações de criminalidade e violência, nenhuma política pública de segurança
considerou esse público como foco de suas ações. E ainda há uma grande
resistência em se estabelecer uma relação entre a juventude e a polícia, devido à
história de repressão e abuso, e de traumas muito recentes e ainda presentes. Essa

áreas temáticas relacionadas aos fatores de risco da violência e aos ambientes onde a
violência pode ser gerada. Agrega também múltiplos atores (poder legislativo, sistema de
justiça, poder público, sociedade civil, família, educação em casa e na escola, entre outros)
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quebra de confiança dificulta essa aproximação. E ambos, jovens e policiais, são
estigmatizados.
Apesar dos relatos de que nada mudou em áreas atendidas pela UPP, é
evidente que se reconhece mudanças significativas nas dinâmicas das relações
sociais locais. E apesar de duras e justificadas críticas que os jovens tenham,
também está claro que há uma expectativa de que a UPP se consolide como um
processo de policiamento de proximidade, com respeito à comunidade e seus
cidadãos. De fato é inevitável que as UPP permeiem a discussão por ser parte de
um fenômeno atual, mesmo para as áreas não atendidas por essa política.
É a partir da observação e das falas e práticas dos jovens que se pretendeu
construir uma análise exploratória sobre como essa juventude percebe as
intervenções da segurança pública na localidade onde vivem.
Com relação à sensação de segurança na comunidade onde vivem,
reconhecem a violência, especialmente relacionada aos conflitos armados, como um
de seus aspectos mais negativos. E identificam quase imediatamente a atuação das
UPP como exemplo de intervenção da política de segurança que interrompe essa
lógica do confronto. No entanto, isso não faz com que se sintam mais seguros. Os
jovens consideram que a chegada da polícia não representou uma emancipação da
comunidade. Isso porque o fato da polícia atuar na regulação desse espaço, se
relacionando com a comunidade de maneira armada e ostensiva, faz com que os
jovens percebam que a polícia apenas “substituiu” o tráfico no controle local. Outra
razão é a expectativa da melhora para as condições de vida da comunidade que não
se concretizou. E mais uma vez a presença do Estado se faz através da atuação
policial e armada.
Isso se reflete mais fortemente no discurso de jovens ligados aos
movimentos de juventude, que identificam essa nova realidade como um processo
de militarização das favelas. Além disso, o histórico de relação violenta e corrupta
com essas áreas faz com que os jovens não confiem na polícia. Enquanto com o
tráfico eles se sintam mais seguros, não por considerarem o melhor para a
comunidade, mas porque sabem com quem estão lidando e se sentem mais
“respeitados”.
Contraditoriamente, reconhecem o fim dos confrontos e as mortes a ele
relacionadas como um aspecto positivo. Isso é atribuído à permanência da polícia
que não atua mais nas incursões e ocupações eventuais, estando presente de
maneira permanente. A letalidade violenta caiu drasticamente nessas áreas, como já
foi citado. Esse reconhecimento também é um fator identificado pelos jovens nas
8
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áreas onde não há UPP. Portanto, os jovens reconhecem que a presença
permanente da polícia elimina os confrontos. Mas ficam apreensivos com a maneira
como serão tratados pela polícia.
A atuação permanente da polícia estabelece uma nova relação local que
precisa ser ressignificada. Se por um lado não há confiança na polícia, por outro
lado há esperança de que a mudança seja possível. No entanto, assim como o
tráfico ainda é persistente nessas áreas, a polícia também não deixou de atuar de
maneira violenta. E essa relação conflituosa é mais fortemente percebida quando se
refere a abordagem policial.
Embora a abordagem faça parte do trabalho policial, nenhum jovem quer ser
abordado pela polícia, seja porque se sente tratado como elemento suspeito, ou por
ser tratado com truculência e desrespeito.
A abordagem policial é um ponto central nessa discussão. Como já foi
demonstrado anteriormente, os jovens são mais abordados pela polícia, comparado
ao resto da população. Essa contrariedade é reforçada pelo fato do jovem estar
sendo abordado no seu lugar de residência, onde as pessoas se conhecem e sabem
quem está envolvido com atividades ilícitas ou não. Enquanto a polícia trata a todos
como elementos suspeitos, reforçando mais uma vez que o olhar sobre os jovens é
de marginalização.
Outro fator importante identificado foi a percepção com relação a regulação
do espaço pela polícia. Observa-se um conflito simbólico na representação da
polícia nas áreas com UPP, especialmente porque isso interfere na sensação de
pertencimento à comunidade. Os jovens percebem a polícia como mais um ator
social naquele espaço, mas não a reconhecem como parte da comunidade, no
sentido de compartilharem da mesma realidade social.
Paradoxalmente, muitas das demandas da comunidade que não tem uma
relação direta com a segurança pública são levadas à polícia. Isso se deve ao fato
da polícia ser o representante do Estado que está presente e com quem a
comunidade pode falar. Assim, encaminham para a UPP as demandas mais
diversas da comunidade como coleta de lixo, iluminação pública, saneamento, entre
outras. Embora reconheçam que esses serviços não sejam as atividades específicas
da área da segurança pública, transferem para eles essa responsabilidade alegando
que, por representarem o Estado podem encaminhar essas demandas para os
órgãos competentes.
Outro conflito entre os jovens e a presença da polícia tem diz respeito a
cultura da favela, de ocupação das ruas como espaço de lazer e convivência. Isso
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se reflete na preocupação que os jovens têm de descaracterizar uma das coisas que
consideram como formas de identidade da cultura local.
Com relação a esse aspecto, a atuação policial entra em conflito com os
interesses da comunidade quando impõe a legislação vigente, como por exemplo: a
lei do silêncio, o respeito à privacidade e a lei de organização de eventos. Que
entram em conflito com histórico local na produção e organização de eventos
culturais.
A questão do lazer e do baile funk é um dos temas mais polêmicos.
Considerado marca da cultura das favelas, os bailes funk tem sido proibidos pela
polícia, seja por considerarem que os organizadores não respeitam às normas da
legislação, seja porque consideram que esse lazer está intimamente ligado a
atuação do tráfico de drogas.
Dessa forma, a rua como espaço de convivência foi alterada. E os jovens
demonstram esse descontentamento considerando que a polícia se tornou a nova
forma de controle, não respeitando a representação cultural da favela e
criminalizando uma das suas marcas indenitárias.
Outra observação é o controle e organização das atividades e serviços da
comunidade. Durante décadas essas áreas viveram subordinadas às leis próprias,
não apenas ditadas pelo tráfico. A ausência ou insuficiência de serviços públicos e
do exercício da cidadania fez com que os residentes dessas áreas sobrevivessem
na informalidade. Portanto, não se pode esperar que se estabeleçam a nível formal,
regular e legal após décadas de abandono. Essa dinâmica está presente nas
atividades de comércio e serviços irregulares, mas também nas relações
interpessoais e privadas onde o tráfico assumia muitas vezes o papel de mediador e
provedor.
Isso reforça a percepção dos jovens de que o estado só atende às favelas
com a polícia, que assume seu papel como órgão repressor. De fato existem muitas
irregularidades nessas áreas, mas a sua regulação deveria ser feita pelos órgãos
públicos competentes, em um trabalho de resgate dessa cidadania. A continuidade
dessa lógica da repressão só reforça ainda mais os estereótipos entre ambos os
lados.
Além disso, quando as ações estruturantes não chegam, a credibilidade da
política pública de segurança é colocada em risco.
O medo da descontinuidade da política pública é outro aspecto demonstrado
pelos jovens. Eles sabem que as políticas públicas são descontinuadas em todas as
áreas. E temem as consequências disso diante de experiências anteriores. Esse é
outro fator que faz com que os jovens não apoiem abertamente a UPP. Eles têm
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medo de serem identificados pelos traficantes e sofrerem represálias no caso de
haver descontinuidade do trabalho iniciado pela polícia. Percebe-se então que a
insegurança não está apenas na falta de confiança da polícia, mas principalmente
na falta de credibilidade da continuidade da política pública.
O fato consensual é que todos querem o direito de ir e vir, o cessar fogo e o
protagonismo da comunidade para definir o que é melhor para ela em termos de
políticas públicas. Mas nem todos tem um claro entendimento de que a política de
segurança pública não tem capacidade de resolver todos os problemas da
comunidade. E que ainda há décadas de memória traumática à superar.
Todo esse cenário de aparente paz torna menos visíveis outros problemas
sofridos por essas comunidades. O Estado coloca as favelas como lugares que
precisam ser controlados pela polícia, quando na verdade o que precisam é ser
libertados do tráfico. E se por um lado os jovens querem que a polícia saia, por outro
não querem que o tráfico retorne. É ambivalente, pois sabem que se a polícia sair o
tráfico certamente se restabelece e esse é um dos seus medos.
A força dessa observação é tão evidente que muitas vezes não reconhecem
a existência de outras políticas públicas, consideradas precárias e insuficientes. O
ponto principal é que as favelas não precisam apenas de polícia. Essa falta de
políticas sociais estruturantes que não se concretizou e a falta de outras políticas
públicas para os jovens deixa dúvidas quanto ao sucesso do projeto das UPP, ou
qualquer outra política de segurança que considere a segurança pública
responsabilidade apenas da polícia.
Dessa forma, a falta de confiança na polícia, com domínio armado e
abordagem policial discriminatória e violenta, o receio da descontinuidade da política
pública, as restrições e repressão às irregularidades e outras dinâmicas locais, e a
permanência do tráfico de drogas são os aspectos mais evidentes na percepção das
juventudes sobre a intervenção das políticas públicas de segurança nas favelas.
No que tange especificamente aos jovens, já era esperado que esse fosse o
grupo mais resistente à atuação da polícia. Além de a juventude ter uma
característica contestatória, há também o histórico de traumas que não será
superado com facilidade.
Embora apareçam relatos de que nada mudou com relação ao trabalho
policial, é evidente que se observa mudanças significativas nas dinâmicas das
relações sociais locais. Muitas vezes de forma não percebida, esses jovens se
encontram na condição de poder fazer críticas abertas da polícia, o que não
acontecia anteriormente. E apesar das duras e justificadas críticas que esses jovens
tenham, também fica claro que estamos vivendo apenas a etapa de um processo
11
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muito longo de ressignificação de relações e de espaços. Isso em si já é um fator
gerador de conflito. No entanto, o investimento em espaços de diálogo e a atuação
policial dita cidadã, sem abuso de poder ou do uso da força e sem corrupção, nos
indica que esse seja apenas o início de um longo caminho que precisa ser
construído.

3.

CONCLUSÃO
Certamente, a presença permanente da polícia gera desconforto e em boa

parte frustram as aspirações de protagonismo da comunidade e especialmente da
juventude. A apropriação do espaço continua a ser controlada. Isso porque o estado
regula as relações através de suas leis. A liberdade desejada não elimina que haja
uma sociedade de direitos. Mas como esperar esse e o reconhecimento de uma
população que teve seus direitos violadas das mais violentas maneiras durante
décadas.
Entretanto, apesar das tensões há inúmeras evidências de que as relações
mudaram muito, ainda que sutilmente. Hoje há canais de comunicação e controle
com e da polícia. Mas a baixa confiança por parte dos jovens, que ainda tem medo
de relatar abuso e reclamar, pois podem sofrer represálias da própria polícia ou do
tráfico fazem que as reclamações desse grupo poucas vezes cheguem aos
organismos de controle da atividade policial. Portanto, casos de corrupção e abuso
policial e qualquer situação que lembra velhos vícios impede a percepção de um
novo modelo de policiamento.
O jovem tem medo de estabelecer essa nova relação com a polícia, não
porque não queiram, mas porque não acreditam na continuidade da política pública,
assim como já aconteceu em experiências anteriores. Essa descrença tem
fundamento, pois o que se observa em geral nas políticas públicas é que elas são a
marca de um Governo, sendo descontinuadas a cada nova gestão.
Junta-se a isso, a existência e permanência nessas áreas do tráfico de
drogas. Mesmo nos territórios que foram desocupados, o que se observa é que há
uma fuga de parte desses traficantes, em geral com posições de liderança, mas
muitos permanecem nas comunidades. Dessa forma, se desarticula o tráfico de
drogas com domínio ostensivo do território por armas de fogo e a venda de drogas
de maneira explícita. Mas há uma rearticulação no modo de operação do tráfico
nessas áreas. E com isso, aqueles que permanecem tentam desestabilizar a política
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pública e impõem o medo ameaçando os moradores para que não apoiem o
trabalho da polícia. Dessa forma, assim como em outras áreas que não receberam
UPP, o tráfico continua atuando, impondo a lógica do medo.
Mas um fato importante é que essa nova dinâmica imposta revela uma
quebra na identificação dos residentes com as facções locais, como comumente se
observava. Durante muitos anos, mesmo aqueles jovens que não participavam das
atividades criminosas construíam uma identidade com a facção local, se referindo ao
lugar onde moram como área da facção A ou B. Essa identificação vem se
enfraquecendo em ambas as áreas estudadas.
As reflexões aqui levantadas não pretendem responder de forma definitiva a
todas as complexidades identificadas. Antes, pretende provocar uma reflexão sobre
essas relações e os seus significados, compreendendo um esforço de avançar na
perspectiva de participar do mesmo mundo comum, com todas as suas
multiplicidades. Portanto, é necessário lançar um olhar diferenciado às favelas em
processo de pacificação, na medida em que se identifica nesses espaços os
problemas, mas também o seu potencial de produzir soluções e contribuir de forma
efetiva para a melhoria das condições de vida no âmbito da segurança pública,
abordando essas questões na perspectiva da atuação preventiva. A consolidação
das políticas públicas consiste em fundir todas as diferenças culturais, para que
sejam pouco a pouco substituídas por uma nova cultura que precisa ser pensada de
maneira integral. E nesse contexto, as práticas viáveis de desenvolvimento estão
relacionadas à apropriação dessa política, segundo a lógica da proximidade, para
que seja possível construir condições para interferir em realidades socioculturais
sedimentadas e instituídas ao longo de nossa história.
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Ações da Segurança Pública no Controle da Violência Juvenil
Escolar na Bahia

Antônio Mateus Soares1
Matheus Reis de França2

1-Introdução
A manifestação da violência juvenil, tem impactado na convivência escolar e
transformado atos de indisciplina em atos de infração, a violência na escola vem
rompendo com os códigos de civilidade, subvertendo normas, e alterando as
funções e papéis da instituição escolar, sobretudo ao que se refere a sua função
primordial de socialização e preparação para o exercício da cidadania. A
deficiência da escola, no entanto, não explica sozinha esse fenômeno. A própria
instituição escolar enfrenta um conjunto de dificuldades – captura pela ordem
política neoliberal, que subverte a sua função de transformação social,
colocando-a como mera formadora de mão de obra para o mercado de trabalho;
crise de autoridade; desgaste de sua legitimidade social; dificuldade de instituir
vínculos com a família, entre outros fatores, que como vamos analisar nesta
artigo,

comprometem a sua qualidade e o exercício de sua função, pois

estabelece um “desligamento de contexto” que não impede que os problemas
sociais como a violência irrompam no ambiente escolar.
Diante das dificuldades enfrentadas pela escola, e de um quadro de aumento
da violência entre os jovens, que repercutem na evolução da indisciplina e da
incivilidade escolar, em 2010, por iniciativa de uma delegada motivada em
acompanhar e prover proteção ao ambiente escolar criou uma pasta de
atendimento e um sistema de controle de dados e acompanhamento das
situações de violência entre adolescentes e jovens no ambiente escolar. E em
2012, com iniciativa similar a da Delegacia do Adolescente Infrator – DAI, foi
ampliado o plano de ação de combate à violência nas escolas, por parte do
1 - Professor Adjunto da Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB; Sociólogo; Doutor em
Ciências Sociais.
2 - Graduando em Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades da Universidade Federal do Sul
da Bahia – UFSB
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Departamento de Operação da Ronda Escolar, que também criou um sistema
de registros de dados para as ocorrências. Essas iniciativas apontam para
algumas dimensões: de um lado, uma forma nova de encaminhamento da ação
pública no setor de segurança pública, no sentido de prevenir e controlar
eventuais situações de conflito entre jovens; por outro, é indicativa do
crescimento do fenômeno no ambiente escolar; e ainda expressa à incapacidade
da instituição escolar de mediar conflitos de disciplina no âmbito da escola.
A função desempenhada pela DAI e pela Ronda Escolar, no âmbito da tentativa
de controle policial da violência na escola, envolve ações de mediação,
denúncia, enquadramento e encaminhamento de processo jurídico, mobilizando
uma ação pública que envolve agentes diferenciados e implicados na promoção
da justiça. Como um princípio analítico da institucionalização de controle de
infrações disciplinares praticadas por adolescentes e jovens no âmbito das
escolas. A ação pública mobilizada pela DAI e pela Ronda Escolar, é
compreendida como um mecanismo de invenção, não resultantes de uma
espontaneidade, mas de um saber prático que os agentes envolvidos
acumularam ao longo de sua trajetória.
Neste contexto, essa artigo ao compreender os efeitos da violência juvenil no
âmbito da convivência escolar, que impactou na transformação dos atos de
indisciplina em infração ela

busca também reconstituir uma experiência de

criação de ações específicas de registros de casos de violência nas escolas em
Salvador, observando as condições de sua criação e seus alcances e efeitos
sobre a violência na escola. Essa iniciativa confirma, no plano institucional, a
consciência generalizada de que o crescimento da violência entre os jovens
exige hoje, das autoridades, ações públicas vigorosas. O tratamento parcial pela
via da segurança pública transforma a indisciplina escolar em infrações, com
enquadramentos no campo criminal.
A hipótese central desta artigo se funda na afirmação de que o crescimento da
violência e da criminalidade juvenil tem subvertido a função civilizatória da
instituição escolar, que tem buscado amparo nas instituições policiais, o que
desloca o papel da escola na socialização dos jovens, devido a uma crise mais
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ampla da instituição escolar, o que acaba por

enquadrar as situações de

indisciplina entre estudantes em subversores da ordem.
Esse estudo também buscar analisar

como a mediação dos conflitos no

cotidiano da escola por uma instância externa, da segurança pública pode ser
efetiva do ponto de vista do controle e prevenção das situações conflitivas que
envolvam violência, mas que também subverte o sentido da escola que aparece
como instituição incapaz de encaminhar questões de convívio e disciplinamento
dos estudantes em seu cotidano, e que demonstra uma perda de autoridade
(ARENDT,1992), “a perda de autoridade, iniciada na vida pública e política (...)
está no cerne da crise do mundo moderno, crise que se reflete também na
educação”.
Na perspectiva de sistematizar um conjunto de argumentos para atender os
objetivos deste artigo, além da introdução e da conclusão, o sistematizamos
através de quatro textos: 2- Escola e a regulação da ordem social; 3- Violência
na escola e segurança pública; 4- Trâmites entre escola e delegacia – quando
a disciplina se transforma em infração; 5- Mediação e denúncia: a mobilização
da ação pública.

2 – Escola e a regulação da ordem social
A ordem neoliberal, que controla a sociedade contemporânea e direciona as
lógicas de reestruturação de mercado, são encubadas por um Estado cada vez
mais implicado no alinhamento de diretrizes neoliberais para o controle social,
possuindo impacto em todas as instâncias sociais. Nos últimos anos, a defesa
da “lei e da ordem”, foi propagada como estratégia de minimizar os efeitos da
insegurança e do crescimento da sensação de medo que cresceu no mundo nos
últimos anos. Nos Estados Unidos, segundo Loïc Wacquant (2001) a aplicação
da ordem social pela força (via maximização do sistema carcerário), seria o
“antídoto” divulgado por este pais para um maior controle da "violência urbana"
e da "delinquência juvenil", a ordem pela força, seria aplicada mesmo quando os
índices de criminalidade não fossem elevados, promovendo uma política de
“tolerância zero”.
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O desenvolvimento desta “política da ordem” (WACQUANT, 2001), através de
uma eficácia no controle social pelo sistema de segurança, se ampliaria ao
mesmo passo que reduziria os investimentos no âmbito da assistência social,
implementada por políticas sociais oriundas do Estado do Bem Estar Social, que
seria substituído por um Estado Penal. No Brasil, também capturado pelos
agenciamentos neoliberais, o controle social e a proteção da ordem vigente seria
promovida por uma complexa rede de políticas sociais 3 de cunho redistributivo,
que instalaria formas e dispositivos para a gestão da pobreza, (IVO, 2008), com
o objetivo de promover a sensação de segurança e estabilidade social para
classes sociais menos favorecidas. Enquanto nos Estados Unidos, se instituiu a
“tolerância zero”, no Brasil se promoveu o “fome zero”, programas que mesmo
elaboradas em países diferentes, visam garantir a ordem social e a manutenção
das lógicas neoliberais, amortecendo os problemas estruturais da sociedade
capitalista (desemprego, precarização do trabalho, pobreza e exclusão social).

A regulação da ordem social construída pela política neoliberal, como forma de
contenção das desigualdades sociais do Brasil, estaria associada ao processo
de reestruturação produtiva capitalista. Neste contexto, Anete Ivo (2008), afirma
que foram “inventadas” novas formas de tratamento para a pobreza e para a
exclusão social na modernidade. A noção de exclusão, por exemplo, “se
transforma num conjunto de representações da ordem social, construídas e
recortadas cientificamente, em dispositivos de gestão” (IVO, 2008, p 99), que
passam a ser operacionalizados por sistemas de proteção social, através da
distribuição de renda para os pobres, entre outras medidas que visam manter a
ordem social imposta pelas políticas neoliberais. O Estado apareceria, como
aquela instituição que tem a função de promover a proteção social dos membros
da sociedade, “quando na verdade essa função não é exclusiva do Estado e
coexiste com outras de proteção vigente na sociedade, como a proteção
intergeracional no interior das famílias; as formas de sociabilidade desenvolvidas
pelas igrejas; a filantropia do terceiro setor; as associações; sindicatos e

3

Cf. IVO (2008, p.27) As políticas sociais envolvem embates e deslocamentos de atores sociais e de
sentidos no campo da prática e estão submetidas a categorias do conhecimento, do re-conhecimento e da
crítica dos problemas sociais, do desemprego, da precarização, da pobreza e da exclusão social.
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movimentos sociais (IVO, 2008, p. 90), e acrescentamos a escola que é um
espaço de luta por direitos e por cidadania.

O conjunto de situações apresentadas em relação à escola – submissão às
lógicas neoliberais, subversão de funções civilizatórias, crise de autoridade,
dificuldade do estabelecimento de vínculos, mobilizam fatores que produzem na
escola um campo fértil para o desenvolvimento de diversas formas de violência
e incivilidades.
3- Violência na escola e segurança pública
Não se pode negar, que no Brasil, a questão da segurança pública aparece como
um dos principais problemas da sociedade contemporânea, o que mobilizou na
última década o surgimento de uma rede de Observatórios de Segurança Pública
no pais4. Na constituição de 1988, a Segurança Pública é apontada, como um
direito social, seria uma das ações necessárias para a consolidação da
democracia em nosso país, levando em conta o pacto federativo, e as
responsabilidades dos entes federados (União, Estado e Município). Conforme
o texto constitucional “a segurança pública é dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio”. (CF.1988, Art. 144).

As complexidades em torno da promoção da segurança pública no Brasil, se
articulam a um conjunto de déficits cívicos, e se expressam pelas dificuldades
na gestão dos próprios órgãos de segurança, que além de heterogêneos (
complexo sistema jurídico e sistema policial – federal, militar, civil, guarda
municipal), são desafiados pela amplitude e diversidade territorial do pais, o que
acarreta em dimensão nacional a falta de unidade e de integração entre os
órgãos de segurança e a relação com o território. Recentemente a questão da
segurança pública, foi indicada pela população jovem brasileira, como uma das

4

Observatório Interdisciplinar de Segurança Pública do Território Bahia (OBSPBA); Observatório de
Segurança Pública de Vitória (OBSPDF); Observatório de Segurança Pública do Distrito Federal (OBSPDF);
Segurança Pública de Santa Catarina (OBSPSC); Observatório de Segurança Pública de Canoas/RS
(OBSPSC); Observatório de Segurança Pública do Recife (OBSPE); Observatório de Segurança Pública
da UNESP (OBSUNEP).
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prioridades para a ONU, na elaboração de uma nova Agenda de
Desenvolvimento para 20155.

No Brasil, os adolescentes e jovens, são as maiores vitimas das falhas da
segurança pública, em 2011, foram 18.436 jovens vítimas de homicídios, na
Bahia foram 2.197 jovens mortos. Além disto, nos últimos anos, segundo dados
do Mapa da Violência (2013), a taxa de criminalidade na Bahia, cresceu 311,8%,
muito maior que o crescimento nacional de 1,9%. Repercutindo no ambiente
escolar que também é solapada pela insegurança e por constantes atos de
violência e criminalidade, reveladas tanto pelos registros da DAI- Delegacia do
Adolescente Infrator, como pela Ronda Escolar, ambos os órgãos são ligados a
Secretaria de Segurança Pública do Estado.
O esgotamento da escola enquanto instituição social basilar, associada com
outros fatores comuns na condição juvenil (inconstâncias, agressividades,
indisciplinas, rebeldias), fragilizam as relações de convivência instituídas neste
espaço, e produzem uma constante sensação de medo potencializada pelo
receio da manifestação de atos violentos e criminosas envolvendo indivíduos na
escola. Algumas entrevistas realizadas para este estudo entre 2010 e 2012,
tendo como público professores e alunos de escolas públicas e privadas de
Salvador, revelam que a incerteza faz parte do cotidiano escolar, como relata
uma professora (2010) “não sabemos o que pode vir a acontecer aqui na escola
(brigas motivadas pelo tráfico de drogas, acertos de contas com queimas de
arquivos, agressões físicas, tentativas de homicídios, roubos, dano ao
patrimônio)”, situações que ampliam a sensação de insegurança no ambiente
escolar.
4- Trâmites entre escola e delegacia – quando a disciplina se transforma
em infração

5

Disponível no site http://www.onu.org.br/onu-publica-resultados-parciais-de-consultas-sobre-agenda-dedesenvolvimento-pos-2015/. Acessado em 04.01.2014.
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A frequência da violência escolar, expressa por agravos físicos, materiais e
psicológicos, explicitados em ameaças, agressões, roubos, arrombamentos,
lesões, tentativas de homicídios entre outros atos, vêm acarretando

danos

irreparáveis para a vida do adolescente e do jovem e para a escola, enquanto
instituição socializadora implicada na formação do sujeito, sobretudo para a
escola pública, tendo em vista que a privada, conta com uma equipe de
contenção para os efeitos deste tipo de indisciplina e incivilidade na vida dos
adolescente. A violência na escola, radicalizada pela crise da instituição escolar
reflexo de uma crise da sociedade capitalista, tem fragilizado códigos
indispensáveis às relações de convivência e solidariedade, a exemplo do
respeito ao colega e ao professor, rompendo com parâmetros de hierarquização
e obediência institucional, denotando que a escola não consegue resolver esta
questão sozinha, sobretudo, quando a indisciplina reiterada se transforma em
infração saindo do controle escolar e recebendo novos enquadramentos através
de instituições da ordem como a delegacia de policia e a ronda escolar (policia
militar), que passam a ser chamadas a participarem do controle deste fenômeno
social, mobilizando novos atores e agentes públicos.
A indisciplina, a incivilidade, a agressividade, como fenômenos que ao mesmo
tempo em que potencializam atos de violência, se instituem como a própria
violência presente nas escolas de Salvador, mobilizam uma heterogeneidade de
atos de violência explícitos através de diversas situações e intensidades
(insultos, xingamentos, brigas verbais e físicas, depredações e roubos),
incorporando também, o que podemos chamar de violência brutal:

Aluno dá facada no pescoço de professor em Cajazeiras (A
TARDE, 03/03/2010); Adolescente de 15 anos é atingido com
um tiro dentro de escola (A TARDE, 03/03/2010); Uma
adolescente de 17 anos foi esfaqueada na sala de aula (A
TARDE, 11/09/2012), Estudante é assassinado dentro de escola
em Salvador (A TARDE, 01/08/2013); Vigilante de colégio
estadual é baleado por aluno no subúrbio de Salvador (A
TARDE, 09/08/2013).

Estes atos de brutalização das relações sociais, além de gerar um grave dano
fisico, rompe com a moral, a ordem e com a própria civilidade esperada nas
relações humanas, situações que amplia a sua capacidade de gerar comoção
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social, por estar acontecendo dentro de uma instituição social implicada na
formaçao dos sujeitos. Este atos de violência, foge o controle da instituição
escolar, que se encontra despreparada para lidar com estes tipos de situação,
face tamanha violência e brutalidade dos atos, precisando do apoio de
instituições ligadas à segurança pública, com a finalidade de quanto não resolver
a situação, prevenir e promover a restauração da ordem. Assim, a fragilidade e
falta de habilidade de diretores, professores, funcionários e até mesmo alunos
da escola, conviverem com esta situação, faz necessário que a escola mobilize
outras instituições (policia civil e policia militar), que buscando amenizar o
problema, conduza a transformação do ato indisciplinar em ato de infração,
encaminhado quando necessário para a judicialização do fenômeno.
A trâmite que conduz a transformação do ato de indisciplina em ato de infração,
acontece mediante o registro da ocorrência, implicando
responsabilidade do âmbito

deslocamento da

pedagógico para o âmbito policial, através da

atuação de instituições da ordem pública. Tal trâmite promove a ressignificação
do próprio ato, que passa a ser operado por instituições controladoras da ordem
pública, muda-se o enquadramento do ato, alterando uma estrutura de sentido
processualmente delineada por meio de regulações policias e
alterando os “esquemas de interpretação” e os

jurídicas,

“quadros de sentido”

(GOFFMAN, 1974).
O ato indisciplinar após ser registrado na delegacia se transforma em ato
infracional, o sentido se altera, assim as providências que serão tomadas em
relação ao ato, logo em seguida os agentes envolvidos são chamados para
prestar esclarecimentos, a depender do ato, são intimados o representante da
unidade de ensino (diretor, vice diretor, coordenador, professor); representante
do agressor (pai, mãe, tio, irmão maior de idade, ou responsável); representante
da vítima (pai, mãe, tio, irmão maior de idade, ou responsável). Em alguns casos
o policial ou alguém que presenciou o fato servirá como testemunha. Após a
apuração inicial da ocorrência na delegacia, são feito os encaminhamentos para
o Ministério Público, em específico para as Varas Especializadas da Infância e
da Adolescência que dará prosseguimento ao processo e, a depender do
julgamento, o adolescente infrator poderá sofrer sanções que vão desde
medidas socioeducativas até internamento de no máximo três anos em
instituições competentes.
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Em 2010, conforme registros da DAI, foram oficializadas 292 ocorrências; em
2011, foram 331 ocorrências; em 2012 foram 203 ocorrências, em 2013 foram
registradas 115 ocorrências, a diminuição em 2012 e 2013, se justifica por uma
atuação mais sistematizada da Ronda Escolar, que neste mesmos anos,
registraram respectivamente 488 chamados e 433 chamados para resolverem
situações de violências nas escolas, como o problema foi resolvido em lócus,
não foi encaminhado para o registro na DAI. Este conjunto de dados ratificam
que a transformação da indisciplina e da incivilidade em ato de infração e
crescente e tem mobilizado a ação da policia militar, através da ronda escolar e
da policia civil através da DAI. Outra questão relevante é que mesmo com o
percentual expressivo de registros de ocorrências, ainda eles não são suficientes
para revelarem a totalidade dos atos de indisciplina ocorridos no espaço escolar,
pois além de heterogêneos, estes atos não são oficializados, apenas quando a
situação foge o total controle da escola. Acrescentamos, que muitas escolas
fazem restrições ao registro da queixa, exemplo disto é que as secretarias do
estado e do município não têm qualquer tipo de registros em relação aos casos
de violência nas escolas, ou seja, há uma estratégia institucional de “blindagem”
deste espaço, no que se refere a produção de dados oficiais que comprovem a
existência da violência escolar tão branda na rede pública, a Escola (C),
analisada em nossa pesquisa de campo, demonstrou este fato, pois ela
apresenta em seu cotidiano diversas situações de violência e não há nas bases
de dados da DAI e da Ronda Escolar registro destes atos. A rede privada
também evita o registro das ocorrências, com receio de macular a imagem da
escola e perder alunos, como indicou a Escola (B), de nossa pesquisa de campo.
No trâmite entre a instituição socializadora (escola) e as instituições da ordem
(delegacia e ronda escolar) no combate a violência na escola, a ronda escolar
ocupa uma função de mediação, ela recebe os chamados da escola em que há
violência ocorrendo, através de ligação telefônica, ao chegar tentar intervém no
controle da ocorrência e decide se procederá ou não no encaminhamento do ato
para o registro na delegacia. Segundo a (TABELA 01), produzida através da
sistematização do banco de dados da DAI, referentes aos anos de 2010, 2011,
2012 e 2013 a polícia, através da ronda escolar, é a principal denunciante do ato
infracional. Não há nada que impeça que o chamado seja feito diretamente a
DAI, mas com a otimização dos serviços da ronda escolar a partir de 2012,
conforme depoimento do comandante responsável, há uma maior rapidez no
atendimento do chamado através da ronda escolar.
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TABELA 01 - Denunciantes dos registros de ocorrências policiais – DAI
2010

2011

Total de
Registros
1º.
Policia
2º.

292

2012
331

77%

Total de
Registros
1º.
Policia

Família

15%

2º.

3º.

Escola

5%

4º.

Outros

3%

2013
203

78%

Total de
Registros
1º.
Policia

115

65%

Total de
Registros
1º.
Policia

Família

12%

2º.

Família

25%

2º.

Família

30%

3º.

Escola

7%

3º.

Escola

7%

3º.

Escola

7%

4º.

Outros

3%

4º.

Outros

3%

4º.

Outros

3%

60%

Fonte: Banco de dados da DAI, 2013

Os dados da DAI (TABELA 01), ratificam que a polícia é a principal denunciante
dos atos de infração, através da ronda policial, que quando chamada em tempo,
conforme depoimento do comandante responsável, consegue na maioria das
vezes autuar o flagrante nos “infratores” e quando há impossibilidade do
tratamento da situação ser feita no local, o caso é conduzido a delegacia. Vale
acrescentar que o contato com a ronda policial é feito quando a escola não
consegue controlar o ato e busca reforço, ou seja, a polícia é chamada após a
situação deflagrada. Tal situação indica que a parceria estabelecida entre a
escola e a polícia, não é preventiva6, é exercida no sentido de impor a autoridade
punitiva, o que dificulta um maior controle das incidências. Segundo entrevista 7
“realizada com a delegada titular da DAI, a família em percentual relativamente
baixo, realiza o registro da queixa, e quando o faz, tem a expectativa que o filho
ou tutelado não seja mais vitimizado por situações de violência ou humilhação,
buscando proteção e segurança”. Entretanto, a partir de 2012, como indica a
(TABELA 01), mesmo com a redução geral do número de registros de
ocorrências na DAI, como já referenciado que é justificado por uma maior
filtragem realizada pela ronda escolar, que passa a resolver determinados casos
em lócus, o número de denúncias feitas pelas famílias vem crescendo,
apresentado um percentual em 2012, de 25% dos registros na DAI, 13% maior
do que no ano anterior; em 2013, este percentual sobe para 30%, 5% maior do
que o ano anterior e o dobro do apresentado em 2010.
6

A partir de 2012, a ronda escolar passou a apresentar uma maior funcionalidade no tratamento da
violência escolar, criou um plano estratégico e estabeleceu visitas ordinárias, com a finalidade de
desenvolver ações preventivas na escola. Mesmo assim, percebemos através dos casos apresentados que
ainda ela atua de forma punitiva, mesmo que não haja o exercício da força física, a uma imposição de
controle e punição pela representação que ela possui.
7 Entrevista realizada com a delegada titular da Delegacia do Adolescente Infrator (Cód. I- DAÍ) em 20 de
novembro de 2012 . Os dados relativos à entrevista devem constar da apresentação metodológica e crítica
dos dados.
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Consideramos que os registro das ocorrências podem ser compreendido como
uma medida de segurança, repreensão aos atos indisciplinares e busca de
justiça. Assim, quando avaliamos as estatísticas das ocorrências policiais,
disponibilizadas pela DAI, referentes aos três últimos anos (2010, 2011, 2012)
constatamos que o número de registros são expressivos, mesmo com redução
a partir de 2012, ano em que a ronda escolar, começa agir com maior filtro no
encaminhamento das ocorrências, elas continuam chegando a delegacia e
sendo registradas.
TABELA 02- NÚMERO DE REGISTROS DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS - DAI
2010
2011
2012
ANUAL
292
331
203
MENSAL
32,4
36,7
25,3
Fonte: Banco de dados da DAI, 2013

2013
115
13,5

Ao analisarmos os quatro últimos anos, percebemos que houve um crescimento
de 4,3 casos ao mês, entre 2010 e 2011, anos cujo calendário letivo não foi
submetido a interrupções, diferente do ano de 2012 e 2013, em que ocorreram
diversas greves e uma maior ação da ronda escolar, repercutindo em uma
redução de 11,8 casos ao mês. Atos como lesão corporal, ameaças, vias de
fato, porte de armas, furtos, roubos uso de drogas por alunos, além de agressões
verbais e físicas, aparecem no cotidiano das escolas de Salvador, submetendo
alunos, funcionários e professores a uma situação permanente de medo e
insegurança, que se amplia quando a instituição escolar se mostra impotente
para resolvê-los, como revela os dados da DAI.

5- Mediação e denúncia: a mobilização da ação pública

Como vimos nos capítulos anteriores, à expressão do fenômeno da violência em
escolas de Salvador, o esgotamento da escola enquanto instituição socializadora
e suas dificuldades no enfrentamento da violência que envolve cada vez mais
adolescentes e jovens. Tem mobilizado um complexo sistema de proteção que
operacionaliza um conjunto de instituições da ordem, vinculadas à Segurança
Pública, entre estas, a Ronda Escolar (policia militar); Delegacia do Adolescente
Infrator - DAI (policia civil); Ministério Público, através da Vara da Infância e da
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Juventude; Defensoria Pública e a Fundação da Criança e do Adolescente FUNDAC, instituições que vêm desenvolvendo um trabalho articulado com foco
no adolescente e no jovem. Levando em consideração o objetivo deste estudo
que é compreender o crescimento da violência na escola e os impactos na
transformação dos atos de indisciplina em atos de infração, analisaremos a
função e o trabalho exercido pela Ronda Escolar e pela DAI, que tem
desenvolvido ações próximas à escola no âmbito da mediação, denúncia e
encaminhamento jurídico da infração ocorrida na escola.

A Ronda Escolar desenvolve uma operação policial, que tem sua origem
vinculada ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência –
PROERD, que desenvolve ações educacionais voltadas à prevenção ao uso de
drogas e a violência nas escolas. No Brasil sua implantação ocorreu na década
de 90, desenvolvendo suas ações apenas em alguns estados brasileiros, na
Bahia, ela é implantada e operacionalizada pela Ronda Escolar em 2002, e em
2012 ela reestrutura o seu programa de atuação e cria diretrizes específicas para
o combate da violência na escola. A Ronda Escolar, comandada pelo Major
Ricardo César Santana, conta com uma equipe de 520 policias, equipada com
15 viaturas e dez motos, destinada a atender a rede escolar estadual, municipal
e privada da capital e de Lauro de Freitas. A iniciativa é baseada no
radiopatrulhamento, e acontece das 6h às 22h, em parceria com a Secretaria
Estadual da Educação do Estado da Bahia (SEC).
Conforme declaração do Major “antes de 2012 a Ronda Escolar era
compreendida apenas pelo policiamento ostensivo nas escolas, a fim de coibir
delitos que aconteciam no âmbito interno e externo das instituições, agora
contamos com um planejamento de operação que conta com visitas
programadas de cunho formativo e preventivo através de palestras, orientação
a pais e alunos e visitas extraordinárias, via chamado de urgência feito pela
escola. Quando é verificada a necessidade, os policiais da ronda intensificam a
segurança na escola, com presença constante na unidade e no seu entorno.
Antes a função da ronda era apenas encaminhar os envolvidos para o registro
da ocorrência na DAI, agora tentamos resolver a situação na escola mesmo,
avaliando assim a gravidade do ocorrido e se há realmente a necessidade dos
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encaminhamentos para a delegacia”. Segundo o Major “a tropa que participa da
Ronda Escolar é capacitada para trabalhar com um público específico, e difunde
entre a comunidade escolar conceitos de disciplina e valorização da ética. Cada
policial é orientado sobre como deve agir e quais os casos que devem ser
encaminhados para a delegacia de jovens infratores”.

Exercendo também função de segurança pública, a partir de 2010, a DAI por
iniciativa da delegada titular criou uma pasta específica para o registro de casos
de violência acontecidos no âmbito das escolas. A DAI, não atende apenas
casos específicos de violência escolar, mas a ela são direcionados qualquer tipo
de ocorrência com adolescentes que tenham sido vítimas ou causadores de atos
de infração, logo esta instituição, no âmbito de registros, é a responsável pela
oficialização de ocorrências na escola quando envolvem menores. Segundo a
delegada Dra. Claudenice Mayor: “foi criado uma pasta especifica para os casos
de violência na escola, tendo em vista o crescimento destas ocorrências nos
últimos anos”. Nos primeiros dois anos de funcionamento desta ação 2010 e
2011, foram registrados 623 casos de ocorrências de violência no âmbito da
escola. Como justificativa para o desenvolvimento desta ação, que envolve uma
equipe da policia civil (delegada, investigador e escrivã) foi decisivo, segundo a
delegada titular, “ a preocupação social e a aplicação da justiça, tendo em vista
as elevadas ocorrências de casos de violência na escola” ela acrescenta, que
esta ação

“possui como objetivo oficializar através do registro policial e

encaminhar o processo para o tratamento jurídico necessário, através do
Ministério Público e das varas específicas”.
A DAI e a policia militar, através da Ronda Escolar8, como veremos adiante, têm
desenvolvido uma ação pública que envolve parceiras com a escola na tentativa

8Cf.

Informações disponibilizadas na http://www.ssp.ba.gov.br/programas/. Acessada em 12.07.2013. A
Ronda policial é um projeto do Governo do Estado que atua na prevenção e redução das ocorrências de
violência e criminalidade, ela foi criada em 2010. Atualmente a Roda Policia conta com o efetivo de 520
policiais militares, que atuam para prevenir e reduzir as ocorrências no entorno das unidades escolares da
rede pública estadual da capital e Região Metropolitana de Salvador. Esta ação policial inclui radio
patrulhamento, que ocorre das 6h às 22h.
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de minimizar os casos de violência e infrações e promover a justiça. Situação
que motivou a criação de um banco de dados específico para o registro das
ocorrências nas instituições de ensino e implicação de uma equipe que adota
um conjunto de procedimentos para a atuação, tendo em vista as especificidades
do tratamento com o adolescente. Os registros estatísticos possibilitam uma
melhor análise dos aspectos demográficos e da tipologia das infrações no
ambiente escolar. Nos casos em que há registros de ocorrências, a delegada,
instaura o processo, ouve os envolvidos, investiga e encaminha para o Ministério
Público, ou diretamente para as Varas específicas neste caso a Vara da Infância
e da Juventude, para procederem aos encaminhamentos jurídicos.

Acrescentamos que a Vara da Infância e da Juventude é o único juízo
competente para julgar adolescentes (pessoas entre 12 e 18 anos de idade), que
praticam atos de infração. Os encaminhamentos a ela pode vir através da DAI,
ou através de queixas ao próprio juízo, instaurando assim o devido processo
legal, com finalidade de promover o efetivo cumprimento de sua missão
constitucional (julgar adolescentes infratores, impor medidas sócio-educativas e
fiscalizar a sua execução), a Vara da Infância e da Juventude conta com uma
equipe de apoio interprofissional composta de comissários de justiça efetivos,
assistentes sociais, psicólogos, serventuários da justiça, dentre outras
categorias funcionais, que integram os vários setores de atendimento. Ela tem
competência para julgamento de todos os adolescentes que praticam atos
infracionais e também para controlar as medidas impostas às crianças infratoras
(art. 105 da Lei 8069/90) executadas pelos Conselhos Tutelares (art. 136, I, da
Lei 8069/90) e aos próprios adolescentes infratores (art. 112 da mesma Lei),
após o devido processo legal. Em se tratando de adolescente, deve o mesmo
ser submetido ao devido processo legal: apreendido, será apresentado ao
Ministério Público (art. 179 do E.C.A.), que adotará as medidas cabíveis. Tanto
o adolescente vitimizado como o infrator pode contar com o serviço jurídico da
Defensoria Pública. Após a audiência de apresentação, havendo necessidade,
será designada audiência de instrução e julgamento, no caso de condenação o
adolescente é encaminhado para o cumprimento de medidas sócio-educativas,
até mesmo internação e semiliberdade.

Anais do IX Encontro da ANDHEP - GT19

ISSN: 2317-0255

Na Bahia, a Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC) é o órgão
responsável pela execução da política de atendimento ao adolescente,
condenados pelo envolvimento em ato infracional e em cumprimento das
medidas socioeducativas de semiliberdade e internação. É vinculada à
Secretaria Estadual

de Desenvolvimento Social e de Combate à Pobreza

(Sedes), é uma fundação com personalidade jurídica de direito público.

A função desempenhada pela Ronda Escolar e pela DAI, no âmbito da tentativa
de controle policial da violência na escola, envolve ações de mediação,
denúncia, enquadramento e encaminhamento de processo jurídico, mobilizando
uma ação pública que envolve agentes diferenciados e implicados na promoção
da justiça. Como um princípio analítico da institucionalização de controle de
infrações disciplinares praticadas por adolescentes e jovens no âmbito das
escolas. A ação pública mobilizada pela DAI e pela Ronda Escolar, é
compreendida como um mecanismo de invenção, não resultantes de uma
espontaneidade, mas de um saber prático que os agentes envolvidos acumulam
ao longo de sua trajetória.
6- Considerações Finais
No âmbito da instituição escolar a banalização da violência ganha proporções cada
vez maiores e inviabiliza um conjunto processos de socialização da vida coletiva
mediada pelo diálogo. A violência na escola é resultante de fenômenos estruturais
como a desigualdade social preexistente, mas também outros fatores, como o
circuito das drogas que atinge especialmente a população jovem, os desarranjos
no âmbito familiar, as intolerâncias e descontroles emocionais próprios à condição
juvenil, que se somam às dificuldades materiais da instituição escolar e às
frustrações geradas pela subversão de sua função civilizatória. A instituição
escolar é um espaço social, um campo onde se encontram diferentes posições,
atuações e jogos de poder, estando empenhada na reprodução social pela via da
socialização dos agentes, a escola integra estruturas, estruturadas, que
dinamizam as relações de convivência, e influenciam as práticas que por sua vez
influencia as estruturas

externas.

O campo escolar tem seus códigos e

ordenamentos alterados pela influência dos agentes sociais que a constituem, em
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um processo dinamizado por práticas e movimentos de posições e atuações.
Quando o adolescente transgride o dispositivo normativo da regra escolar ele
busca impor “novas” práticas e ações que fogem às práticas convencionais deste
espaço,

constituindo-se em ações transgressoras que subvertem funções e

instituem novas lógicas no espaço escolar.

A fragilização do princípio da autoridade e do respeito na escola, assim como a
subversão de sua função, ampliaram os espaços para a permissividade da
rebeldia juvenil, que tem se expressado no ambiente escolar através de
reiteradas práticas de indisciplinas e incivilidades. A autoridade passou a ser
desconsiderada e com ela o respeito e a subordinação às regras institucionais,
criando um campo fértil para o crescimento da violência no âmbito escolar. A
escola vulnerabilizada se mostra também incapaz de controlar a violência que
invade o seu cotidiano, levando-a a buscar parcerias com outras instituições –
DAI e Ronda Escolar, tendo como consequência a condução da transformação
do ato de indisciplina em ato de infração, que acontece mediante o registro da
ocorrência, implicando no deslocamento da responsabilidade do âmbito
pedagógico para o âmbito policial, através da atuação de instituições da ordem
pública.
A transformação dos atos de indisciplina em atos de infração, mobilizaram a DAI
e a Ronda Escolar, enquanto instituições da ordem ligadas a segurança pública,
a desenvolverem uma ação pública, através da sistematização de mediações,
denúncias,

enquadramentos

e

encaminhamentos

legais,

que

buscam

minimizarem os efeitos negativos da violência na escola. O desenvolvimento
desta ação social, como observamos nesta artigo dialoga com um conjunto de
transformações sociais, com a problemática das relações de trabalho na
sociedade neoliberal, com as formas de exclusão social, injustiças e falta de
efetivação de direitos na sociedade contemporânea, com as incertezas da
condição juvenil e com a crise do esgotamento da escola. A passagem do
episódio para a instância policial desloca os sentidos de suas ações e o
encaminhamento dos conflitos escolares na situação de infrator o que pode
acarretar punições legais pelo ato cometido – antes era um “caso de escola”
que se transforma em um “caso de delegacia”. O deslocamento da situação do
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âmbito da instituição escolar para o policial implica também novas formas de
representação do grupo e da sociedade sobre o jovem afetando a sua
representação social.
A transformação dos atos de indisciplina em atos de infração, como fenômeno
associado à evolução da violência na escola, conforme vimos neste estudo, são
influenciados por um conjunto de situações sociais que rebatem na instituição
escolar de forma a fragilizá-la para o enfrentamento da questão. Os processos
sociais que dinamizaram a transformação da indisciplina em infração,
mobilizaram o desenvolvimento de uma ação pública através da DAI e da Ronda
Escolar, como o envolvimento de agentes sociais destas instituições, também
implicados na restauração do controle e da ordem da instituição escolar. A ação
pública e a mobilização dos agentes sociais,

se constitui como uma ação

legítima e inovadora que amparam a escola no enfrentamento deste problema,
mas que sozinha não conseguirá reverter a situação desgaste e subversão de
função que a escola contemporânea vem passando, pois a via da Segurança
Pública não pode suprir questões que estão na base do sistema.
Com base na pesquisa de campo, (em sua dimensão estatística através dos
bancos de dados disponibilizados pela DAI, e pela Ronda Escolar, dados
inéditos, que após sistematizados e interpretados nos permitiram constatar a
expressão e a evolução

da violência nas escolas de Salvador; e em sua

dimensão qualitativa, que através das visitas nas escolas, da observação e da
realização de entrevistas com integrantes da comunidade escolar, nos
possibilitaram construir um painel de caracterização destas instituições),
associada a revisão bibliográfica composta por diversos atores, em sua maioria
do campo da teoria critica. Chegamos à conclusão desta artigo, com convicção
que mesmo não tendo esgotado a temática, e que mesmo com possíveis falhas
tendo em vista a própria complexidade de se trabalhar o tema da violência na
escola, acreditamos que realizamos um trabalho de muito aprendizado e de
contribuições no âmbito do debate da violência na escola.
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IX Encontro da ANDHEP - 2016 Direitos Humanos, Sustentabilidade,
Comunidades Tradicionais e Circulação Global
Vitória-ES, 23 a 25 de maio de 2016

Grupo de Trabalho: SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS GT 19

AS MANIFESTAÇÕES DE 2012 E SUAS REPERCUSSÕES NAS
ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA

Alessandro Rezende da Silva1
Gilvan Gomes2

O presente trabalho é fruto da análise das expectativas dos agentes de segurança
pública acerca das condições de trabalho e das trajetórias profissionais inerentes à
profissão militar. Todavia, a regulamentação própria da atividade militar impede que
policiais e bombeiros militares interrompam as atividades como instrumento de
negociação das demandas trabalhistas com os gestores institucionais. Neste sentido,
o objeto de análise da pesquisa foi a chamada “Operação Tartaruga” em 2012,
instrumento de negociação criado pelos policiais e bombeiros militares do Distrito
Federal para pressionar os gestores das instituições negociarem. Para tanto, foram
realizadas entrevistas com policiais e bombeiros militares e análises de documentos
da PMDF e do Governo do Distrito Federal. Assim, também foram analisadas as ações
dos agentes militares, dos gestores e do Governo do Distrito Federal durante o
período de “negociação”. A problemática torna-se singular, pois estes agentes são
garantidores dos direitos individuais e coletivos em várias esferas, entre elas, os
conflitos de grupos da sociedade civil por melhorias e a atuação dos agentes de
1

Doutor em Ciências Sociais, Mestre em Ciência Política, professor do Instituto Superior de
Ciências Policiais – ISCP.
2
Doutor em Sociologia, Mestre em Sociologia, professor do Instituto Superior de Ciências
Policiais – ISCP.
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segurança pública refletem as interpretações que estes têm acerca dos próprios
direitos trabalhistas constituídos. Portanto, as ações dos agentes militares de
segurança pública estão diretamente relacionadas com a autopercepção de
trabalhador e dos limites dos direitos trabalhistas de manifestar. É um processo
reflexivo das condições e dos direitos de manifestar dos militares que refletem nas
atividades de controle e garantia dos direitos de manifestar dos trabalhadores civis
manifestantes.
Palavras-Chave: Segurança pública, manifestações.

Introdução
O tema “segurança pública” passou a ser recorrente e foi acrescido de diversos
estudos nos últimos anos devido a complexidade que o assunto requer. No caso do
Brasil segurança pública ficou caracterizado como um assunto a ser tratado conforme
a hierarquia institucional desde sua primeira notoriedade adquirida com o movimento
tenentista (Silva, 2011). Naquele período os oficiais subalterno (tenentes) e
intermediário (capitães) foram designados pelo então presidente da República, Getúlio
Vargas, para conduzir as políticas públicas da área.
Alguns oficiais passaram a viajar, principalmente aos Estados Unidos, para
conhecer novos conceitos e aplicá-los em todo o território nacional. Uma das primeiras
ações, foi criar o policiamento “Cosme e Damião”, ação que seria utilizada na Nova
Capital brasileira nos anos 1990. Essa modalidade de policiamento consistia na
utilização de duplas de policiais militares para o patrulhamento nas ruas do Rio de
Janeiro3. O sistema militar brasileiro, incorporado pelo mimetismo isoformo às polícias
militares, foi primordial para o modelo desenvolvido pelos tenentistas. Segundo Soares
(1999) dispõe que a República do Brasil foi conquistada com a aprovação de algumas
medidas caracterizam a política do “coronelismo nacional” (Nunes, 1991).
Segundo Nunes, o coronelismo nacional baseia-se na relação da política de
troca de favores em que o interesse privado está acima do interesse público. Para
uma melhor compreensão, este trabalho foi dividido em três partes: identidade e
identificação, identidade candanga e identidade policial militar.
IDENTIDADE E IDENTIFICAÇÃO
33

Capital do Brasil até 1960. A partir de 21 de abril de 1960 Brasília passa a ser a nova capital,
fato que dura até o presente.
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A questão de identidade entre as pessoas é um problema a ser enfrentado,
pois só adquire significado por esgotar a suspeita de qualquer ideia anteriormente
fundada na afirmação da vontade divina. A modernidade ocidental dá origem à
problemática constituição de três identidades que assumem campos de significação
correlacionados: as de indivíduo, as de classe e as de Nação.
De acordo com Hall (2012), a identidade social está ligada ao sentimento de
pertencimento, algumas vezes mascarado, a um congregado de pessoas vinculadas a
rotina cotidiana ou ao ciclo anual de encontros. Nesse aspecto identidade resulta na
questão de que o sujeito deve identificar-se com uma totalidade imaginada.
Também para Castells (1999), o conceito de identidade refere-se a um
processo de construção de significado com base em um atributo cultural ou em
atributos culturais interrelacionados, de forma que uns sobrevalessam sobre outros.
Segundo Castells (1999), esta sobreposição pode ocorrer pela interferência de
instituições dominantes quando os atores sociais internalizam de forma elencada
determinados atributos, construindo suas identidades com base nessa internalização.
A esse fenômeno, esse autor chamou de identidade legitimadora. Para ele,
existem ainda as classificações de identidade de resistência, a qual é gerada por
atores sociais que estão em posições desvalorizadas ou discriminadas, e identidade
de projeto, que são produzidas por atores sociais que partem dos materiais culturais a
que têm acesso para redefinir sua posição na sociedade.
Segundo Bezerra (2007), essas matrizes conceituais encontram-se em
crise, por um lado, pela exacerbação do próprio princípio filosófico regente do mundo
moderno, por outro, por esgotamento ou desvio em relação a fundamentos que
apoiados naquele princípio regente, constituem um leito regulador à modernidade – os
fundamentos éticos políticos derivados do iluminismo.
A partir dos estudos mencionados por Norton (2000) e Hall (1990), identidade
social é o resultado de processos simbólicos e discursivos que vinculam um indivíduo
a um conjunto social. As categorias que fundamentam os vínculos do sujeito com o
grupo social também são validadas simbolicamente e estão sujeitas a forças e
relações de poder. Esses critérios determinantes da identidade, muitas vezes
considerados objetivos, podem ser a classe social, o gênero, a nação, a profissão, a
raça, a etnia, a religião, a cultura, etc.
De acordo com Block (2005), o conceito de identidade é um construto social e
na visão pós-estruturalista é tido como fluido, fragmentado e cambiante. Isso também
quer dizer que as identidades sociais não se sobrepõem; elas se comunicam, se
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complementam em um mesmo patamar. Isto é, tomando-se como premissa a visão
pós-estruturalista de identidades, tendo em vista os fenômenos de fragmentação.
As identidades sociais de classe, advindas dos estudos pós-estruturalistas
estão baseadas no que Bourdieu (2011) chamou de ―campus social. Cada um dos
campos sociais está situado em um determinado contexto social e é representado por
um conjunto de sistemas simbólicos. Dessa forma, os papéis sociais desempenhados
representam as multifacetadas identidades que poderíamos assumir.
São os sistemas simbólicos os responsáveis pelas crises de identidades, já que
fornecem novas formas de dar sentido à experiência das divisões e desigualdades
sociais e aos meios pelos quais alguns grupos são excluídos e estigmatizados. Para
Bourdieu (2003), o espaço social, no que se refere à divisão de classes, é
multidimensionalmente constituído, sendo ocupado por formas de poder que são
representadas por capitais.
Assim, as relações de poder são traduzidas pela relação das lutas de poder
entre as classes. Explicando como os capitais se relacionam e definindo-os, temos
que: o capital econômico representa os recursos materiais de uma comunidade ou
indivíduo; o capital social representa os recursos baseados em contatos e participação
em grupos como o conjunto de pessoas e instituições que o indivíduo conhece e que o
conhecem.
O capital cultural ou informacional é o conjunto de referentes simbólicos que
cada indivíduo possui, são os conhecimentos e o saber fazer de que cada um dispõenos vários domínios. Esse último liga-se ao capital social e ao capital econômico, sem,
no entanto se subordinar a eles. O capital simbólico representa o prestígio, a forma
como os diferentes tipos de capital se legitimam.
A identidade social é resultado de processos simbólicos e discursivos que
vinculam um indivíduo a um conjunto social. As categorias que fundamentam os
vínculos do sujeito com o grupo social também são validadas simbolicamente e estão
sujeitas a forças e relações de poder. Esses critérios determinantes da identidade,
muitas vezes considerados objetivos, podem ser a classe social, o gênero, a nação, a
profissão, a raça, a etnia, a religião, a cultura etc.
Bourdieu afirma que o poder simbólico consiste no poder invisível que só pode
ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber quem lhe está
sujeito ou mesmo quem o exerce (Bourdieu, 2003: 7). De acordo com o autor, o capital
cultural é instrumento para analisar situações de classe na sociedade, dividindo-a em
setores. Para ele, gostos, estilos, valores e estruturas psicológicas são decorrentes
das condições de vida das diferentes classes moldando as características que as
distinguem entre si.
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O capital cultural pode ser considerado uma forma de poder que se destaca de
outros meios de distinção porque tem como referência a posse de recursos
econômicos. A legitimação do capital cultural está ligada a dois aspectos distintos. O
primeiro diz respeito à sua incorporação, ou a capacidade de transmitir aspectos
culturais de geração a geração por meio da convivência no seio familiar. O segundo
diz respeito aos títulos e aos diplomas ou às credenciais educacionais adquiridos pela
experiência do indivíduo nas instituições de instrução. É neste momento que
supostamente os indivíduos de diferentes classes se encontram.
A legitimação do capital cultural está ligada a dois aspectos distintos. O
primeiro diz respeito a sua incorporação, ou à capacidade de transmitir aspectos
culturais de geração a geração por meio da convivência no seio familiar. O segundo
diz respeito aos títulos e aos diplomas ou às credenciais educacionais adquiridos pela
experiência do indivíduo nas instituições de instrução.
É neste momento que supostamente os indivíduos de diferentes classes se
encontram. A valorização da classe dominante ocorre por meio da internalização dos
bens culturais e por meio do reforço a essa internalização. Essa internalização para a
legitimização é promovida pelo que Bourdieu (2001) chamou de habitus, um sistema
de disposições duráveis e transponíveis que integra experiências já vivenciadas, as
quais funcionam como matriz de percepções, apreciações e ações pelos indivíduos
dentro de cada uma das classes.
Igualmente, a questão de manutenção da legitimação do capital cultural está
ligada ao capital social por meio das relações de amizade, escolhas matrimoniais,
relações profissionais e ocupacionais que buscam homogeneidade em um
determinado grupo que se mantém em contato. Dessa forma, não só o capital social
promove a manutenção desta legitimação, mas também a relação do grupo nas
interações via capital econômico.
No que tange às estratégias de reconversão dos capitais, diz-se que é
realizada horizontalmente, isto é, no que diz respeito a mobilização das classes,
quando há a necessidade de investir na educação dos filhos, criar profissões voltadas
para a disseminação da cultura como meio comercial e ainda viabilizar a
comercialização de estilos de vida em forma de boutiques, tratamentos cosméticos,
tratamentos psicológicos, entre outros.
A multiplicidade dos termos território e identidade na contemporaneidade, em
função de posições de conhecimento divergentes produzidos por mudanças radicais
na estrutura da sociedade em escala planetária, refletem novas configurações do
Estado-Nação, da cultura e da intimidade da vida das pessoas. Os processos
produtores destas transformações têm como características centrais a globalização da
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economia, o relativismo liberal, a velocidade da informação, o intercâmbio étnico e a
mobilidade de populações por todo o mundo.
Dentre os entes emblemáticos da modernidade, a fragmentação da cultura e o
aprisionamento do sujeito em si mesmo são geradores de crise permanente de
identidade social e dissociação espaço-tempo que se materializam, em última
instância, em um profundo conflito no próprio campo de legitimação dos saberes em
si. É no contexto dito pós-moderno que emerge uma concepção de território que
realça tanto a continuidade e a fixidez quanto as relações duráveis e bem definidas de
coletivos de identificação ou instâncias de poder.
Do mesmo modo, a ideia de classe social se dilui em função dos arranjos
produtivos, tecnológicos e organizacionais centrados na lógica do trabalho individual a
despeito do trabalho coletivo. O individual privilegiado não é mais o sujeito consciente
de si inserido e constituído em uma totalidade-mundo na qual expressa sua
subjetividade. É agora sujeito de si mesmo pela exacerbação da liberdade individual e
da subjetividade frente ao conjunto de outros sujeitos em si.
Nesse sentido, este trabalho realiza análise crítica do conceito de território e
identidade, das práticas de construção identitárias e dos processos de territorializaçãodesterritorialização-reterritorialização,

consubstanciados

em

variados

arranjos

espaciais - local regional e global, e em múltiplos contextos de vida.
Quanto às Identidades e territórios enquanto simulacros discursivos (Araújo e
Haesbaerth, 2007) este texto faz um recorte epistemológico da problemática dos
signos a partir da concepção do 'conceito' - como possibilidade de representação do
real ou como incompletude e multiplicidade, para traduzir processos, objetos e
sujeitos. Para pensar o território, a identidade e as relações entre eles, o autor
remonta ao pensamento platônico do logos como razão universal, e à teoria das ideias
como essência das coisas, para situá-los como conceitos que podem expressar um
objeto no mundo, sem confundir-se com ele.
Ao problematizá-los enquanto conceitos (re) significados em contextos sociais
emergentes investem-nos de diferentes significados - ora como espaços da diferença
e resistência, ora como homogeneização de indivíduos e padronização mercadológica
de coletivos. Assim, território e identidade, para além de suas materialidades, são
vistos como significações simbólicas constituídas pelos sujeitos em sua luta cotidiana
no campo das formulações sobre o mundo.
A base de estudo desta reflexão é a 'virada linguística', passagem conceitual
de uma visão de mundo calcada na teoria das representações para outra que busca
entendê-lo a partir dos signos, dos processos de significação onde o mundo só se
torna real a partir do pensamento, da linguagem. Nesse contexto, o autor descreve os
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dois termos (pensamento e linguagem) como 'simulacros discursivos', por entender
que a objetividade dos signos se constitui a partir de encaixes de quatro domínios
inseparáveis - o objeto, o significante, o significado e o sentido, os quais conformam a
totalidade. Portanto, a materialidade dos conceitos só se efetua na arena das relações
interdiscursivas e das relações sociais.

Identidades territoriais entre multiterritorialidade e a reclusão territorial

As reflexões desenvolvidas por Lévi-Strauss (1977) sobre a crise identitária dos
anos 1970 - o 'novo mal do século', faz o alerta sobre a necessidade de não nos
atermos apenas aos aspectos subjetivos das revoluções sociais, mas, principalmente,
sobre as condições objetivas que elas expressam. Argumenta acerca do modo de
constituição de identidades nos múltiplos contextos contemporâneos, onde os sujeitos
históricos as forjam na relação que estabelecem entre espaço geográfico, memória e
imaginação. A ideia central é imbricar a esta discussão o olhar sobre a multiplicidade
territorial, seu caráter híbrido, flexível, àquelas manifestações mais arraigadas do
território e das identidades mais fechadas e essenciais.
Aqui os conceitos de território e cultura são indissociáveis e constituídos no
jogo das interrelações onde se (re) definem a cada contexto em seus elementos
constituintes. Nessa trama discursiva o território traduz a dimensão política do espaço
geográfico, por conter em seu interior desejos e intencionalidades expressas por meio
de diferentes formas de poder.
No mundo globalizado esses poderes são multifacetados, difusos, distinguindose daqueles mais formalizados e visíveis. São forças “invisíveis” e simbólicas, nas
quais as diferentes manifestações culturais põem em prática os projetos de mundo de
grupos específicos. O autor propõe que o território seja visto como processo
relacional. Mais como territorialização do que como espaço fixo, estável. Como algo
abstrato no sentido ontológico - possibilidade de tornar-se real a partir do imaginário e
inserir-se como uma estratégia político-cultural a despeito da não materialidade do
território de referência.
A territorização por seu caráter processual possibilitaria a constituição de
identidades de forma dialógica, múltipla, aberta, em constante (re) construção:
identidades territoriais, onde as referências espaciais localizam relações sociais,
políticas, culturais e econômicas de grupos e indivíduos.
Haveria,

portanto,

identidades

desterritorizadas

constituídas

pela

complexidade da relação espaço-tempo, nomeadas de multiterritorialidades, um
híbrido de lugares identitários com possibilidade de acesso a vários territórios em rede,
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sem hierarquia de lugar, e as “identidades territoriais reclusas”, reação à multiplicidade
e ao hibridismo decorrente da velocidade do movimento pós-moderno.
Em "Espaços dos pobres, identidade social e territorialidade na modernidade
tardia" (Araújo e Haesbaerth, 2007) se discute a possibilidade de influência do
território na constituição da identidade social, em especial, a das classes populares
que, já na virada do século XIX para o século XX, eram tidas como perigosas e
estavam circunscritas a um território específico onde realizava sua materialidade.
Há

ainda

elementos

importantes

à

reflexão:

a

família

-

unidade

socioeconômica fundadora da modernidade que articula dimensões do trabalho,
espaço e sentimento; as redes - estrutura social que extrapola as relações familiares e
permite a incorporação de outros sujeitos sem laços consanguíneos, e as noções de
enraizamento e pertencimento - trazem em si a ideia de espaço-tempo.
Como dado empírico, localiza a discussão da identidade social em dois
cenários singulares - a favela brasileira e a cité francesa. Similitudes e diferenças
marcam as dinâmicas desses lugares: as primeiras referem-se ao trabalho, à inserção
dos jovens, à discriminação interna do lugar e à violência. As segundas vinculam-se à
estrutura social e ao papel do Estado e permitem diferenciar e afastar a favela carioca
da cité parisiense. Conclui o texto afirmando que o enfraquecimento das matrizes
identitárias modernas, indivíduo, nação e classe social, criam na modernidade tardia
brasileira um efeito homogeneizante nos territórios das classes populares cujo padrão
espacial é a favela.

O candango e sua identidade

Devido ao empenho de JK, vivenciando os anos dourados do capitalismo (Hobsbawn,
1997), o presidente promove o surto de progresso para libertar a economia brasileira
da dependência do café e, assim, amplia o setor industrial de base e bens duráveis
(Oliveira, 2000). Candangos eram os trabalhadores que vieram de outras regiões do
país para construir Brasília porque antes não havia nada na região (que era uma
fazenda pertencente à família esposa de um futuro governador do DF: Joaquim Roriz).
Para Holston (1993), os operários construtores da nova capital eram conhecidos por
quatro denominações: candango, pioneiro, piotário e brasiliense. Cada uma dessas
designações carregavam nomenclaturas que identificavam de maneira distinta a
interpretação a ser exaltada.
Para “pioneiro” o termo servia para designar o trabalhador que tivesse uma boa
qualificação para o serviço. Candango referia-se aos operários da construção civil, de
pouca escolaridade. Dessa maneira, pioneiro é o bem sucedido e candango
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trabalhador braçal, desqualificado. Nascia assim, os conflitos identitários na nova
capital.
Para Luiz e Kuyumjian (2010), a palavra mais pronunciada nos canteiros de
obras, no período de muita poeira e pouca civilização destinava que:
A palavra candango é uma variação de candongo, da
língua quimbunda, dos bantos do sudoeste de Angola, e
era usada de forma depreciativa contra os colonizadores
daquele continente. Ao serem traficados para a região
canavieira nordestina, os africanos mantiveram o sentido
pejorativo para se referir aos senhores portugueses e,
depois, aos próprios brasileiros. Com o decorrer do
tempo, porém, o alvo da depreciação foi invertido. A
palavra virou sinônimo de cafuzo, mestiço, mameluco e
negro. Posteriormente, seu significado foi ampliado,
passando a abranger genericamente as populações
pobres do interior do país, sobretudo trabalhadores
itinerantes, de baixa qualificação profissional, situação
predominante entre aqueles que chegaram ao canteiro
de obras da futura capital (Luiz e Kuyumjian, 2010: 258).

A grande maioria dos trabalhadores que vieram para a construção de Brasília
era oriunda do sertão nordestino. Ocorria mais um período de longa estiagem. A
oportunidade de emprego, mesmo que pagando pouco, representava sustentar a
família. Segundo Carvalho (2001), Juscelino Kubitscheck tem o dom de transmitir
energia e tranquilidade aos trabalhadores e logo se tornou um herói para toda essa
gente. Toda a documentação necessária para a construção de Brasília estava mais
próxima de Goiás do que Rio de Janeiro, antiga capital. As desapropriações de terras
estiveram a cargo do Governo Federal e, estando no século XXI, passados mais de 50
anos desse período, o Distrito Federal tem sérios problemas quanto a documentação
de suas terras; inclusive definição de limites territoriais.
Segundo Oliveira (2000), os acampamentos provisórios não suportavam toda a
demanda, dando início à característica muito mais visível nos anos seguintes: déficit
habitacional. Muitos barracos eram construídos sem anuência das autoridades. Do dia
para noite eram milhares de novas construções. E para pior, a seca de 1958 não
deixava alternativa aos nordestinos. Era preciso enfrentar um novo obstáculo: construir
uma nova cidade. Segundo Ribeiro (1980), em 1959 (um ano antes da inauguração)
havia 56.953 operários.

Esses trabalhadores eram instalados em alojamentos

precários. Havia residências para a chegada de famílias, mas eram ambientes para
destinados principalmente aos chefes nas construções civis.
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A Cidade Livre4 era o ponto de chegada onde funciona uma espécie de
rodoviária e todo o comércio necessário para uma cidade de porte médio. Inclusive o
nome Cidade Livre estava relacionado a questões de prostituições. Eram centenas de
prostíbulos para que os operários pudessem gastar o dinheiro ganho na construção de
Brasília, já que não tinham família vivendo com eles. Inicialmente, o pensamento dos
burocratas era fomentar a instalação de comércios na região da Cidade Livre. Para
isso foi facultado uma escritura para os proprietários de comércio. Todo tipo de
moradia não era permitido na Cidade Livre. A escritura seguia um padrão de comodato
em que o proprietário do comércio deveria entregar a escritura no término da
construção de Brasília.
O governo não conseguia estancar as invasões de terras para moradia.
Diversas invasões se concentravam próximas às construções: Morros do Urubu e do
Querosene, Vila Esperança, Vila Tenório, IAPI e Sarah Kubitschek. Essa última era
uma estratégia para evitar a remoção já que os moradores utilizavam o nome da
esposa do presidente JK. Mas o crescimento das invasões era também um artifício
governamental:
Negando aos operários da construção direitos de
residência, pretendia evitar que o Brasil por eles
representado fincasse raízes na cidade inaugural. A
dificuldade desta solução é que destruía o projeto
utópico. Os planejadores do governo usaram, de modo
necessário e até mesmo inconsciente, os únicos meios à
disposição para assegurar seu objetivo: os mecanismos
de estratificação social e de repressão que constituem a
própria sociedade que tentavam ver excluída. Fazendo
isto, introduziram os princípios e os processos desta
sociedade nos fundamentos de Brasília (Holston, 1993:
200).

No início da Cidade Livre, foi permitido pela administração da Novacap, que
construções de madeiras fossem erguidas sem serem notificadas pela administração
pública. Com a imensa demanda e pouca oferta de moradia, os preços dos alugueis
de habitações muito simples de madeira foram a solução para a população candanga.
De acordo com Ribeiro (1980), os candangos só tinham três opções: reunir várias
famílias para dividir o mesmo espaço e o ratear o valor do aluguel; driblar a
fiscalização e construir valendo-se de relações pessoais e a terceira opção, que se
tornou uma marca no Distrito Federal: ocupar terrenos públicos.
Segundo Luiz e Kuyumjian (2010), a relação desenvolvida entre o Plano Piloto
(Brasília) e as cidades satélites fomentou a relação de segregação e também as
4

Posteriormente conhecida por Núcleo Bandeirante. Região Administrativa VIII (RAVIII).
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contradições vigentes junto à constituição de um novo ambiente urbano; que
inicialmente estava projeto para ser modernista mas que deu continuidade ao projeto
da própria sociedade brasileira. Para os autores, a história de nascimento da nova
capital brasileira é um relato de persistência, humilhação, vontade de vencer,
segregação, racismo, autoritarismo entre outros adjetivos. As resistências candangas,
com imagens reais do poder e da ideologia instalada em Brasília sobreviveu frente ao
paradoxo de uma pretensa nova criação de imaginários.
Para Holston, as marcas irredutíveis da construção de um novo ambiente
urbano foram:

Enquanto utopia imaginada ele (o Plano Piloto) silencia a
respeito dos detalhes da construção, da ocupação e da
organização da cidade, pois estas teriam negado seu
objetivo: libertar-se das condições existentes, daquilo
que era inadequado e inaceitável no Brasil (Holston,
1993:199).

Pode ser que o governo tenha tentado romper com o pensamento deliberado
quanto à ordem vigente de uma sociedade hierárquica. O estímulo de mão de obra
também fez pensar no sentido de transformação social. Aproveitando de um momento
de muita fragilidade devido a seca no final dos anos 50 (período dos anos dourados do
capitalismo). Chegou a ser cogitado comparar com o feito nos anos 30, grande
depressão, e o uso maciço de mão de obra em frente de políticas públicas
desenvolvimentistas.
Para Castoriadis o sentido de imaginário tem uma relação direta entre o
pensamento e a concretização desse pensamento:

Nada tem a ver com as representações que circulam
correntemente sobre este título. Em particular, isso nada
tem a ver com o que algumas correntes psicanalíticas
apresentam como “imaginárias”: o “espetacular”, que,
evidentemente, é apenas imagem de imagem refletida,
ou seja, reflexo, ou, em outras palavras ainda,
subproduto da ontologia platônica (eidelon), ainda que os
que utilizem o termo ignorem sua origem. O imaginário
não é a partir da imagem no espelho ou ou no olhar do
outro. O próprio espelho, e a sua possibilidade, e o outro
como espelho são antes obras do imaginário que é
criação ex nihilo. Aqueles que falam de “imaginário”
compreendendo por isso o “especular”, o reflexo ou o
“fictício”, apenas, repetem, e muito frequentemente sem
o saberem, a afirmação que os prendeu para sempre e
um subsolo qualquer da famosa caverna: é necessário
que (este mundo) seja imagem de alguma coisa. O
imaginário de que falo não é imagem de. É criação
incessante e essencialmente indeterminada (socialhistórica e psíquica) de figuras/formas/imagem, a partir
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das quais somente é possível falar –se de “alguma
coisa”. Aquilo que denominamos “realidade” e
“racionalidade” são seus produtos (Castoriadis, 1982:13).

Quanto ao pensamento de Castoriadis, a instalação da nova capital não
pensava em dar continuidade sequencial ao modelo de sociedade brasileira, de início.
Com o andamento das obras e as pressões políticas, econômicas e sociais o modelo
foi dando continuidade a moldura brasileira: hierárquica e autoritária.
Luiz e Kuyumjian (2010) descrevem um episódio que sintetiza o modelo
iniciado para compor o aparelho ideológico do Estado brasileiro:
Certa ocasião, dois de peões de obra, em fila indiana,
chegou ao mesmo tempo à vasilha de farinha. Entre
ambos, havia velhas rusgas mal resolvidas. Um deles
tomou a caneca da mão do rival, conhecido pelo apelido
de uma famosa miss Brasil, e atirou-lhe o pó na cara,
deixando-o cego, sem ação. Logo que tomou pé da
situação, o peão agredido foi ao alojamento, voltou com
uma arma na mão e disparou à queima-roupa contra a
cabeça do opositor, que morreu na hora. Isso aconteceu
numa terça feira. No sábado da mesma semana, ele
apareceu vestido com a farda da GEB (Luiz e Kuyumjian,
2010: 263).

Esse relato demonstra o emprego de mecanismos de controle necessários
para a manutenção do poder. O recrutamento de policiais para comporem a GEB se
dava quando “pegos pelo laço”, como era conhecidos à época. Era preciso saber
atirar, ser valente e não ter medo de nada: cabra macho. Geralmente, os casos mais
graves de violência eram acobertados pelas autoridades, como foi o caso do massacre
na Pacheco Fernandes. Não havia muitas alternativas para recrutar policiais porque a
legislação proibia selecionar policiais de outros estados.
As relações entre Estado-Capital-Força de Trabalho, onde o Estado, em
determinado momento político, demonstra-se cúmplice de uma ou várias classes:
Grandes grupos de homens que se distinguem pelo lugar
que ocupam num sistema historicamente definido de
produção social, por sua relação (na maioria das vezes
fixada e consagrada por lei) com os meios de produção,
por seu papel na organização social do trabalho, e ,
consequentemente, pelos meios que têm para obter a
parte da riqueza social de que dispõem e o tamanho
desta. As classes são grupos de homens, dos quais um
pode apropriar-se do trabalho de outro, em virtude da
posição diferente que ocupam num regime determinado
da economia social (Gouvêa, 1995: 22).
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Os blocos de apartamentos nas quadras do Plano Piloto eram destinados aos
funcionários do governo, com financiamento entre as empreiteiras e os órgãos
públicos, conforme explica Campos: “Observa-se que, desde a construção da cidade,
já ocorria uma “seletivização dos espaços”, constituindo-se o Plano Piloto como
espaço concebido para abrigar as classes dominantes” (Campos, 1988:81). Poucos
funcionários públicos aceitavam de imediato mudar do Rio de Janeiro (antiga capital)
para Brasília. A distribuição de apartamentos foi um incentivo para que esses
funcionários mudassem com as famílias para a nova capital.

A identidade policial e a operação tartaruga
Desde o final dos anos 1990 que o tema da segurança pública ganhou novo
status diante das manifestações em uma instituição militar, contrariando o
ordenamento jurídico estabelecido durante a ditadura militar (Teixeira, 2013). No caso
em específico da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as repercussões das
manifestações proporcionaram a primeira manifestação com a união entre praças e
oficiais5. Em 2000, houve a primeira manifestação pública de greve da PMDF com a
união, inicial, entre as duas grandes classes da instituição.
As reivindicações iniciais discutiam a busca por um tratamento mais igualitário
entre as forças de segurança: polícia militar e polícia civil. Muito pouco foi discutido
para focar em busca de uma estrutura mais moderna. Nesse momento o foco da
discussão era salarial: oficiais em busca da isonomia salarial com os delegados;
praças com isonomia salarial de agentes. O início das manifestações mineiras
ocorreram em virtude do aumento nas gratificações dos oficiais.
A efetivação das reivindicações centraram-se em questões salariais nas
principais cidades. O foco sobre segurança pública, modernização institucional,
desmilitarização dos corpos de bombeiros, desmilitarização dos corpos policiais, etc.
ficaram em segundo plano. A cada manifestação profissional, os governos passaram a
buscar uma reestruturação funcional, com aumentos salariais seguindo os princípios
piramidal baseado na hierarquia e disciplina. No entanto, a PMDF dá início a um novo
movimento chamado de “Operação Tartaruga”.
Em 2010, o Distrito Federal sincroniza a noção desenvolvida pelo Partido dos
Trabalhadores (PT) no governo federal e elege um governador desse partido. Uma
5

Silva (2011), estabelece que a origem da classe de oficiais representa as elites. Os praças
têm sua origem das classes menos favorecidas do povo.

13

Anais do IX Encontro da ANDHEP - GT19

ISSN: 2317-0255

das principais lideranças políticas dos praças nas manifestações de 2000, é eleita
deputado distrital: Cabo Patrício. A história desse personagem demonstra segue um
roteiro das reivindicações da PMDF: praça, preso disciplinarmente com base no
regulamento do Exército, liderança nos atos políticos. O deputado distrital Cabo
Patrício foi eleito com uma boa margem para pleitear novas aspirações: foram 22.209
votos com o sugestivo número 13.190.
O número 13 representa o PT; 190 é o número da central de emergência
policial militar. Cabo Patrício é eleito presidente da Câmara Legislativa (CLDF),
terceira pessoa na linha sucessória do Governo do Distrito Federal (GDF). Inicialmente
os policiais militares e os bombeiros militares conseguiram o maior feito de suas
representações políticas, ter um praça eleito: um policial militar e um bombeiro militar.
O arranjo político da eleição de 2010-2014 não poderia ser melhor: 2 deputados
distritais, um senador Cristovao Buarque e um governador, Agnelo Queiroz.
Como presidente da CLDF, Cabo Patrício passou a solicitar o posicionamento
dos militares estaduais sobre a reforma institucional. Foram diversos chamamento
para ocupação do espaço público: praça do Buriti – em frente ao Palácio Buriti sede do
governo local. Contudo, algumas mudanças não ocorreram e o público alvo passou a
entender de outra maneira as ações do deputado. No final de 2011, um grupo de
policiais militares passaram a conduzir algumas reuniões em casas de “amigos de
farda” questionando as ações do deputado presidente da CLDF.
Surge a ideia de convocar a tropa de bombeiros e policiais militares para
posicionarem-se sobre a falta de uma reestruturação das carreiras, prometidas pelo
governador eleito. Durante a campanha eleitoral, Agnelo Queiroz, lança como uma de
suas plataformas política um panfleto com 13 propostas, com o slogan: “Levanta
Brasília”. Esse grupo de militares utilizou um meio inovador nas reivindicações: as
mídias sociais. Para tanto, criaram o site www.rededemocraticapmbm.com.br como o
meio para divulgar todas as ações do movimento.
Essa página divulgava textos demonstrando as insatisfações dos militares com
o sistema e, principalmente, contra a falta de claridade nas ações governamentais
propostas durante a campanha. Sentindo o aumento da indignação dos praças, o
GDF solicita apoio dos oficiais para cumprir o Regulamento Disciplinar do Exército
(RDE) e enquadrar os desafetos. Assim como ocorreu nas manifestações mineiras no
final dos anos 1990, o GDF edita um decreto aumentando as gratificações dos oficiais
e colocando os praças para trabalhar sem gratificação alguma.
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A publicação do Decreto N° 33.431 de 20 de dezembro de 2011 concedeu
gratificações aos oficiais que variavam de R$ 13.929,03 a R$ 2.937,71. Um dos
principais alvos foi o site da rede democrática. Todos os administradores do site
responderam procedimentos administrativos disciplinares. Após esses procedimentos
administrativos, alguns líderes mudaram de estratégia: passaram a colocar faixas
explicativas nas vias públicas para chamar a atenção da sociedade quanto a
precariedade da segurança pública. Para combater essa ação, o GDF colocou a
Agência de Fiscalização –AGEFIS para retirar as faixas.
As lideranças convocaram uma reunião na praça do relógio, localizada na
cidade satélite de Taguatinga, de fácil acesso pois fica ao lado da estação do metrô. A
esta reunião surpreendeu a todos porque compareceu um grande número de pessoas,
em torno de 10 mil praças policiais e bombeiros militares. Surge a ideia de dar nome a
manifestação: Operação tartaruga. Todos somente iriam atender chamamentos
direcionados a Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros. Se houve um homicídio,
seria atendido não mais pela PMDF mas pela Polícia Civil (PCDF). Os deslocamentos
para atendimento as ocorrências deveriam ser conforme o estabelecido no Código de
Transito: velocidade da via. Daí surge o nome tartaruga.
Em abril 2012, após o incremento dos números desfavoráveis na segurança
pública, as autoridades reagem após 3 reuniões com as lideranças. Com medo de
represálias, as lideranças mudam o nome para Operação Legalidade. Mas a massa
não muda e permanece Operação Tartaruga, mesmo contrariando as lideranças. No
intuito de melhorar o diálogo com a tropa de praças, o governador muda o
comandante geral da PMDF. A página da rede democrática passa a ter 10 mil a 15 mil
acessos diários. A consciência pela valorização profissional passou a ganhar corpo.
Os

praças

possuem

uma

identidade

forte

com

a

população,

pois

desempenham suas atividades em proximidade. Os oficiais conduzem as atividades
burocráticas, primando pela identificação institucional. Os praças residem, em sua
maioria, nas cidades candangas, enquanto os oficiais almejam o centro de Brasília.
Diante do incremento dos índices de criminalidade e do embate entre as classes
militares, o governador resolve trocar novamente o comandante geral. Sai um
negociador e entra um oficial linha dura. Diversos procedimentos disciplinares
administrativos são abertos com o foco nas lideranças: praças.
No seu primeiro dia como comandante geral, agosto de 2012, ele chama as
lideranças na sala de reuniões e com um chicote na mão entra na sala e pergunta:
“quem está comigo”? As lideranças consideram esse ato como a imagem de um
15
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ditador. No dia 06 de setembro de 2012, o GDF apresenta uma proposta de aumento
salarial: R$ 200,00 para toda a categoria sem observar a hierarquia. Essa proposta foi
rejeitada e o comandante geral passa a pressionar as lideranças com os processos
administrativos.
Algumas lideranças cedem e o movimento é dividido entre os que aceitam os
R$ 200,00 e os contrários a proposta. Até essa data havia uma

coerência na

condução das ações. O movimento foi apelidado de Movimento Unificado: praças
antigos e praças novos. A partir de então aparecem novas lideranças e o movimento
foi pulverizado em suas ações.
Os discursos justificados em busca de reconhecimento profissional foi
evidenciado durante o processo da “operação tartaruga”. Segundo Klandermanas
(1997), os movimentos sociais precisam ser considerados como atos que estejam
além de uma mera ação coletiva. Para tanto necessitam ser observados conforme os
mecanismos de ação disruptiva, em que os sujeitos estão envolvidos em uma situação
conflitiva cujos elementos são enaltecidos e identificados. Nesse sentido, o conflito
tem que ser observado como objeto central dos movimentos sociais, no momento em
que é pode ser considerado como elemento propulsor de reivindicações de recursos,
das lutas por antagônicas que resgatam as ações simbólicas quanto a alteração dos
objetos sociais. A vertente das pesquisas que compreendem os movimentos sociais
como processos políticos é a que coloca maior ênfase nas relações de conflito, que
pregam a diferença entre ações coletivas comuns e de confronto (Tilly, 2004).
Sendo assim, a relação entre conflito e identidade é naturalmente percebida no
contexto da “operação tartaruga” posto que: 1) policiais militares vivem uma crise de
identidade entre ser militar e ser policial, entre oficiais e praças; 2) A solução
encontrada para eliminar as manifestações policiais militares é a mesma em todos os
estados: cumprimento das normas militares, conforme o Código Penal Militar; 3) A
identificação policial militar é melhor compreendida entre os oficiais.
Dessa maneira, a teoria do reconhecimento de Axel Honneth compreende mais
facilmente a gramática moral dos conflitos sociais a partir de 3 vetores do
reconhecimento, quando traça o íntimo, legal e da estima social. Assim, estabelece-se
uma autorrelação que interfere na constituição das identidades dos sujeitos, em que
são constituídas suas identidades conforme essas três situações.
O conflito tende a ser melhor percebido quando permeia as lutas de
reconhecimento em todos os âmbitos. A estrutura policial militar é a mesma desde o
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século XIX: oficiais com origem das elites e praças com origem das classes menos
favorecidas. Mesmo com a promulgação da Constituição de 1988, os praças tem
certeza que jamais se tornarão chefes em sua instituição. Muito diferente do que
ocorre, por exemplo, na polícia civil em que um agente de polícia pode ser chefe de
setores administrativos.
Os policiais almejam alcançar as questões de identidades coletivas e de
valorização profissional e cultural. Contudo, a identidade coletiva sofre danos quando
são observadas as identidades individuais. Dentro de cada ciclo das duas grandes
classes policiais militares (oficiais e praças), existem subclasses que acirram o
reconhecimento de suas próprias classes. Para Mendonça, o reconhecimento “não é
um prêmio final que liberta grupos oprimidos” (2009, 147). Honneth critica essa
“culturalização do conflito social” e a defesa de que uma cultura precisa ser
reconhecida apenas porque ela é minoritária ou oprimida.

As lutas pelo

reconhecimento são encaradas como legítimas, mas é a autoestima só pode ser
alcançada devido a um processo de julgamento, como, ocorre como a simpatia
(Honneth, 2003, 168).
No caso da operação tartaruga os sujeitos envolvidos, principalmente os
praças, buscam ser reconhecidos não porque pertencem ao grupo de uma instituição
pública, mas porque podem contribuir para os objetivos sociais determinados por seus
objetos de ação: manter a ordem pública. Esses atores sociais não compreendem
fatores adversos a suas estruturas instituições, históricas, polícias, culturais, etc. O
discurso de que “esta sociedade não nos respeita, não nos apoia” foge do estereótipo
de uma segurança cidadã.
Existem teorias que apontam que transformações rápidas e rupturas
estruturais, como o Decreto de aumento salarial voltado para os oficiais, frustam
expectativas e geram motins ou violência civil. Essas situações podem ser vista
quando, por exemplo, estuda-se a Breakdown Theory. Existem autores que dispõe
uma nova visão para compreensão da Breakdown Theory em situações rotineiras que
podem gerar protestos. O entendimento sobre os novos movimentos sociais
desenvolvidos principalmente por Melucci e Touraine, tem como premissa a ideia de
que as ações coletivas contemporâneas são fruto de transformações ocasionadas no
processo pós industrial.
Para Honneth (2003) e Melucci (1996), o conflito pode ser entendido como a
expressão maior de mudanças sociais. Nesse sentido, a participação de praças em
um novo modelo de ação coletiva, baseada em ações políticas restritas ao
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ordenamento jurídico estabelecido, demonstra uma nova maneira de agir do ator
político.
Considerações finais
O processo de enaltecimento da “operação tartaruga” observou um modelo de luta
proposto pela teoria de reconhecimento que não substitui o conflito de interesse, mas
que o complementa. A crise de identidade vivenciadas nas instituições policiais
militares desde o final dos anos 1990, com a greve da PMMG.
A greve desencadeada na PMDF no ano de 2012, é observada como uma
nova ferramenta da ação coletiva com base no conflito da teoria do reconhecimento de
Honneth. O projeto de construção de Brasília, como a capital da Modernidade,
distribuiu a relação de identidade conforme a localidade: Brasília (centro), cidades
satélites

(periferia).

Nesse

sentido,

oficiais desenvolvem

suas

funções

em

conformidade a concepção do centro e os praças funções da periferia.
Honneth explica que as lutas coletivas se estruturam por meio da noção de
semântica coletiva. O compartilhamento das experiências de sofrimento gera uma
ponte em concordância a linguagem conflitiva a ponto de constituir uma identidade
coletiva que leve a criar em estreitamento básico para fortalecer e fazer com que a luta
pessoal gera uma luta coletiva. O conflito do papel do conflito e das identidades são
elementos centrais para as lutas de reconhecimento, assim como ocorre nas teorias
dos movimentos sociais.
Os policiais militares da PMDF conseguiram enaltecer em suas ações uma
busca por reconhecimento profissional que desmitifique a complexidade institucional
que impera desde o seu surgimento no século XIX. Entretanto, algumas ações
coletivas foram direcionadas para questões de ordem econômica: aumento salarial.
Talvez esse fato demonstra a falta de critérios objetivos para conduzir a luta de
reconhecimento devido a duas vertentes: estrutura militar, falta de sindicatos que
conduzam as ações. A simplicidade de criação de associações em lugar de sindicatos,
devido a estética militar que proíbe a criação de sindicatos, não diminui a importância
da operação tartaruga do ponto de vista dos movimentos sociais e a busca pelo
reconhecimento.
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9. Encontro da ANDHEP - Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global
e Povos Indígenas

23 a 25/05/2016, UFES, FDV, UVV. Vitória (ES)

Grupo de Trabalho: Segurança Pública e Direitos Humanos

Título: A deficiência de proteção da imparcialidade da jurisdição penal no direito
brasileiro
Autor: Antonio Eduardo Ramires Santoro
Professor Adjunto de Direito Processual Penal e Prática Penal da FND/UFRJ –
Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor
Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Direito da UCP – Universidade Católica
de Petrópolis. Professor Adjunto do IBMEC/RJ. Pós-doutor pela Universidad Nacional
de La Matanza – Argentina. Doutor e Mestre pela UFRJ – Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Mestre pela Universidad de Granada – Espanha. Coordenador do Grupo
de Pesquisa “O Sistema Penal sob Olhar Crítico” UFRJ/UCP. Advogado Criminalista.
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1 Introdução
A imparcialidade é de tal forma intrínseca à função jurisdicional, que
raramente se questiona sobre sua previsão expressa no âmbito dos ordenamentos
nacionais. Dificilmente seria possível conceber um juiz parcial, quiçá pudesse a
expressão ser mesmo considerada uma contradição nos próprios termos, pois ou
qualificamos determinado sujeito como parte ou como juiz, sendo, pois, conceitual ou
definidora a relação que liga o juiz à imparcialidade.
No âmbito dos paradigmas firmados a respeitos dos direitos humanos é
corrente a previsão de que toda pessoa tem direito a ser julgado por um juiz imparcial,
como ocorre no artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, no
artigo 14.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, no artigo 26.2
da Declaração Americana dos Direitos Humanos, no artigo 8.1 da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, artigo 6.1 do Convênio Europeu para a Proteção
dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais e artigo 47 da Carta de Direitos
Fundamentais da Europa.
Consequentemente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal
Europeu de Direitos Humanos vêm se pronunciando sobre o tema, bem como
contribuindo para a construção de entendimentos sobre os problemas que afetam à
imparcialidade.
Todavia, nossa Constituição não assegura expressamente o direito a ser
julgado por um juiz imparcial, sendo comum que a doutrina afirme tratar-se de “uma
garantia constitucional implícita”1, não apenas em razão da questão conceitual antes
afirmada, mas sobretudo porque o conjunto de garantias processuais forjadas pela
Constituição pressupõe fundamentalmente a imparcialidade judicial e restaria
inviabilizado pela sua não adoção.
É inegável, de outro lado, que alguns diplomas internacionais aderidos ao
ordenamento nacional asseguram de forma expressa o direito a ser julgado por um
juiz imparcial.
O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos foi adotado pela XXI
Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966, teve
seu texto aprovado no âmbito interno do Brasil por meio do Decreto Legislativo no
226/91, depositada a Carta de Adesão ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos em 24 de janeiro de 1992, entrou em vigor no dia 24 de abril de 1992 e foi
promulgado pelo Decreto no 592, de 6 de julho de 1992. Em seu artigo 14.1, dispõe

1

BADARÓ, Gustavo. Juiz Natural no processo penal. São Paulo: RT, 2014, p. 30.
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que “...Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com devidas garantias
por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por lei...”.
Ademais, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica) foi adotada no âmbito da Organização dos Estados Americanos
em 22 de novembro de 1969, entrou em vigor internacional em 18 de julho de 1978, o
governo brasileiro depositou a carta de adesão em 25 de setembro de 1992, mesmo
dia em que entrou em vigor no Brasil e foi promulgada pelo Decreto no 678, de 6 de
novembro de 1992. Seu artigo 8.1 dispõe que “Toda pessoa tem direito a ser ouvida,
com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei...”.
O Tribunal Europeu de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos
Humanos reconhecem, como será mais detalhadamente analisado a seguir, que a
imparcialidade, enquanto direito fundamental, deva ser determinada de acordo com
um critério subjetivo e outro objetivo. A imparcialidade subjetiva se presume até que
se prove o contrário, ao passo que a imparcialidade objetiva conduz a que o juiz deva
oferecer garantias suficientes para excluir qualquer dúvida a respeito de sua prévia
adesão a uma das alternativas de explicação apresentadas pelas partes.
O Código de Processo Penal brasileiro tem mecanismos para controle da
imparcialidade apenas no que concerne aos casos por ele expressos de impedimento,
suspeição e incompatibilidade, o que não abrange os casos de quebra da
imparcialidade objetiva.
A questão que se coloca, portanto, é se a imparcialidade objetiva é admitida
pelos tribunais brasileiros? Mais, nossos tribunais identificam mecanismos para
controle da imparcialidade objetiva ou apenas aos casos de impedimento, suspeição e
incompatibilidade?
A hipótese com que trabalhamos é que a imparcialidade é uma garantia
fundamental do processo penal, em especial prevista nos pactos internacionais
aderidos formalmente ao ordenamento brasileiro, mas não há na prática uma efetiva
proteção aos jurisdicionados, à luz da interpretação que as Cortes internacionais de
direitos humanos dão a esta garantia.
Para tanto faremos uma análise da jurisprudência do TEDH – Tribunal
Europeu de Direitos Humanos e da CIDH – Corte Interamericana de Direitos
Humanos, bem como da posição assumida pela jurisprudência brasileira na
interpretação da abrangência da garantia da imparcialidade e no reconhecimento dos
mecanismos para sua proteção.
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2 Adesão dos tratados internacionais sobre direitos humanos ao ordenamento
brasileiro e a imparcialidade do juiz como integrante do sistema de garantias
processuais brasileiro
A primeira questão, da qual não podemos nos furtar, é a forma de adesão dos
tratados internacionais sobre direitos humanos ao ordenamento brasileiro e o status
por eles ocupado.
O Poder Constituinte brasileiro optou por adotar um modelo constitucional
aberto, o que decorreu da proposta feita por Antonio Augusto Cançado Trindade,
então Consultor do Itamaraty, à Assembleia Nacional Constituinte que deu origem à
previsão constitucional brasileira de 1988 do §2o do artigo 5o, durante sua exposição
intitulada “Direitos e Garantias Individuais no Plano Internacional”, à Subcomissão dos
Direitos e Garantias Individuais na 5a Reunião de Audiência Pública realizada em 29
de abril de 19872.
Este não é, todavia, o entendimento jurisprudencial que vem prevalecendo.
Mesmo a introdução do § 3o no artigo 5o, que permitiu a equiparação dos tratados
sobre direitos humanos aprovados com quórum especial nas duas casas do
Congresso à emenda constitucional, não encerrou a controvérsia, pois que não
resolvia o problema das normas internacionais que foram aderidas ao ordenamento
por aprovação com quórum simples antes da inclusão do referido parágrafo.
O Supremo Tribunal Federal se dividiu entre a natureza supralegal das
normas internacionais sobre direitos humanos e a constitucionalidade das mesmas,
que comporiam um bloco de constitucionalidade com normas formal e materialmente
constitucionais. O RE 466.343, o RE 349.703 e o HC 92.566, todos julgados no dia 03
de dezembro de 2008, nos quais se decidiu sobre a impossibilidade da prisão do
depositário infiel, foram fundamentais para adotar, por maioria apertada, o
entendimento da supralegalidade das normas internacionais de direitos humanos.
Seria, todavia, demasiado simplificador afirmar que para a corrente que adota
a tese da supralegalidade dos tratados e convenções de direitos humanos, o direito a
ser ouvido e julgado por um juiz imparcial não é matéria de proteção constitucional,
vez que não previsto no texto da Constituição e não aceita hipótese de um bloco de
constitucionalidade constituído por normas materialmente constitucionais.
De outro ponto, poderia se invocar a necessidade da sempre pertinente
revisitação do tema pelo Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar porque a
dinâmica teórica implica reavaliação prática do temário jurídico. Em segundo lugar,
2

BRASIL. Assembleia Nacional Constituinte (Atas das Comissões), v. 1-C, p.96/97. Disponível
em:
<www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/anais-daassembleia-nacional-constituinte>. Acessado em 08 de agosto de 2013.
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porque a composição da Suprema Corte quando do julgamento de 03 de dezembro de
2008 não perfilou entendimento pacífico, mas circunstancialmente majoritário.
No entanto, há outra questão que deve ser avaliada, que trata da previsão
constitucional de direitos, cuja existência está vinculada à proteção da própria
imparcialidade como valor maior.
Para adiantar a questão que será melhor abordada a seguir, cumpre apenas
esclarecer que a garantia do Juiz Natural, exempli gratia, é um dos mecanismos de
envergadura constitucional previstos para assegurar a imparcialidade

3

e que

ultrapassam a mera exceção de suspeição prevista no Código de Processo Penal. Há
diversos doutrinadores para quem a imparcialidade é também indissociável do
princípio do devido processo4.
Decorreriam daí duas possibilidades para além da própria admissão de
existência um bloco de constitucionalidade: admitir que a imparcialidade é
constitucionalmente tutelada pela previsão de proteção a garantias subsidiárias ou
reconhecer que o “princípio da prevalência dos direitos humanos” prevista
expressamente no artigo 4o, II, da Constituição implica necessidade de proteção
constitucional de qualquer direito ou garantia que faça prevalecer o interesse da
pessoa em detrimento do exercício do poder estatal, independentemente da natureza
da norma.
Do contrário estar-se-ia admitindo a paradoxal proteção constitucional a uma
garantia subsidiária, ao passo que a garantia principal não gozaria desta proteção.
Portanto, seja por admitir (i) que as garantias previstas nos tratados e
convenções de direitos humanos são normas materialmente constitucionais à luz do §
2o do art. 5o da Constituição, formando um bloco de constitucionalidade (o que
implicaria revisitação do tema pelo STF quanto à hierarquia das normas); ou (ii) que a
imparcialidade é uma garantia constitucional implícita e necessária, na medida em que
a Constituição tutelou formalmente garantias subsidiárias; ou (iii) que há um princípio
constitucional expressamente previsto no artigo 4o, II da Carta, cujo conteúdo é a
necessidade de dar prevalência aos direitos humanos, que, portanto, se converte em
regra de interpretação obrigatória para os tribunais pátrios, e consiste na necessidade
de aplicar a norma mais benéfica à pessoa humana independente de hierarquia da
norma; deve ser reconhecida a constitucionalidade da garantia da imparcialidade.

3 A imparcialidade e os mecanismos para sua proteção
3

BADARÓ, Gustavo. Op. cit., p. 33.
GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a
Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica. São Paulo: Atlas, 2014, p. 232.
4
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A acumulação das funções de acusar e julgar, que decerto estão na essência
do sistema inquisitório, não são sua única característica. A infalibilidade do inquisidor,
fundamento que o investia de poderes para alcançar a verdade – equiparada à
realidade –, implicava na inevitável assunção de uma posição ativa no processo.
A modernidade alterou pouco esse quadro, veja-se que não por outro motivo
Le Goff teorizou sobre a longa Idade Média, para quem o Renascimento rompe com o
período Carolíngio, mas é ainda propriamente medievo, atribuindo a ruptura do
período feudal à Revolução Industrial e à formação do sistema capitalista5. Baschet6
vai mais além, e relaciona a colonização das Américas à Ibéria feudal, estabelecendo
um vínculo antes não objeto de uma metodológica pesquisa.
Foi a Ilustração que, de fato, iniciou a ruptura de laços com o absolutismo e
ao atribuir ao juiz o papel de buche de la lois pela pena de Montesquieu no
pensamento filosófico político do Espírito das Leis 7 de divisão de poderes e de
Beccaria com sua filosofia humanista penal em dos Delitos e das Penas8, que se
estabeleceram as bases para uma compreensão de imparcialidade como garantia e
limitação do exercício arbitrário do poder.
A imparcialidade, ainda no influxo das ideias do racionalismo iluminista, se
confundia com neutralidade e encontrou campo fecundo do puro empirismo do método
positivista de Comte9, porquanto enquanto o campo da experiência sensível é a única
forma de conhecimento válido, não resta espaço para subjetividades.
Entretanto não foram poucos os filósofos que colocaram em xeque a
neutralidade do ato de conhecer. Mesmo no campo das ciências, Husserl10 elabora o
método fenomenológico, fundando o conhecimento na relação entre o objeto e aquele
que o percebe. Heidegger, antigo pupilo de Husserl11, em Ser e Tempo12, insere o ser
no mundo e insere a interpretação no seu método cognitivo.
Importante também foi o papel desempenhado pela filosofia da linguagem,
que deu origem à filosofia analítica, em especial à filosofia da linguagem comum, que

5

LE GOFF, Jaques. Uma longa Idade Média. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
BASCHET, Jerôme. A civilização feudal: do ano 1000 a colonização da América.
Tradução Marcelo Rede. São Paulo: Globo, 2006.
7
MONTESQUIEU, Charles Louis de. O espírito das leis. Tradução Cristina Muracho. 3. Ed.
São Paulo: Martins Fontes, 2005.
8
BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
9
COMTE, Auguste. Curso de filosofia positiva. Tradução José Arthur Giannotti. São Paulo:
Abril Cultural, 1978.
10
HUSSERL, Edmund. Meditações cartesianas: Introdução à fenomenologia. São Paulo:
Madras, 2001.
11
Husserl era nascido de família judia, apesar de batizado como luterano, e Heidegger filiou-se
ao partido nazista. Em 1933 foi Heidegger, como reitor da Universidade de Freiburg, que
comunicou a Husserl sua demissão.
12
HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Parte 1. Petrópolis: Vozes, 1999.
6
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contribuiu para a compreensão da necessidade de interpretação dos significados da
comunicação cotidiana.
Evitando uma digressão, mas situando as premissas, Foucault13 abordou a
relação entre poder e conhecimento, introduzindo a análise do controle social e o
papel das instituições sociais, de maneira que certas formas de verdade podem ser
definidas a partir da prática penal, e não o contrário.
Assim é que o juiz enquanto praticante de uma atividade neutra é um mito, de
tal sorte que a imparcialidade não pode ser assim conceituada.
Julgar é ato de conhecer e decidir. Conhecer implica interpretar, atividade que
introduz todas as experiências pessoais na própria coisa, fato ou enunciado a ser
conhecido. É um ato valorativo e subjetivo.
O que caracteriza o ato de julgar, que é a própria subjetividade, não pode ser
afastado do julgador. Portanto, a exigência de neutralidade rompe com a natureza
humana do julgador.
De outro ponto, o ato de julgar tem como método o ato de conhecer para
depois decidir, o que pressupõe não estar a pessoa investida das funções de julgar
previamente vinculada ou comprometida com determinada decisão.
Tanto para que não exista uma relação entre o julgador e o interessado no
julgamento, bem como para que o julgador esteja livre de prévios juízos, é necessário
que o mesmo seja independente. Segundo Giacomolli “a dependência ou
independência poderá influir no nível de comprometimento da tutela jurisdicional
prestada pelos juízes e pelos tribunais, com as partes e com a comunidade jurídica.”14
A independência de regra é tratada pelos instrumentos internacionais em
conjunto com a imparcialidade, mas não se estabelece uma relação direta entre os
dois conceitos pelas normas protetivas.
Praticamente todos os instrumentos internacionais de proteção dos direitos
humanos preveem a independência como uma garantia da jurisdição juntamente com
a imparcialidade15. O único instrumento que fala apenas em imparcialidade, não em
independência, é a Declaração Americana de Direitos do Homem16.

13

FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Puc-Rio, 2003.
GIACOMOLLI, Nereu. Op. cit., p. 233.
15
“Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de
um tribunal independente e imparcial (...)” (artigo 10 do Declaração Universal dos Direitos do
Homem – 1948 – sem grifos no original)
“Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente,
num prazo razoável por um tribunal independente e imparcial (...) (artigo 6.1 do Convênio
Europeu para proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais – 1950 – sem grifos
no original)
14
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Não é difícil verificar, todavia, que em todos os outros instrumentos citados,
“independente e imparcial” qualifica o termo “tribunal” ou “juiz ou tribunal”, ao passo
que na Declaração Americana de Direitos do Homem o termo imparcial é utilizado
para caracterizar a forma pela qual a pessoa acusada de um delito deve ser ouvida, e
não o órgão que ouvirá ou julgará.
A previsão de independência e da imparcialidade sempre em conjunto não as
identifica com um conceito único, tampouco as afasta como estanques características
do julgador. Para Giacomolli “embora haja inter-relação entre independência e
imparcialidade, aquela se relaciona com o poder e esta com os julgamentos, com a
tutela jurisdicional criminal prestada em cada caso penal, em sua dinamicidade
processual.”17
É viável admitir-se um conceito de independência como relacionado aos
influxos políticos das relações de poder do Estado. Veja que Zaffaroni18 classifica a
independência judicial em independência da magistratura e independência do juiz. A
primeira implica autonomia em relação ao governo, ao passo que a independência do
juiz pode ser interna e externa.
Para Gustavo Badaró a independência externa é a independência do Poder
Judiciário em relação aos demais Poderes, ao passo que a independência interna “...é
a independência de cada um dos juízes perante os demais órgãos do próprio poder a
que pertencem.” 19
Fato é que a independência, por si só, de nada serve, a não ser alcançar a
finalidade última de assegurar ao julgador as condições para realizar o seu ato, razão

“Toda a pessoa tem direito a que a sua causa seja julgada de forma equitativa, publicamente e
o
num prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial (...)” (artigo 47 da Carta de
Direitos Fundamentais da Europa – inicialmente em Nice 2000 – sem grifos no original)
“Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo
razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial (...)” (artigo 8.1 da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos – 1967 – sem grifos no original)
“Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com devidas garantias por um
tribunal competente, independente e imparcial (...)” (artigo 14 da Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos – 1966 – sem grifos no original)
16
“Toda pessoa acusada de um delito tem direito de ser ouvida em uma forma imparcial e
pública, de ser julgada por tribunais já estabelecidos de acordo com leis preexistentes, e de
o
que se lhe não inflijam penas cruéis, infamantes ou inusitadas.” (artigo 26 da Declaração
Americana de Direitos e Deveres do Homem – 1948 – sem grifos no original)
17
GIACOMOLLI, Nereu. Op. cit., p. 233.
18
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Estructuras judiciales. Buenos Aires: Ediar, 1994, p. 103.
19
Op. cit., p. 25. Tornaghi chamou o que Badaró denomina independência externa de
independência funcional (vide TORNAGHI, Helio. Instituições de processo penal. Vol. II. Rio
de Janeiro: Forense, 1959, p. 292).
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pela qual independência e imparcialidade não se confundem, mas a primeira é
condição necessária para a segunda20.
André Machado Maya, assumindo expressamente a ideia de aproximação
entre valor e princípios, deixa claro que “a imparcialidade apresenta-se como um valor
capital da função jurisdicional a ser observado e realizado pelos magistrado como
condição de legitimidade tanto da atividade jurisdicional quanto da decisão judicial”21,
por isso, adotando o entendimento de Aragonese Alonso, a classifica como princípio
supremo do processo.
Ferrajoli, por sua vez, entende que a imparcialidade “...tem sua justificação
ético-política nos dois valores – a perseguição da verdade e a tutela dos direitos
fundamentais...”22, porém não caracteriza a independência como condição necessária
à imparcialidade, que, por sua vez, apresenta três perfis: (1) equidistância,
caracterizado como o afastamento do juiz dos interesses das partes em causa; (2)
independência, caracterizada pela sua exterioridade ao sistema político e em geral a
todo sistema de poderes; (3) naturalidade “...à determinação de sua designação e à
determinação das suas competências para escolhas sucessivas à comissão do fato
submetido ao seu juízo.”23
De acordo com o professor de Roma Tre, há necessidade de se
estabelecerem garantias orgânicas para estes três perfis de imparcialidade do juiz,
que consistem em separações: a equidistância requer a separação do juiz da
acusação pública; a independência requer a separação institucional dos outros
poderes; e a naturalidade requer exclusivamente a sua separação de autoridades
comissionadas ou delegadas de qualquer tipo e a predeterminação exclusivamente
legal das suas competências.
Admitindo-se a lição de Ferrajoli, sem preocupar-nos com a ordem por ele
exposta, pode-se dizer que há mecanismos que asseguram todos os referidos perfis: a
garantia do Juiz Natural, a vitaliciedade, a inamovibilidade, a irredutibilidade de
vencimentos, as regras de definição da competência.
Observe-se que Ferrajoli expande o conceito de imparcialidade e inclui, entre
os três perfis que a configuram, a independência. Para Badaró, todavia, “a
independência judicial é condição necessária para que por esta possa se manifestar a

20

Vários autores assim compreendem. Vide BADARÓ, Gustavo. Op. cit. e UBERTIS, Giulio.
Principi di procedura penale europea: Le regole del giusto processo. Milano: Rafaello
Cortina, 2009.
21
MAYA, André. Imparcialidade e processo penal: Da prevenção da competência ao juiz
de garantias, p. 115. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
22
FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 534.
23
Ferrajoli, Luigi. Idem, ibidem.
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imparcialidade”, de tal sorte que a primeira não compõe essencialmente esta, mas é
sua conditio sine qua non.
Tornaghi24 classifica as garantias em garantias do cidadão e garantias do juiz.
As garantias do cidadão são as proibições de foro privilegiado e de tribunal de
exceção, bem como a garantia do Juiz Natural. São garantias do juiz a independência
dos demais poderes e dos demais órgãos do judiciário, bem como a vitaliciedade, a
inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos a que chama de “penhor da
independência dos juízes”25.
Embora não enquadre a incompatibilidade, o impedimento e a suspeição
entre as garantias do cidadão ou do juiz, Tornaghi26 afirma que são condições para a
imparcialidade, o que Maya chama de “regras protetivas da imparcialidade”27.
Fato é que todos os mecanismos acima citados se prestam, em última
análise, para assegurar a imparcialidade judicial, garantia maior de um processo penal
democrático e humano.
Não se trata, entretanto, de uma lista exauriente das garantias para assegurar
um julgamento imparcial, basta verificar que a proibição da iniciativa probatória do juiz
implica aprofundamento desta discussão, mas com a diferença de que os institutos
aqui elencados se prestam a garantir a imparcialidade a priori, ou seja, antes da
própria atuação do magistrado no caso concreto.
Todavia, dentre as garantias supra elencadas não há sequer um mecanismo
que permita fazer valer a imparcialidade post factum a ser julgado, isto é que tome em
conta os elementos do próprio caso ou atuação do juiz no procedimento pré ou
judicial. Nesse sentido cumpre perquirir se existe ou se é possível conceber com os
elementos disponíveis no nosso ordenamento um mecanismo de controle da
observância de um conceito definido pelo TEDH – Tribunal Europeu de Direitos
Humanos e posteriormente também adotado pela CIDH – Corte Interamericana de
Direitos Humanos: a imparcialidade objetiva.

4 Imparcialidade objetiva: a compreensão do TEDH – Tribunal Europeu de
Direitos Humanos e da CIDH – Corte Interamericana de Direitos Humanos: a
imparcialidade objetiva
A imparcialidade do julgador é princípio supremo do processo penal, garantia
sine qua non de um sistema acusatório e deve ser entendida em todos os sentidos.
24

TORNAGHI, Hélio. Op. cit., pp. 290/293.
TORNAGHI, Hélio. Idem, p. 293.
26
TORNAGHI, Helio. Instituições de processo penal. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1959,
p. 381.
27
MAYA, André Machado. Op. cit., p. 86.
25
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Não há que se limitar à compreensão de que a quebra da imparcialidade reside na
assunção da condição de parte ou de uma relação mais próxima da parte, porquanto a
imparcialidade não advém da boa-fé dos juízes, a imparcialidade não é pessoal, mas
intrassistêmica28, ou seja, interna ao sistema processual penal.
Ademais, como já dito anteriormente, não se deve confundir imparcialidade
com neutralidade, vez que é impossível a qualquer magistrado julgar sem seus
referenciais ideológicos 29 . Todavia, para haver imparcialidade é necessário, como
leciona Geraldo Prado, “...estarem seguras as partes quanto ao fato de o juiz não ter
aderido a priori a uma das alternativas de explicação que autor e réu reciprocamente
contrapõem durante o processo.”30
Em outras palavras, a decisão não pode se antecipar ao conhecimento, pois
haverá um pré-julgamento e isso afasta a imparcialidade do julgador.
Destarte, há dois requisitos necessários à manutenção da imparcialidade: (i) a
inexistência de relação entre o julgador e todos aqueles que tenham interesse no
resultado do seu ato; (ii) o julgador deve colocar à disposição dos interessados todas
as informações possíveis que garantam a inexistência de um pré-julgamento.
Para garantir (i) a inexistência de relação entre o julgador e todos aqueles que
tenham interesse no resultado do seu ato nosso ordenamento coloca à disposição das
partes um mecanismo conhecido como exceção de suspeição (art. 95, I do CPP), em
que é possível arguir não apenas a suspeição (art. 254 do CPP), mas também o
impedimento (art. 252 e 253 do CPP)31.
No que respeita à necessidade de que (ii) o julgador coloque à disposição dos
interessados todas as informações possíveis que garantam a inexistência de um préjulgamento, vale abordar um interessante estudo sobre a imparcialidade objetiva.
Guerrero Palomares classifica a imparcialidade em objetiva e subjetiva, tendo em
conta estes critérios:

28

TRUJILLO, Isabel. Imparcialidad. México: UNAM, 2007, p. 362.
COUTINHO, Jacintho. O papel do novo juiz no processo penal in Crítica à teoria geral do
processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 47.
30
PRADO, Geraldo. Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis
processuais penais. 3a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 109.
31
Há certa divergência na doutrina quanto à possibilidade de se arguir o impedimento e a
incompatibilidade na exceção de suspeição, no entanto tal possibilidade consta expressamente
do artigo 112 do CPP. Todavia, há clara dissonância no que respeita (i) ao conceito de
incompatibilidade e (ii) a taxatividade das hipóteses. No que respeita (i) ao conceito de
incompatibilidade, há quem defenda que a incompatibilidade é gênero do qual suspeição e
impedimento são espécies (vide por todos MAYA. Op. Cit., p. 103) ou quem defenda que o
impedimento está previsto no art. 252, a suspeição no art. 254 e a incompatibilidade no art.
a
253, todos do CPP (vide por todos BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. 3 ed. São Paulo: RT,
2015, p. 278). Quanto à (ii) taxatividade das hipóteses a doutrina de forma geral entende não
haver, ou seja, seria possível arguir o impedimento para casos não previstos em lei, sendo
certo que, no entanto, a jurisprudência é vacilante.
29
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El análisis subjetivo de la imparcialidad del Juez se refiere a la
exigencia de que el tribunal esté libre de prejuicios sobre el asunto
(ya provengan de un contacto personal con las partes o de un
contacto con el objeto del proceso), y el segundo análisis, objetivo,
requiere que existan suficientes garantías que excluyan las dudas
legítimas sobre la existencia de aquellas prevenciones o prejuicios; o
lo que es lo mismo, que no consten datos objetivos que puedan hacer
dudar a las partes sobre la legitimidad del tribunal.

32

O TEDH – Tribunal Europeu de Direitos Humanos realizou pela
primeira vez a distinção entre a imparcialidade subjetiva e objetiva quando do
julgamento do caso Piersack vs. Bélgica, em 198233.
A perda da imparcialidade nesse sentido objetivo não precisa
ser atrelada à efetiva existência de alguma conduta do juiz, mas à verificação fatos
que possam macular a confiança que as partes legitimamente nele depositem, como
podemos verificar da sentença proferida pelo TEDH no caso Padovani vs. Itália em 26
de fevereiro de 1993:
25. The existence of impartiality for the purpose of Article 6
para. 1 (art. 6-1) must be determined according to a subjective test,
that is on the basis of the personal conviction of a particular judge in a
given case, and also according to an objective test, that is
ascertaining whether the judge offered guarantees sufficient to
exclude any legitimate doubt in this respect (ibid., para. 46).
26. As to the subjective test, the personal impartiality of a
judge must be presumed until there is proof to the contrary (ibid.,
para. 47), and no evidence has been produced which might suggest
bias on the part of the magistrate.
27. As to the objective test, it must determined whether,
quite apart from the judge’s conduct, there are ascertainable facts
34
which may raise doubts as to his impartiality.
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GUERRERO PALOMARES, Salvador. La Imparcialidad Objetiva del juez penal: Análisis
jurisprudencial y valoración crítica. Navarra: Aranzadi, 2009, p. 36.
33
EUROPA. Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Application n. 8602/79. caso Piersack v.
Bélgica.
Decisão
unânime.
Estrasburgo.
26
out
1984.
Disponível
em:
<http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-57556&filename=00157556.pdf>. Acesso em 01 fev. 2016
34
Em tradução livre: “25. A existência de imparcialidade para os efeitos do artigo 6 para. 1 (art.
6-1) deve ser determinada de acordo com um teste subjetivo, que está na base da convicção
pessoal de um juiz em particular num determinado caso, e também de acordo com um teste
objetivo, que é verificar se o juiz ofereceu garantias suficientes para excluir qualquer dúvida
legítima a este respeito (ibid. , n. 46).
26. Quanto ao teste subjetivo, a imparcialidade de um juiz deve ser presumida até que se prove
o contrário. (47 ibid. , Par.), e nenhuma prova foi produzida que pode sugerir um viés por parte
do magistrado.
27. Quanto ao teste objetivo, ele deve determinar se, independentemente da conduta do juiz,
há fatos verificáveis que podem suscitar dúvidas quanto à sua imparcialidade.”
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Vale extrair as informações sobre a interpretação dada pelo TEDH à previsão
constante do art. 6.1 da Convenção Europeia de Direitos Humanos conforme a
sequência dos julgados a respeito do tema.
Inaugurando aquilo que se convencionou chamar de “teoria da aparência
geral de imparcialidade” o TEDH, no caso Delcourt vs. Bélgica, cunhou uma
expressão famosa, segundo a qual “justice must not only be done, it must also be seen
to be done”. Portanto, a decisão não é justa se não parecer justa. Com isso
compreendeu-se que a imparcialidade objetiva decorre da necessidade de que o juiz,
num determinado caso concreto, ofereça garantias suficientes para excluir qualquer
dúvida razoável a respeito da sua imparcialidade.
No caso De Cubber vs. Bélgica, julgado em 26 de outubro de 1984, o TEDH
entendeu que havia sido violada a imparcialidade porque o julgamento foi proferido por
uma Corte de Justiça composta por três juízes, dos quais um havia conduzido a
investigação por dois anos e, por isso, havia adquirido extenso e pormenorizado
conhecimento sobre os fatos delituosos.
Poder-se-ia argumentar que essa decisão não é aplicável ao Brasil,
porquanto aqui não há a figura do juiz instrutor, que conduza a investigação. Todavia,
em 24 de maio de 1989, o TEDH condenou a Dinamarca (caso Hauschild vs.
Dinamarca) por violação do direito a ser julgado por um juiz imparcial, com a
peculiaridade de que neste país não há a figura do juiz investigador. O que para o
TEDH maculou o direito à imparcialidade foi o fato de o juiz Larsen ter proferido quinze
decisões sobre prisão e sua manutenção, apreensão de documentos, sobre direito de
acesso aos relatórios policiais (segredo de justiça), entre outras decisões, todas na
fase de investigação.
Esse caso Hauschild vs. Dinamarca é importante por dois motivos: primeiro
porque na Dinamarca, assim como no Brasil, não há a figura do juiz investigador, mas
é necessária a participação do magistrado para decidir questões na fase de
investigação; segundo porque o TEDH compreendeu que como as funções de
investigação são exclusivas da polícia e do ministério público, o fato do juiz proferir
decisões na fase pré-processual, por si só, não justifica o receio de perda da
imparcialidade, sendo necessário analisar cada caso concretamente.
O critério casuístico passou a ser a tônica nos julgamentos do TEDH a
respeito da violação do direito ao julgamento por um juiz imparcial.
Atos judiciais como a condução de investigação (nos países em que o
magistrado o faz), decisões praticadas na fase de investigação, decisões de medidas
cautelares prévias à propositura da ação penal, decisão de decretação ou de
manutenção da prisão processual ou que a mantém em grau de recurso, decisão do

Anais do IX Encontro da ANDHEP - GT19

ISSN: 2317-0255

juiz que decide a abertura do juízo oral (admitindo a acusação) ou a decisão de um
juiz que decide uma causa anterior relacionada com a causa em julgamento, apenas
para exemplificar, são exemplos de atos que, conquanto não sejam por si só
reveladores da quebra da imparcialidade, podem desvelar um prejuízo (juízos prévios)
ou prejulgamento (julgamentos prévios), conforme os termos utilizados nas decisões
que devem ser casuisticamente analisados.
Assim, o TEDH considerou vulnerado o direito a um juiz imparcial no caso
Castillo de Algar vs. Espanha, em 02 de outubro de 1998, porque dois juízes togados
que integraram o Tribunal que condenou o demandante haviam participado do recurso
contra o “auto de procesamiento” e na decisão que confirmou o referido auto utilizaram
a expressão “there was sufficient evidence to allow of the conclusion that a military
offence had been committed, ... and insufficient grounds for setting aside and
disregarding the prima facie evidence of the commission of an offence”35.
Em 25 de julho de 2000, o TEDH decidiu no caso Tierce and others vs. San
Marino ter havido violação do direito a um juiz imparcial porque o juiz, durante a fase
de investigação, determinou a produção de prova pericial nos documentos da empresa
do suspeito e o sequestro de seus bens, depois o julgou.
A CIDH – Corte Interamericana de Direitos Humanos também se pronunciou
sobre a imparcialidade, especialmente mas não apenas, em dois casos: Caso Apitz
vs. Venezuela36 e Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica37.
Em ambos os casos a CIDH a Corte delineou como um estado em que o juiz,
ao se aproximar da causa, deve oferecer garantias de índole objetiva que afastem
eventuais dúvidas acerca da condição caracterizada pela ausência de pré-juízo.
A CIDH fez referência aos julgados do TEDH que distinguem a imparcialidade
subjetiva da imparcialidade objetiva, adotando-os para sua razão de julgar.
Frise-se, para que não haja qualquer dúvida, que “a imparcialidade subjetiva
se presume”, mas a imparcialidade objetiva depende de “se o juiz questionado brindou
elementos convincentes que permitam eliminar temores legítimos ou fundadas
suspeitas de parcialidade” (CIDH – caso Usón Ramírez vs. Venezuela, 20 de
novembro de 2009). Acresça-se que a dúvida sobre a imparcialidade objetiva pode ser
35

em tradução livre: “há evidências suficientes que permitem concluir que um crime militar foi
praticado, ... e motivos insuficientes para afastar e ignorar a evidência prima facie da prática de
um crime”. GUERRERO PALOMARES, Salvador. Op. Cit., p. 57.
36
AMÉRICA (Continente). Corte Interamericana de Direitos Humanos. ApitzBarbera e outros v.
Venezuela.
Decisão
Unânime.
San
José.
5
ago.
2008.
Disponível
em:
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf>. Acesso em 01 fev. 2016.
37
AMÉRICA (continente). Corte Interamericana de Direitos Humanos. caso Herrera Ulloa v.
Costa
Rica.
San
José.
2
jul.
2004.
Disponível
em:
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf>. Acesso em 01 fev. 2016.
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aferida conforme “consten datos objetivos que puedan hacer dudar a las partes sobre
la legitimidad del tribunal”38.
5 Teoria da dissonância cognitiva, contatos com as informações investigativas e
quebra da imparcialidade objetiva
O contato inicial com os argumentos da acusação e com os elementos de
informação da investigação, sem submetê-los, durante sua produção, ao contraditório,
implica na formação a priori do convencimento e a consequente dificuldade do
magistrado se desfazer da imagem cognitiva inicialmente formada, maculando a
necessária imparcialidade, independente de estar o mesmo agindo de boa-fé, pois que
decorrem dos processos psicológicos que são postos involuntariamente em curso para
formação da cognição.
Bernd Schünemann, atento a esta hipótese formulada pela doutrina
processual penal de perda da imparcialidade do juiz pela exposição de sua
consciência aos argumentos do ministério público e aos elementos informativos da
investigação, realizou uma pesquisa empírica, pela qual submeteu juízes e promotores
a testes, metodologicamente adequados, para verificar os efeitos psicológicos do
prévio contato com a investigação antes da realização da audiência (fase oral do
procedimento).
Schünemann tem como ponto de partida a teoria da dissonância cognitiva
proposta por Festinger, reformulada de Irle39. Segundo estes autores, é natural que
cada pessoa busque obter relações harmônicas entre seu conhecimento e suas
opiniões.
Na busca deste equilíbrio, é comum que informações inicialmente entendidas
como corretas sejam supervalorizadas, enquanto informações que neguem a hipótese
preconcebida como correta tendem a ser subestimadas. A este quadro os autores
denominam efeito perseverança ou inércia ou mecanismo de autoafirmação da
hipótese preestabelecida.
Apenas para tomar um exemplo, na pesquisa 8 (oito) juízes receberam os
autos da investigação antes de julgar e 11 (onze) juízes não receberam. Todos os
juízes que receberam os autos da investigação proferiram sentença condenatória, ao
passo que dos 11 (onze) que não receberam, 8 (oito) proferiram sentença de
absolvição. Esse é apenas um dos testes que foram realizados e o resultado de todos
os testes geraram a conclusão assim expressa pelo professor alemão:
38

GUERRERO PALOMAR, Salvador. op. cit., p. 36.
FESTINGER, Leon. Teoria da dissonância cognitiva. Tradução Eduardo Almeida. Rio de
Janeiro: Zahar editores, 1975.
39
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O processamento de informações pelo juiz é em sua totalidade
distorcido em favor da imagem do fato que consta dos autos da
investigação e da avaliação realizada pelo ministério público, de
modo que o juiz tem mais dificuldade em perceber e armazenar
resultados probatórios dissonantes do que consonantes, e as
faculdades de formulação de perguntas que lhe assistem são usadas
não no sentido de uma melhora do processamento de informações, e
40
sim de uma autoconfirmação das hipóteses iniciais.

De se observar que não se tratou, nas pesquisas, dos casos em que o
magistrado atua diretamente na investigação, seja tomando iniciativas ex officio ou
decidindo pedidos de medidas cautelares incidentais, o que o tornaria ainda mais
propenso a adotar a tese acusatória previamente.
No direito espanhol há uma causa de recusa do juiz, prevista no número 11
do artigo 219 da Lei Orgânica do Poder Judiciário, segundo a qual “haver participado
da instrução da causa ou haver decidido um pleito ou causa na instância anterior” é
maculador da imparcialidade judicial.
Na mesma linha de Schünemann, Jordi Nieva Fenoll interpreta o motivo da
existência dessa causa de recusa porque “una vez que se ha formado criterio sobre un
asunto, es dificilísimo cambiar de opinión y, de hecho, todos los nuevos datos que
puedan venir sobre el caso concreto, nuestra mente los suele reinterpretar de manera
que reafirmen la opinión inicial.”41
Trata-se de uma causa de perda da imparcialidade que não diz respeito ao
estado anímico-emocional, mas afetam à formação psicológica do conteúdo cognitivo
a respeito dos fatos e argumentos que se apresentam ao magistrado.
A perda da imparcialidade nesse sentido objetivo não precisa ser atrelada à
efetiva existência de alguma conduta do juiz, tampouco de sua relação com as partes,
mas à verificação fatos que possam macular a confiança que as partes legitimamente
nele depositem.
Isso implica em que os casos de impedimento, incompatibilidade e suspeição
não abrangem os problemas atinentes à perda da imparcialidade objetiva, tampouco o
mecanismo da exceção, colocado à disposição das partes, servem como solução.

6 A imparcialidade objetiva na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e os
mecanismos para o seu controle
40

SCHÜNEMANN, Bernd. O juiz como um terceiro manipulado no processo penal? Uma
confirmação empírica dos efeitos perseverança e aliança in Estudos de direito penal, direito
processual penal e filosofia do direito. Tradução Luís Greco. São Paulo: Marcial Pons, 2013,
p. 221.
41
NIEVA FENOLL, Jordi. La valoración de la prueba. Madri: Marcial Pons, 2010, p. 167/168.
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reconhecimento de que a atuação de um magistrado em outra esfera afastaria sua
imparcialidade.
O primeiro caso foi o HC 86.963/RJ em que a decisão criminal condenatória
proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi considerada nula pela segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal porque o Desembargador vogal que participou do
julgamento já havia voto desfavorável ao acusado na esfera administrativa, que
culminou com seu afastamento do cargo.
Outro caso foi o HC 94.641/BA em que o processo foi anulado desde o
recebimento da denúncia porque em uma causa criminal em que se discutia um crime
sexual contra a própria filha do acusado, o juiz que julgou foi quem presidiu um
procedimento oficioso de investigação de paternidade em que se colheram as
informações que deram origem ao processo criminal cuja ação penal sequer se
lastreou em inquérito, mas no referido procedimento prévio conduzido pelo juiz. Assim,
a segunda Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que houve “ruptura da
imparcialidade objetiva” fulminando de nulidade o processo desde o recebimento da
denúncia.
Há, todavia, que se chamar atenção para dois pontos dos referidos julgados.
Em primeiro lugar cabe verificar a que ponto o Supremo Tribunal Federal
adentrou à questão da distinção entre a imparcialidade objetiva e a subjetiva. Nesse
ponto, o primeiro caso foi muito menos fundamentado que o segundo. No voto
proferido pelo Ministro Cezar Peluso no HC 94.641/BA restou plenamente delineada a
adoção da distinção supra mencionada. In verbis:
Caracteriza-se, portanto, hipótese exemplar de ruptura da situação de
imparcialidade objetiva, cuja falta incapacita, de todo, o magistrado
para conhecer e decidir causa que lhe tenha sido submetida, em
relação à qual a incontornável predisposição psicológica nascida de
profundo contato anterior com as revelações e a força retórica da
prova dos fatos o torna concretamente incompatível com a exigência
de exercício isento da função jurisdicional. Tal qualidade, carente no
caso, diz-se objetiva, porque não provém de ausência de vínculos
juridicamente importantes entre o juiz e qualquer dos interessados
jurídicos na causa, sejam partes ou não (imparcialidade dita
subjetiva), mas porque corresponde à condição de originalidade da
cognição que irá o juiz desenvolver na causa, no sentido de que não
haja ainda, de modo consciente ou inconsciente, formado nenhuma
convicção ou juízo prévio, no mesmo ou em outro processo, sobre os
fatos por apurar ou sobre a sorte jurídica da lide por decidir. Como é
óbvio, sua perda significa falta de isenção inerente ao exercício
legítimo da função jurisdicional.

Todavia, a solução encontrada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal não foi reconhecer que a imparcialidade objetiva é garantia que não se realiza
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nos mecanismos das suspeições, incompatibilidades ou impedimentos. Presos à
necessidade de uma previsão legal para reconhecer a ruptura da imparcialidade, os
Ministros Joaquim Barbosa, Cezar Peluso e Eros Grau (vencida a Ministra Ellen
Gracie) realizaram “interpretação lata” ao artigo 252, III do CPP, tratando o caso como
uma hipótese de impedimento, embora o Ministro Peluso tenha reconhecido em seu
voto que a doutrina italiana o trata como incompatibilidade.
O problema é que esse entendimento sufragado posteriormente pela posição
segundo a qual o rol do artigo 252, III, do CPP é taxativo e não admite interpretação
extensiva (vide HC 112.121/SP da Segunda Turma, julgado em 10/02/2015; e HC
120.017/SP julgado pela Primeira Turma, julgado em 27/05/2014).

7 Conclusão: da necessária declaração de nulidade do processo criminal
conduzido ou julgado por juiz em violação da imparcialidade objetiva
A imparcialidade é uma garantia inerente à jurisdição. Tem matiz
constitucional e está prevista em todos os tratados internacionais sobre direitos
humanos.
Diversos são os mecanismos para sua proteção, desde aqueles que
pretendem garantir a imparcialidade ante factum, ou seja, antes da ocorrência do fato,
como aqueles post factum.
Entre os mecanismos ante factum estão as garantias do juiz, como a
vitaliciedade, a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos, bem como as
garantias do cidadão, pondo-se em relevo a garantia do Juiz Natural, com a proibição
do juízo de exceção e as regras de definição prévia da competência.
Entre os mecanismos post factum estão as exceções que garantem seja um
processo conduzido e julgado por um juiz não impedido, não incompatível e não
suspeito. Todavia, estes são casos que dizem respeito à relação do juiz com as
partes, portanto afetam à imparcialidade subjetiva.
Não há qualquer mecanismo específico de controle da imparcialidade
objetiva. As cortes internacionais de proteção aos direitos humanos não têm dúvida
quanto à necessidade de que a imparcialidade objetiva seja assegurada. Assim, ao
passo em que a imparcialidade subjetiva se presume, a imparcialidade objetiva
decorre de elementos objetivos que façam colocar em xeque a confiança que as
partes devem ter de que um juiz não formou previamente sua convicção sobre os fatos
em julgamento, devendo o próprio juiz fornecer elementos para afastar a dúvida sobre
sua predisposição psicológica.
A atuação intensa do juiz durante a investigação, proferindo decisões que
tangenciam ou adentram ao mérito (mesmo não sendo decisões de mérito), que o
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fazem tomar profundo conhecimento dos elementos informativos unilateralmente
apresentados, captam o convencimento do julgador e tornam mera formalidade a
produção das provas em juízo, porquanto coloca-se em curso os mecanismos
psicológicos de afastamento das informações dissonantes e supervalorização
daqueles que confirmam as informações iniciais.
Diante disso, não resta outra alternativa a não ser admitir que não há
mecanismos legais que controlem a observância ou quebra da imparcialidade objetiva,
sendo necessário que, conforme o caso concreto, os tribunais valorem os elementos
disponíveis e, se entenderem violada a garantia, declarem a nulidade do processo.
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INTRODUÇÃO

Nos dias de hoje, podemos enxergar um paradoxo existente entre as
concepções de direitos humanos e a sua prática. Boaventura de Sousa Santos (2014)
já prenunciava tais reflexões e questionamentos, hoje concebidos a partir de uma teoria
crítica dos direitos humanos, ao afirmar, categoricamente que, “a maioria da população
mundial não é sujeito de direitos humanos”.
Neste sentido é que, ao mesmo tempo em que se insurge cada vez mais um
discurso em defesa dos DH, também se contempla, em outra camada, a violação dos
direitos humanos sob o argumento de defesa destes direitos. Este paradoxo,
denominado por Álvaro Pires de “o ponto cego dos direitos humanos”, pode ser
observado em sua forma mais contundente na relação dos direitos humanos aplicados
à política criminal, ao sistema carcerário, e, por fim, no discurso punitivista dos direitos
humanos.
Este “ponto cego dos direitos humanos” observa uma tendência dos
movimentos sociais e dos defensores dos direitos humanos a proclamar a punição aos
violadores de direitos humanos, clamando por sanções punitivas, em sua maioria de
privação de liberdade, sob o discurso de uma suposta necessidade de conclamar cada
vez mais o direito penal simbólico.
Mais que isso, abraçam sem pestanejar a ideologia de um Estado punitivo
trazido pelo Estado Neoliberal, e se concentram em ignorar as suas próprias
divergências apresentadas a todo instante, quando da relativização do direito à vida, da
morte social do indivíduo encarcerado por penas privativas cada vez mais rígidas e
longas, e, também, pelo crescimento do encarceramento das classes oprimidas e
excluídas.
É, portanto, a partir destas observações que este artigo tem como pretensão,
desenvolver o debate já iniciado por Álvaro Pires.

2. CONCEPÇÕES DIREITOS HUMANOS
Aonde se encontram os direitos humanos? Desde o início do séc. XX vive-se o
momento histórico onde o centro dos Direitos se volta à salvaguarda dos direitos
humanos. Este discurso tem tomado cada vez mais força, ganhando novos horizontes
e perspectivas dentro e fora do direito. Entretanto, em cada momento limítrofe da
sociedade em que o mundo se vê obrigado a optar pela manutenção da paz ou a
instauração de guerras civis, ou ainda, quando estamos diante de graves violações de
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direitos humanos causadas pelos próprios civis, esta pergunta se volta a todos os
olhares e novamente, se é perguntado: Aonde se encontram os direitos humanos?
Desta pergunta, muitas das inquietações que se apresentam durante o
caminhar dos aprofundamentos teóricos, ganham ainda mais força, não sustentando os
discursos tradicionalistas que acreditam ser a norma o fim único para garantir um direito
material.
Eduardo Galeano, como bem cita o professor David Sanchez Rúbio (2007),
certa feita, afirmou categoricamente, que, tão grande era o abismo entre o que se diz e
que o se faz sobre direitos humanos, que, quando ambos se cruzam em uma esquina,
passam sem se cumprimentar, pois não se conhecem.
Em razão da necessidade de se compreender onde e como se fortaleceu e o
que são afinal os direitos humanos, é que necessitamos buscar um olhar sobre a história
deste discurso, sem perder-se em uma perspectiva anacrônica1.2
Pensar direitos humanos é uma atitude filosófica que nos coloca como
imposição uma dialética entre história e conceito, entre política e sociedade, entre
economia e política.
Deve-se, antes, imaginar o caminhar histórico-evolutivo da sociedade como
uma constante construção e desconstrução ideológica, advindas do próprio seio social,
dos grandes movimentos, das lutas sociais que tomaram como bandeira a busca por

1

Sobre o anacronismo das construções históricas apontadas em uma perspectiva
histórico/positivista, tão presente em nossa teoria do direito de forma ampla e, principalmente,
na história do direito, afirma o professor Ricardo Marcelo Fonseca: “Na medida em que a cena
histórica, para tomar uma expressão de Benjamin, é tida como UNA e como Única, na medida
em que o passado é apresentado como um quadro já pronto e definitivamente pintado, são
excluídas quaisquer outras perspectivas históricas pensáveis que acabaram por não se impor,
de caminhos que poderiam ser traçados, e mesmo de outras conexões que poderiam ter sido
feitas naquela mesma lógica de encadeamento de fatos. A temporalidade linear representa um
tempo vazio e homogêneo, onde só existe lugar para a soma (encadeada) de fatos como se o
tempo fosse um receptáculo com forma e tamanho bem definidos. Há uma exclusão de todas as
virtualidades históricas e todas as experiências passadas que não foram registradas ou que
foram frustradas, e somente há espaço, em tal historiografia, para os sucessos históricos.
Quer dizer: o efeito básico do discurso harmônico e linear é ser excludente, e ele é excludente
exatamente porque é harmônico e linear. Com isto o passado real e efetivo acaba sendo
praticamente todo ele encoberto e velado, todo ele ainda por vir à tona, já que o discurso
historiográfico faz uma opção por uma determinada linha de explicação que excluiu toda uma
infinidade de outras. No caso do “positivismo/histórico”, como se sabe, foi uma opção pelos fatos
políticos, militares e diplomáticos.
E toda essa exclusão a que o discurso historiográfico procede no conhecimento histórico na
verdade reflete a exclusão que existe na própria realidade histórica, que é feita de um processo
contínuo de conflitos e de lutas e de exclusões. ” (2012, p.155-156)
2 Também, segundo ....... (CORREIA, 2007, posição 207 e-book), Hannah Arendt também era
uma observadora da não linearidade histórica e dos erros trazidos pelos historiadores quando
assim a tornavam “Como Benjamin, Arendt sustenta uma concepção de temporalidade fundada
na descontinuidade do tempo histórico, que não é homogêneo como o dos relógios, mas
heterogêneo, diferenciado; a história não se dá em um tempo linear homogêneo e vazio, mas
em um tempo saturado (erfült) de ‘agoras’ (Jetztzeit), que faz explodir o continuum da história”.
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uma sociedade igualitária, emancipatória, libertária, onde somos deveras seres de
capacidades e direitos em ação. Assim, estudaremos, então, a construção histórica dos
ditos Direitos Humanos, somente a partir da Revolução Francesa de 1789.
Ao falar que “a história de todas as sociedades que já existiram é a história da
luta de classes”, Marx (1999, p. 09) apresenta sua visão quanto à história da
humanidade, e neste sentido, sua contribuição para a construção materialista da história
é fundamental, ao passo que diante dela, como o mesmo continua, “homem livre e
escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, chefe de corporação e assalariado” (MARX,
1999, p. 09), dividem-se nitidamente em classes aos olhos de quem analisa e daqueles
que buscam entender o passado, para superá-lo. E desta constante luta de classes em
que se vive historicamente, encontra-se também a luta pelos direitos humanos.
Portanto, não se pode pensar uma história de conflitos e barbáries, como afirma
Benjamin (1987), sem pensar em uma história de luta de classes. No mesmo ditame,
não se pode pensar uma história dos direitos humanos, sem pensar nos movimentos
sociais que fizeram estas lutas em nossa história.
A Revolução Francesa, de acordo com Rafael De Conti (2008), ocorrida no
período histórico entre 1789-1799, fora o marco inicial das lutas internacionais pelos
direitos humanos, tendo seu impulso primeiro nas reivindicações dos trabalhadores
franceses para melhoria das condições de vida e de labor, relacionadas à dignidade
humana, ao meio ambiente do trabalho e, de um modo geral, especificamente,
condições de vida para as mulheres e crianças que ali trabalhavam.
Contraditoriamente, ao pregar a liberdade e a propriedade conjuntamente com
a resistência à opressão, a burguesia francesa garantiu o Liberalismo Econômico, que
deu margem a diversos outros movimentos de luta com o passar dos anos, com a
centralidade na busca da dignidade humana e da igualdade horizontal.
Portanto, ao mesmo passo que a Revolução Francesa fora um marco
importante positivo para a luta pela dignidade humana, fora também um marco histórico
controverso. Concomitante à tomada do poder de governo, sendo retirado dos seres
iluminados por entidades religiosas, através da virada antropocêntrica e, voltando esta
posição de governabilidade à burguesia, estes, apoderados tanto do governo como das
propriedades rurais e industriais e dos meios de produção ― maquinários, ferramentas,
fábricas —, construíram um projeto de direitos do homem não mais baseados na
igualdade generalizada dos indivíduos. Construiu-se então, um conceito de igualdade
que permitia aos burgueses o respaldo legal e que os tornassem superiores aos demais
estratos sociais, garantindo-lhes a dignidade humana e excluindo os menos abastados
da condição de cidadãos.
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De esta forma, las luchas liberales, aunque fueron fruto de un proceso
de liberación, al final hicieron de él un camino para preservar la libertad
de unos pocos, no para conseguir la de todos. La mera expansión de
las libertades sólo pudo ser recorrida por un grupo minoritario y no se
permitió ni la distribución social de las condiciones reales para su
ejercicio ni la posibilidad de abrir nuevos focos de resistencia. (RÚBIO.
2007, p. 34)

Assim, claro fica a existência de uma seletividade, não somente existente em
outros ramos dos direitos, como também, advinda desde suas bases na construção dos
direitos humanos como garantias a poucos, de uma liberdade dita universal.
Não obstante as pontuações feitas anteriormente, o marco histórico da
Revolução Francesa de 1789 ainda pode ser considerado como um marco inicial de
origem para o que veio a se tornar atualmente os direitos humanos. Considera-se o
conceito deste instituto não como o consideram os tradicionalistas, mas como afirmam
os teóricos críticos, que definem os direitos humanos enquanto práticas e meios
discursivos necessários no dia-a-dia e nas lutas dos movimentos sociais pela busca
contínua da emancipação, da construção social e democrática, do empoderamento das
classes excluídas, para o fim da dominação político-econômica-cultural.
Para

consolidar

as

concepções

supracitadas

de

direitos

humanos,

apresentaremos, de forma rápida e sucinta, as concepções teóricas divergem em
questões cruciais.
Paulo Henrique Gonçalves Portela (2011), em seu livro Direito Internacional
Público e Privado, apresenta a distinção de três, dentre as inúmeras concepções de
direitos humanos que podem ser destacadas:
1) A Jusnaturalista que fundamenta tais direitos em uma ordem
superior universal, imutável e inderrogável, portanto, os direitos não
serão nem criados nem concessão estatal. 2) A Positivista alicerça tais
direitos na ordem jurídica posta, que somente seriam Direitos Humanos
aqueles expressamente previstos na norma positivada (é uma teoria
que traz aquilo que esta na norma, legislação). 3) A Moralista ou de
Perelman fundamenta os Direitos Humanos na experiência e
consciência moral de um determinado povo, ou seja, na convicção
social acerca da necessidade de proteção de determinado valor.

Herrera Flores (2002, p. 13-14), ao apresentar o que ele considera enquanto
“visões sobre os direitos humanos” centra-se nas seguintes definições: a visão abstrata,
centrada na racionalidade jurídica/formal volta-se para as práticas universalistas; a visão
localista, centrada na racionalidade material/cultural, volta-se para as práticas
particularistas; e a visão complexa, centrada na racionalidade de resistência, volta-se a
uma prática intercultural.
Com essas duas formas de abordagem das concepções de DDHH pode-se
observar que, apesar de Portela (2011) distinguir três concepções de direitos humanos,
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nenhuma delas foge à Teoria Clássica Positivista, alcançando as duas primeiras visões
com que Herrera Flores trabalha: a visão abstrata e a visão localista.
As visões abstrata e localista dos direitos humanos supõem, sempre,
situar-se em um centro, a partir de onde se passa a interpretar todo o
restante. Nesse sentido, torna-se a mesma coisa analisar uma forma
de via concreta ou uma ideologia jurídica e social. Ambas funcionam
como um padrão de medidas e de exclusão. Dessas visões deriva um
mundo desintegrado. Toda centralização implica automatização.
Sempre haverá algo que não esteja submetido à lei da gravidade
dominante e que deve ficar marginalizado da análise e da prática. É
sutil recordar, aqui, aquela imagem com a qual Robert Nozick
justificava metodologicamente seu Estado mínimo: fazer uma foto da
realidade, elegendo o plano que queremos ressaltar e, no estudo,
recortar por todos os lados até chegar à imagem que nos convém. E,
pois, o excluído vai ser regido e determinado pelo centro que
impusermos ao conhecimento e à ação. (FLORES, 2002, p. 14)

Portela(2011), portanto, não recepciona em seu texto uma concepção que
agregue teoria crítica, excluindo-a de suas subdivisões sobre tais teorias por uma
posição ideológica onde se faz os recortes para que apenas sejam observadas aquelas
que a ele convém. Diferentemente de Flávia Piovesan (2012), que, apesar de assentar
a ideia de direitos humanos diretamente ligados à sua internacionalização — com a
promulgação da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 — seguindo a
Teoria Clássica, reconhece a sua construção como fruto do movimento de lutas e pela
busca emancipação humana.
Enquanto reivindicações morais, os direitos humanos são fruto de um
espaço simbólico de luta e ação social, na busca por dignidade
humana, o que compõe um construído axiológico emancipatório.
(PIOVESAN, 2012, p. 176)

Este imaginário universalista de internacionalização dos DDHH, obtendo como
marco histórico a consolidação da Declaração Universal (de 1948), é consagrado
também por Noberto Bobbio (1992) ao construir a ideia de que por meio desta
declaração foi possível o alcance do universal dentro de um sistema de valores onde o
universal deixou de sitiar o campo do abstrato, passando então a um sentido concreto,
de fato, quando da anuência de diversos governos a este documento.
Não sei se se tem consciência de até que ponto a Declaração Universal
representa um fato novo na história, na medida em que, pela primeira
vez, um sistema de princípios fundamentais da conduta humana foi
livre e expressamente aceito, através de seus respectivos governos,
pela maioria dos homens que vive na Terra. Com essa declaração, um
sistema de valores é ― pela primeira vez na história — universal, não
em princípio, mas de fato, na medida em que o consenso sobre sua
validade e sua capacidade para reger os destinos da comunidade
futura de todos os homens foi explicitamente declarado. (BOBBIO,
1992, p. 28)

Porém, o perigo desta compreensão reside justamente em enxergar os direitos
humanos enquanto normas de valor universal, como enxerga a teoria positivista,
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impondo a esta percepção a errônea ideia de que os DDHH não foram frutos de
processos de lutas sociais, de resistência, de desenvolvimento da consciência das
sociedades, mas sim, que foram surgidos de uma ideia abstrata daqueles que dominam,
em um consenso social, concedendo à classe dominada direitos apresentados em seus
reclames individuais, quanto às suas condições de vida e labor. Como assim declara
Sánchez Rúbio (2007, p. 30):
Los derechos humanos ni existen en abstracto, ni son algo dado, ni
quedan congelados en una norma de máximo rango. Es imprescindible
su positivación en tanto que derechos fundamentales, pero no es
suficiente. Los sistemas de garantías jurídicos para hacerlos efectivos
deben ir acompañados de más garantías. La mayor eficacia implica
tramas políticas y sociales en todos los niveles. En ellas, siempre los
seres humanos y sus condiciones de vida marcan la referencia al
intentar plasmar extensiva y universalmente su capacidad de disfrute y
reapropiación de sus posibilidades.

Neste ditame e na contramão do que sustentam os clássicos, a teoria crítica
questiona e põe em pauta a discussão de todas as concepções de universalidade,
inalienabilidade e indivisibilidade que imperam sobre os DDHH, voltando-os a um
construto social, por meio dos movimentos, das lutas.
Nesta visão crítica, pode-se enxergar o conceito de direitos humanos a partir
de uma releitura histórica dos movimentos de luta e resistência na história mundial, onde
trabalhadores, escravos, e diversas outras populações dominadas e excluídas, lutaram
pela conquista de seus direitos e pelo desejo de vê-los alcançados e instituídos como
uma vitória da sua classe para melhoria das condições de vida e labor e para o alcance
da dignidade humana.
O conceito de direitos humanos, a partir da perspectiva crítica, se desloca da
sua positivação tradicional normativista e se volta ao social, à resistência, como uma
potestas, apresentada por Enrique Dussel (2007), como capacidade e faculdade
humana de autoidentificação enquanto sujeito, autônomo, capaz, detentor de suas
próprias potencialidades.
Para melhor compreensão desses institutos, é preciso deixar claro as
definições com as quais são apresentadas e lidas, conceitualmente. Iniciando-as pelo
conceito de resistência:
A resistência entendida como ultima ratio do ser humano contra as
injustiças é insuficiente para garantir uma real participação da
sociedade na luta pela implementação de direitos básicos que são, há
muito tempo, negados à grande parte da população. (OLIVEIRA NETO
e REBOUÇAS, 2012, p. 10)

E, por fim, potestas aqui surge com o sentido em que Enrique Dussel, em seu
livro “20 teses de Poder” propõe, onde a potestas é definida como o poder de uma
comunidade agir como primeira instância de transformação do poder, através da
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resistência e das lutas, dos meios instrumentais necessários para o alcance da real
vontade/necessidade da comunidade e não do governante. Porém esta é “uma
faculdade, uma capacidade, que se tem ou não se tem, mas, como precisão, se toma”,
pois poderá ser consolidada através dos políticos ou puramente esmagada, por poderes
totalitaristas. Entendendo políticos, como assevera o próprio Dussel, enquanto
representantes servos do povo.
En función de lo que venimos comentando, los derechos humanos
entendidos desde una perspectiva emancipadora y que pretende
contribuir al incremento de niveles de humanización, podrían
concebirse como el conjunto de prácticas sociales, simbólicas,
culturales e institucionales que reaccionan contra los excesos de
cualquier tipo de poder y en donde se impiden a los seres humanos
constituirse como sujetos. (RÚBIO. 2007, pg.31)

Portanto, é necessário que sair do discurso normativo de direitos humanos, que
repousa estes direitos sob uma perspectiva limitada institucional, que estratifica e retira
as potencialidades dos atores do DDHH, e passar para uma propositura ativa de uma
cultura de direitos humanos, que propõe a volta destes direitos aos campos de lutas e
aos movimentos sociais.
Porém, como podemos observar a própria teoria crítica dos direitos humanos,
tem, em suas falas se prontificado a reviver a cada momento a reflexão apresentada no
início deste ensaio, a partir da assertiva de Eduardo Galeno. Quem são os sujeitos de
direitos humanos? Onde eles se encontram?
Boaventura de Sousa Santos (2014) prenuncia estas reflexões da perspectiva da
teoria crítica:
A grande maioria da população mundial não é sujeito de direitos
humanos. É objeto de discurso de direitos humanos. Deve, pois,
começar por perguntar-se se os direitos humanos servem efetivamente
a luta dos excluídos, dos explorados e dos discriminados ou se, pelo
contrário, a tornam mais difícil. Por outras palavras, será a hegemonia
de que goza hoje o discurso dos direitos humanos o resultado de uma
vitória histórica ou, pelo contrário, de uma derrota histórica? (p. 42)

E continuam:
Ou seja, poderão os direitos humanos ser usados de modo contrahegemônico? Em caso afirmativo, de que modo? Estas duas perguntas
conduzem a duas outras. Por que há tanto sofrimento humano injusto
que não é considerado uma violação de direitos humanos? Que outras
linguagens de dignidade humana existem no mundo? E se existem,
são ou não compatíveis com a linguagem dos diretos humanos?
(SANTOS e CHAUÍ, 2014, p. 42-43)

Ainda, Hannah Arendt, por sua experiência pessoal vivida durante o período
nazifascista, tanto na Alemanha quanto na França, afirmou, de acordo com CORREIA
(2007, posição 319 e-book), que:
O paradoxo dos direitos humanos ‘inalienáveis’, tal como
compreendidos pelos idealistas bem-intencionados, instaurava-se
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justamente com a evidência factual da existência de seres humanos
sem direito algum. O paradoxo dos direitos humanos diz respeito ao
fato de sua perda coincidir com o momento em que o indivíduo se torna
um ser humano em geral.

Sobre estes questionamentos, que agregam a confusão entre defesa de direitos
humanos e violação dos direitos humanos para proteção dos mesmos, adentramos
então nas questões abordadas por Álvaro Pires, professor da Faculdade de Ciências
Sociais da cidade de Ottawa, Canadá, concebido enquanto “o ponto cego dos direitos
humanos”, também levemente abordado pela professora Vera Malagutti Batista (2012),
enquanto direitos humanos punitivos.

3. OS DIREITOS HUMANOS E O DIREITO PENAL

Esta incongruência que permeia todo o apanhado histórico dos direitos humanos,
se assenta hoje em questões antes abandonadas em prol da construção de um
movimento de direitos humanos forte, capaz de salvaguardar os direitos de todos os
cidadãos e garantir a construção de uma nova perspectiva de direitos humanos.
Entretanto, assim, trata Álvaro Pires:
As relações entre o direito penal e os direitos humanos se constroem
de modo paradoxal e conflitante na racionalidade penal moderna. A
pena aflitiva é frequentemente valorizada como uma "maneira forte" de
defender ou afirmar os direitos humanos. A representação da pena
aflitiva como necessária ou obrigatória produz então um paradoxo:
certa degradação dos direitos humanos no direito penal, a afirmação
de uma obrigação de punir, a resistência a outros tipos de sanções,
tudo isso pode se apresentar, em diferentes graus e formas, como uma
maneira de proteger os direitos humanos, enquanto um observador
externo poderá ver os direitos humanos como um objetivo ou um ideal
de reduzir as penas e diversificar as sanções. A racionalidade penal
moderna é levada então a veicular vários enunciados teóricos visando
"conciliar" uma política de austeridade com os temas da justiça e do
humanismo (com a humanitas). Mas como justificar a exclusão de
meios jurídicos mais humanos ou mais justos em nome da justiça e do
humanismo? (PIRES, 2004, p. 46)

O “ponto cego dos direitos humanos” toca então, perspectivas antes nunca
analisadas: observa uma tendência dos movimentos sociais e dos defensores dos
direitos humanos a proclamar a punição aos violadores de direitos humanos, clamando
por sanções punitivas, em sua maioria de privação de liberdade, sob o discurso de uma
suposta necessidade de conclamar cada vez mais o direito penal simbólico.
Mais que isso, abraçam sem pestanejar a ideologia de um Estado punitivo trazido
pelo Estado Neoliberal, punitivo e judicializado e se concentram em ignorar as suas
próprias divergências apresentadas a todo instante, quando da relativização do direito
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à vida, quando da morte social por penas privativas cada vez mais rígidas e longas, pelo
crescimento do encarceramento das classes oprimidas e excluídas.
Esse tipo de paradoxo, até agora “a problemática das penas radicais”,
ela nasceu e evoluiu independente dos direitos humanos, mas não
nasceu independente da ética cristã, foi tentando se harmonizar com
ela. Por isso que ela chegou no séc. XVIII educada e preparada para
os direitos humanos. Quer dizer, se ela já tinha passado o teste do
sermão das montanhas, os direitos humanos não conseguiram atingila tampouco. E ela continua, mas agora, depois da segunda metade do
séc. XX o que começou, é que nós dentro de direitos humanos
começamos a utilizar a teoria da pena pra valorizar os direitos
humanos. E aí começou a confusão. Aí a coisa se complicou, e aí se
cruzaram. E aí o que aparece é que os direitos humanos aparecem
também como uma fundamentação adicional das penas radicais, além
das que o direito penal ordinário já tinha. É esse tipo de situação que
vai criar pra nós uma espécie de ponto cego. (PIRES, 2014)

Nesse sentido é que tem que se refletir sobre quais os rumos que estão se
plantando para os direitos humanos. É necessário que se busque uma cultura de direitos
humanos que supere, tal como Marx apresenta a ideia de superação dentro da
dialética3, suas limitações e incongruências, para apresentar uma nova perspectiva
deveras emancipatória e libertadora dos direitos humanos.
Álvaro Pires (2014) em palestra proferida ao VIII Encontro Nacional da
ANDHEP, trata desta incoerência dentro dos direitos humanos, a partir de um novo
exemplo, também relacionado ao direito internacional humanitário:
Vou mostrar só um quadro comparando as penas mínimas do direito
penal humanitário com as penas mínimas do direito penal ordinário. Só
pra ver o paradoxo do que o que aparece enquanto direito penal
humanitário, todas as penas mínimas são superiores às penas do
direito penal ordinário e não pouco, no caso do homicídio. A gente vai
passar, no caso do homicídio, de 17 anos a 40 anos. (...) Se já o direito
penal ordinário estava absurdo, imagine o fato inconveniente para nós
de abrir uma sessão escrito "direito penal humanitário" e encontrar a
forma de expressão de penas mais inumanas do que ainda no direito
penal ordinário4.

Esta postura quase superficial com a qual são manuseados os DDHH são
reflexos cada vez mais visíveis, do que aponta Avelãs Nunes apud Rosa (2008),
enquanto “os perigos do Neoliberalismo”. Acrescentam-se a este perigo, a
marginalização de intelectuais nocivos, levando a exclusão de teóricos críticos,
reforçando o ideário do senso comum nos atores jurídicos, o próprio ensino do direito

3

Este debate acerca da superação na dialética pode ser encontrado na obra: KONDER, Leandro.
O que é dialética? 1ª ed. 6ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2008.
4 Este texto fora retirado da palestra concedida pelo prof. Álvaro Pires no VIII Encontro Nacional
da Associação Nacional de Direitos Humanos e Pesquisa – ANDHEP, entre os dias 28 e 30 de
abril de 2014, na Faculdade de Direito da USP, realizada no dia 30 de abril de 2014, que pode
ser facilmente encontrada no link à seguir: https://www.youtube.com/watch?v=RhbDJ78jkTo .
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também sofre das suas artimanhas ao se proliferar o ensino de massa sem a
capacidade teórico-crítica.
A história mostra que a necessidade de dar combate ao inimigo interno
sempre foi a mola impulsionadora e a razão ‘legitimadora’ de todos os
totalitarismos. Mas os neoliberais não querem saber da história e não
vacilam perante as consequências prováveis da aplicação rigorosa dos
seus dogmas. E insistem na defesa da solução que passaria pela
privatização do sector empresarial do estado e dos serviços públicos,
pela separação da esfera política(que competiria ao estado) da esfera
econômica(de foro exclusivo dos particulares), pela ‘libertação’ da
sociedade civil. E passaria, também, por um controle social através de
uma nova pedagogia de ‘disciplina’ dos professores intelectuais
nocivos e dos grupos que lhes estão próximos. Especificamente no
ensino do Direito articulam-se diversas estratégias: a) proliferação do
ensino de massa e sem capacidade crítico-teórica; b) exclusão dos
teóricos críticos em guetos de reflexão, asilados do mundo da vida; c)
revigoramento do senso comum teórico em atores jurídicos que de boa
ou má-fé, atendem aos interesses ideológicos no seu ofício. (AVELÃS
NUNES apud ROSA, 2008, p. 36).

Este modelo de Justiça Neoliberal revela-se com dinâmicas aparentemente
contraditórias: de um lado, desresponsabiliza-se da justiça social e libera-se cada vez
mais dos direitos relacionados às questões de ordem sociais, culturais; de outro, alargase a punição penal e a criminalização de movimentos sociais entre outros atores que
sejam considerados transgressores da ordem, para garantir manutenção desta mesma
ordem.
Os sujeitos, segundo o modelo neoliberal, não podem depender do
Estado que, pelo mercado e a seleção natural dos mais capazes, pode
naturalizar as desigualdades sociais. A Liberdade como valor
democrático fundamental retiraria a legitimidade das ações estatais,
salvo na repressão, claro. Assim é que o Estado deve ser mínimo na
busca de “Justiça Social”, a cargo do mercado, mas com mão de ferro
implacável na esfera penal, reprimindo manifestações sociais que
busquem o que Hayek denomina como paternalismo estatal. Afinal, o
mercado das prisões demanda insumos. De um lado cria-se uma
insegurança adubada ideologicamente e de outro cria-se mecanismos
de assimilação da violência numa escalada de controle social. (ROSA,
2008, p. 34)

Ainda, de acordo com Álvaro Pires (2004), trata-se esta forma de abarcar os
direitos humanos em conjunto com o direito penal, de a “racionalidade penal moderna”,
concebida por uma racionalidade penal, onde influem os elementos supramencionados,
como a economia e o discurso neoliberal dentro destas categorias.
O conceito de racionalidade penal comporta dois sentidos. Num
sentido teórico e formal, indica simplesmente um sistema de
pensamento que se identifica como relativo à justiça criminal e assim
se auto distingue dos outros sistemas, mas que para ser relativamente
autônomo não precisa se distinguir ponto por ponto, da mesma
maneira que os seres humanos são distintos tendo vários pontos em
comum (fisiológicos, por exemplo). Num sentido empírico e descritivo,
designa uma forma concreta de racionalidade que se atualizou num
determinado momento histórico. Assim, qualifico como moderna essa
forma de racionalidade penal que se construiu no Ocidente a partir da
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segunda metade do século XVIII. Assinale-se que um tal sistema de
pensamento jamais é inteiramente determinado por uma causalidade
material externa (transformações na sociedade): a justiça penal produz
o seu própria sistema de pensamento na medida em que se constitui
como um subsistema do sistema jurídico, no âmbito de um processo
em que o direito se diferencia no interior do direito. Dessa maneira, o
direito penal moderno será construído e percebido como um
subsistema jurídico com identidade própria. (PIRES, 2004, p. 40)

3.1 A Racionalidade Penal Moderna e a Política Criminal

Esta racionalidade penal moderna, carrega então, para dentro de si um
construto onde, à primeira vista, o meio mais eficaz de se combater a, assim
denominada, “criminalidade”, é a aplicação de penas aflitivas, ou, penas de privação de
direitos humanos, especialmente, as privativas de liberdade.
A racionalidade penal moderna fundamenta a punição como uma
obrigação ou necessidade. Com efeito, a fundamentação do direito de
punir sofreu uma metamorfose durante o século XVIII e a primeira
metade do século XIX. No período pré-clássico, os saberes sobre a
pena fundamentavam o direito de punir no sentido pleno da expressão:
as penas aflitivas eram concebidas simplesmente como autorizadas,
constituindo uma espécie de prerrogativa do Príncipe ou do Poder
Judiciário, de modo que a Justiça dispunha de autorização para punir,
mas também para não punir, buscando alternativas à penalidade. No
quadro da racionalidade penal moderna passa-se de uma cultura da
autorização para punir ilimitadamente a uma cultura da obrigação de
punir limitadamente. (PIRES, 2004, p. 44)

Esta racionalidade penal moderna fundamenta, então, uma política criminal
assente, que, em razão da consubstanciação de que são as penas aflitivas as únicas
capazes de solucionar um problema, defende-se então, que os violadores de direitos,
principalmente, os de direitos humanos, sejam também acionados por este dispositivo.
A política criminal é o programa do Estado para controlar a
criminalidade, O núcleo do programa de política criminal do Estado
para controle da criminalidade é representado pelo Código Penal. O
instrumental básico de política criminal de qualquer código penal é
constituído pelas penas criminais – em menor extensão, sob outro
ponto de vista, pelas medidas de segurança para inimputáveis.
(SANTOS, 2015, p. 1)

Assim, o Direito Penal representa o sistema de normas que define crimes,
comina penas e estabelece os princípios de sua aplicação. Neste sentido, é a política
criminal quem define as penas, as modalidades de penas que serão aplicadas em cada
caso concreto e, ainda, o lapso temporal de cumprimento entre pena mínima abstrata e
máxima abstrata, conforme o índice de reiteração dos crimes e de o “nível” de violência
atribuídos a eles.
Nilo Batista trabalha a política criminal como um conjunto de princípios
e recomendações para a reforma ou transformação da legislação
criminal e dos órgãos encarregados de sua aplicação. O conceito de
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política criminal abrangeria a política de segurança pública, a política
judiciária e a política penitenciária, mas estaria intrinsecamente
conectado à ciência política. (BATISTA, 2012, p. 23)

Esta política criminal, como vigora atualmente no Brasil, apenas vige sob as
perspectivas punitivas, aflitivas, não incidindo em políticas afirmativas, que produzam
uma possível política reformadora, como apresentam em sua teoria.
No Brasil e nos países periféricos, a política criminal do Estado não
inclui políticas públicas de emprego, salário digno, escolarização,
moradia, saúde e outras medidas complementares, como programas
oficiais capazes de alterar ou de reduzir as condições sociais adversas
da população marginalizada do mercado de trabalho e dos direitos de
cidadania, definíveis como determinações estruturais do crime e da
criminalidade. Por esta razão, o que deveria ser uma política criminal
positiva do Estado existe, de fato, como mera política penal negativa
instituída pelo Código Penal e leis complementares: a definição de
crimes, a aplicação de penas e a execução penal, como níveis
sucessivos da política penal do Estado, representam a única resposta
para a questão criminal. (SANTOS, 2014, p. 423)

Neste mesmo sentido, BITTENCOURT (2008) afirma que uma concepção de
Estado sempre vem acompanhada de uma concepção de Direito Penal. Desta forma, a
partir desta assertiva, proclama-se uma política criminal que incide sobre as pessoas, a
população e o comportamento social em geral. Esta concepção, para Álvaro Pires,
portanto, é esta racionalidade penal moderna vigente.
Para a racionalidade penal moderna tudo se passa como se o direito
penal não pudesse defender os direitos humanos e ao mesmo tempo
devesse exprimi-los de forma positiva, concreta e imediata. Desse
ponto de vista, os direitos humanos são em parte neutralizados como
finalidades para a reforma do direito penal, pois é a este último que é
designada a função de proteger os direitos humanos, ao passo que
estes não devem ‘enfraquecer’ sua própria proteção humanizando
demasiadamente o direito penal. (PIRES, 2004, p. 47)

3.2.

Movimentos Sociais e o Direito Penal

Ainda, de acordo com Álvaro Pires (2004), esta racionalidade penal moderna
tem suas influências pela aproximação do sistema penal ao sistema político, pela
influência das grandes mídias e, ainda, pela adesão ao discurso punitivista pelos
movimentos sociais que, dada a urgência vivenciada pelas demandas trazidas por
estes, vivem em linhas limítrofes para solução de tais problemas, não enxergando a
resolução destes problemas através de outras vias.
Contudo, por razões que ainda não estão satisfatoriamente elucidadas,
a partir da segunda metade dos anos 1980 os projetos de uma reforma
de fundo do sistema penal foram contra-atacados por um novo impulso
da racionalidade penal moderna, e aquela jurídico-penal foi reenviada
às calendas gregas.
(...)
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Como não posso aqui descrever essa situação pormenorizadamente,
limito-me a indicar algumas transformações no ambiente do sistema
penal que podemos associar com a reativação da racionalidade penal
moderna: a expansão das mídias e sua influência e impacto em matéria
penal; a importância dada ao público e às sondagens de opinião
pública pelo sistema político e pelas ciências sociais; a emergência
discursiva de uma ‘sociedade de vítimas’; a participação crescente no
debate penal de movimentos sociais, ou de segmentos deles, ‘sem
teoria’ sobre o sistema penal. (PIRES, 2004, p. 48)

Uma das grandes questões que devemos nos reportar ao visualizar todas as
questões que se apresentam aqui, se dá, diretamente com a repercussão social que
esta racionalidade penal moderna apresenta.
Como consequência a esta política criminal, obtivemos no transcurso das
últimas décadas, um processo de crescimento dos índices de encarceramento no Brasil
nunca antes imaginados, assim como o aumento da mortalidade da juventude pobre e
negra.
Em relação ao encarceramento, a nível federal, constata-se um crescimento
exponencial nas taxas de encarceramento ano a ano, desde 1990 (cerca de 90 mil
encarcerados pelo sistema prisional brasileiro5) até o ano de 2014 (711.463
encarcerados6).
Isto significa que o crescimento carcerário no Brasil, neste período, foi de
450%, o que leva a elaboração da hipótese de que se adotou, nesse período, uma
política criminal marcada por esta postura punitiva e encarceradora dentro do país, com
base e respaldo social. Desta maneira, hoje o Brasil ocupa “a 3ª maior população
carcerária do mundo, segundo dados do ICPS”, como afirma o CNJ, perdendo apenas
para os Estados Unidos e a China7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Falar sobre política criminal em tempos como os de hoje, torna-se um desafio
paulatino, para que possamos alertar as mentes acerca das problemáticas que podemos
observar e repercutir na sociedade.

5

MACEDO, Natália. Sistema Penitenciário. Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e
Cultura Luiz Flávio Gomes. 2011. p.3
6 Dados colhidos a partir do relatório “Novo diagnóstico de pessoas presas no Brasil”, encontrado
e
divulgado
pelo
CNJ,
em
site:
<http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf.>,
visitado em 13/10/2015.
7
Dado colhido em notícia do site do CNJ, disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/28746-cnj-divulga-dados-sobre-nova-populacao-carcerariabrasileira.> Visitado em 14/10/2014.
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Hoje, o maior gancho de atuação estatal para controle social, é o direito penal.
A punição, principalmente de caráter aflitivo, move o ser social às pautas mais
controversas hoje vividas. Queremos punir, desejamos a prisão, ansiamos a morte dos
sujeitos que, por distintas circunstâncias e motivações, cometem atos definidos em
nosso Código Penal, como tipos delituosos. Mais que isso, quando não os é, lutamos
nas ruas para que possamos criminalizar, aprisionar e punir os que nos afligem, os que
nos machucam, o que nos incomodam.
Neste afã punitivo, esquecemos as demais vias, as outras saídas, as causas,
as consequências, o que, na sociedade, engendra toda uma máquina estrutural com a
qual determinados indivíduos são peças ausentes de encaixe, e que, em razão dessa
falta, designam-se a vida à margem.
Por esta razão, que, para debatermos política criminal, devemos refletir, onde
se localizam os direitos humanos? Como instrumentalizá-los, sem violá-los para
defende-los?
Como podemos observar, diversas dimensões e fatore influenciam diretamente
estes índices, cada vez mais alarmantes, no país. Merecendo uma reflexão por todos
os âmbitos nacionais, continua sua crítica, Álvaro Pires (2004, p. 55) em relação às
posturas adotadas pelos movimentos sociais, e aprofunda:
Algumas dessas demandas de punição ou de imposição de sofrimento
estão sendo formuladas em nome dos direitos humanos (isto é, de
princípios como a igualdade perante a lei, a dignidade humana etc.).
ou de um tema associado aos direitos humanos (ódio racial,
discriminação, etc). Ora, não estamos diante de um paradoxo? Como
podemos mobilizar os direitos humanos para pedir menos direitos
humanos sem que isso pareça contraditório, chocante ou pelo menos
embaraçoso? Dito de outra forma: como podemos compreender o
caráter aparentemente verossímil dessas demandas e suas relações
com a racionalidade penal moderna?

Neste sentido, a problemática de sustentação de um discurso punitivista,
enraizado no sistema penal e na racionalidade penal moderna, tornam-se um perigo à
sociedade atual, que visualiza, paulatinamente, o crescimento exponencial dos cárceres
e dos índices de encarceramento e que, ao mesmo tempo, não vislumbra outras formas
de resoluções destes conflitos, que poderiam ser trabalhados por áreas diversas do
direito, sem que retornássemos à imposição de penas aflitivas, privativas de liberdade.
Portanto, não nos resta outro questionamento, senão o feito Melossi e Pavarini
(2014, p. 14), em sua obra “Cárcere e Fábrica” ao afirmarem “por que cárcere? Por que
motivo, em todas as sociedades industrialmente desenvolvidas, essa instituição cumpre,
de modo predominante, a função punitiva, a ponto de cárcere e pena serem
considerados comumente sinônimos?”.
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9. Encontro da ANDHEP - Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação
Global e Povos Indígenas

23 a 25/05/2016, UFES, FDV, UVV. Vitória (ES)

GT Segurança Pública e Direitos Humanos

A Reforma das Polícias no Brasil - Atores,
propostas e bloqueios

Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo – PUCRS
Fernanda Bestetti de Vasconcellos – UFPEL
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Resumo: As questões relacionadas à Segurança Pública e a modernização das
instituições policiais estão na agenda de vários países da América do Sul. O objetivo
desta comunicação é apresentar quais os principais aspectos em torno dos quais se
realiza hoje o debate no Brasil sobre a reforma das polícias, quais os principais atores
e as estratégias que têm sido utilizadas para intervir no debate público e na agenda do
Congresso Nacional. A pesquisa buscou identificar os projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional envolvendo algum tipo de mudança no formato e na relação entre
as instituições policiais e em suas atribuições, quais as justificativas apresentadas e os
demais atores sociais/institucionais/corporativos que de alguma forma atuam e
defendem ou se contrapõem a elas, buscando identificar os argumentos apresentados.
A pesquisa pretende ainda avançar na interpretação sobre os motivos pelos quais
poucos avanços tem sido verificados na reestruturação do sistema de segurança
pública no Brasil desde a redemocratização, avaliando o papel que os diferentes
atores institucionais tem desempenhado para bloquear as propostas e iniciativas de
reforma no Congresso Nacional.

Introdução

Há quase três décadas vivemos sob a égide de uma Constituição
democrática. Entretanto, as relações entre as polícias e os cidadãos no Brasil ainda se
caracterizam em muitos contextos pela desconfiança, pelo abuso de poder e pela falta
de critérios para o uso da força, produzindo altas taxas de mortes praticadas pela
polícia e de vitimização policial.
A transição democrática garantiu os direitos políticos e o processo eleitoral
(até o golpe de 2016), mas não assegurou os direitos civis a todos os cidadãos e a
reforma das instituições policiais. O controle legal da violência permaneceu abaixo do
nível desejado e os principais obstáculos não foram enfrentados. Persistem graves
violações de direitos humanos, resultado de uma “violência endêmica, radicada nas
estruturas sociais, enraizada nos costumes, manifesta quer no comportamento de
grupos da sociedade civil, quer no dos agentes incumbidos de preservar a ordem
pública” (ZALUAR, 2007, p. 65-66).
Imersas em uma cultura que combina o uso excessivo da força contra
determinados grupos sociais e uma lógica de funcionamento burocrática e
bacharelesca no âmbito da investigação criminal, a volta à democracia não alterou as
estruturas da polícia, tradicionalmente comprometidas com a proteção das elites e do
Estado e a supressão dos conflitos sociais. Essa tradição se faz presente em diversos
países da América Latina, nos quais o controle da violência é utilizado como forma de
manter a ordem social, justamente por nunca ter se efetivado a universalização dos
direitos de cidadania (PINHEIRO, 1997).
A situação da segurança pública no Brasil é tão dramática, que ninguém está
satisfeito: nem a sociedade, nem os policiais. 60 mil pessoas são assassinadas por
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ano, no país, em uma taxa que se aproxima dos 30 por 100 mil habitantes ao ano. A
maioria das vítimas são jovens pobres e negros, moradores de territórios socialmente
vulneráveis. As investigações não esclarecem em média mais do que 8% desses
crimes. Apesar de 92% de impunidade, no que se refere aos homicídios dolosos,
temos a quarta população carcerária do mundo e a segunda taxa de crescimento mais
elevada. As prisões são verdadeiras masmorras, que desrespeitam a Lei de
Execuções Penais, impondo aos presos um pesado excedente de pena.
Policiais matam e morrem demais. Execuções extra-judiciais multiplicam-se,
na medida em que se difunde a crença de que estamos em uma guerra e que a
missão do policial é combater o inimigo. Segmentos numerosos envolvem-se em
corrupção, degradando a imagem das instituições e liquidando a confiança da
sociedade que lhes seria imprescindível. Por outro lado, centenas de milhares de
policiais

trabalham

submetidos

a

em

condições

jornadas

de

degradantes,
trabalho

recebendo salários

desumanas,

indignos,

pressionados

ao

extremo, experimentando sérios distúrbios psíquicos. Estão carentes de apoio,
formação e treinamento adequados, e equipamento compatível com os riscos
envolvidos em suas atividades. Quase todas as PMs mantêm regimes disciplinares
que autorizam prisões administrativas de policiais segundo o arbítrio dos superiores
hierárquicos, sem o devido processo legal.
Por outro lado, a maioria está insatisfeita com as estruturas organizacionais
de suas instituições, as quais, por não se ordenarem em carreira única, geram duas
polícias em cada uma: a PM dos praças e a PM dos oficiais; a polícia civil dos agentes
(investigadores,

detetives,

escrivães,

inspetores,

peritos)

e

a

polícia

civil

dos delegados. Além disso, a grande maioria dos profissionais de segurança pública
gostaria que fosse abolida a divisão do ciclo do trabalho policial, que hoje separa a
polícia que investiga (a polícia civil) da polícia cuja tarefa é ostensiva e preventiva (a
polícia militar).
Acumulam-se, na sociedade e nas polícias, críticas ao modelo policial e,
mais amplamente, à arquitetura institucional da segurança pública, isto é, ao modo
pelo qual a Constituição determina que sejam organizados o conjunto das instituições
que atuam

na área e suas inter-relações, assim

como a distribuição de

responsabilidades. A União participa pouco, salvo nas crises. Os municípios são
praticamente esquecidos, no artigo 144 da Constituição. O peso maior cai sobre os
ombros dos estados, os quais são muito diferentes, uma vez que o Brasil é um país
continental.
Como se vê, são muitas as questões. Além de numerosas, são interligadas.
Ao contrário das polícias, que não são interligadas, não formam um sistema, e este é
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um dos problemas chave. A experiência internacional, as eventuais boas práticas
nacionais e o bom senso indicam que elas deveriam compor um sistema, que
estimulasse a cooperação e não a rivalidade, o reforço mútuo em vez da competição,
a integração e não a fragmentação. Por isso, soluções tópicas e melhorias aqui e
ali não estariam à altura da complexidade do desafio. Sendo a segurança uma área
especialmente sensível para os militares, os constituintes optaram por não promover
modificações. A Constituição assimilou e consagrou nosso histórico institucional
policial, marcado pelo bacharelismo burocrático na investigação e pela militarização da
manutenção da ordem pública. Hoje, o país ainda está à espera de uma iniciativa de
transformação

que,

finalmente,

estenda

ao

campo

da

segurança

a

transição democrática.
O debate acadêmico sobre a reforma da polícia

O debate sobre a modernização das instituições policiais foi adiado por um
longo período, mas já a partir da década de 90, com o incremento da criminalidade, o
tema entrou em pauta, com questões relacionadas à letalidade policial, à formação
policial, à ineficiência da investigação criminal, à falta de controle institucional e à
desmilitarização das polícias sendo amplamente debatidas por diversos atores sociais
e institucionais.
Como lembra Roberto Kant de Lima (2014), ao que tudo indica, a organização
judiciária colonial portuguesa representou a matriz da nossa organização burocrática
estatal, e a burocracia brasileira, incluindo as organizações policiais, reproduziu a seu
modo essa matriz inspiradora. Baseada em uma estratégia inquisitorial, de suspeição
sistemática, assegurava um estado de fragilização permanente entre os quadros da
burocracia e estimulava a formação de lealdades pessoais verticais para a
neutralização de tais ameaças potenciais de punição, assim como formas oficiosas
invisíveis para reagir a esse controle draconiano e abstrato.
Para agravar os efeitos não desejados deste sistema abstrato de fiscalização
e controle vigente na burocracia brasileira, seu reflexo nas instituições policiais responsáveis pelos primeiros procedimentos de investigação e controle de atos
supostamente ilícitos, cometidos pelos cidadãos, aí incluídos os agentes do estado –
consiste em que as mesmas têm sua organização e estrutura funcional, na prática,
hierarquizadas de maneira excludente, de tal forma que a mera diferença de funções
vai-se rebatendo em uma desigualdade de posições: na polícia militar, por um lado,
temos duas entradas na profissão, que correspondem a formações e funções
diferenciadas, uma para oficiais, outra para praças, sendo que estes dificilmente
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chegam aos postos mais altos do oficialato; na polícia judiciária, temos várias
carreiras, mas a principal distinção, a salarial, se verifica entre os delegados e
escrivães e agentes de polícia.
Essas segmentações são acompanhadas de atribuições de autoridade e de
regimes disciplinares diferenciados, o que provoca hiatos de comunicação profissional
entre os segmentos das corporações, com prejuízo para todos. O sistema de
culpabilização revela-se, assim, extremamente perverso, pois usa dois pesos e duas
medidas com operadores que estão encarregados de funções no mínimo
complementares e, em muitos casos concretos, suplementares e/ou equivalentes.
Assim, a desigualdade decorre da posição do sujeito na hierarquia da carreira e não
em razão da responsabilidade pessoal decorrente da função.
A situação funcional vivida internamente não estimula a produção de normas
e protocolos que definam a padronização das ações dos policiais a partir de sua
prática cotidiana, e que deveriam ser uniformemente aplicados a todos os que
praticassem os atos neles definidos; nem a aprendizagem e a prática de formas de
tratamento universal e uniforme do público a ser atendido pela instituição.
Por outro lado, o sistema judicial desvaloriza significativamente a atividade da
polícia judiciária, ao situá-la em plano inferior na hierarquia judiciária. A polícia reage a
essa posição de subalternidade, uma vez que lhe cabe de fato a tarefa de selecionar
os

casos

que

serão

investigados

e

encaminhados

ao

sistema

judicial.

Desempenhando este papel, as práticas policiais discricionárias permitem ao sistema
judicial supostamente se eximir de quaisquer

responsabilidades por práticas

discriminatórias e injustas na aplicação da lei. Quanto à polícia, transforma o seu
estigma em identidade, e projeta os mecanismos de estigmatização sobre a população
submetida à sua vigilância.
Tudo isso produz o fenômeno identificado por Sapori (2007) da frouxa
articulação entre a estrutura formal de uma organização e suas atividades práticas: a
organização garante legitimidade na medida em que se conforma cerimonialmente aos
mitos institucionais, especialmente através da adequação de sua estrutura. Na
execução de suas atividades, entretanto, “prevalece um conjunto de procedimentos
informalmente instituídos, pautados por parâmetros distintos daqueles prescritos na
formalidade” (SAPORI, 2007, p. 59).
Constata-se, assim, que os padrões institucionais e a cultura burocrática que
moldaram as práticas policiais no Brasil são muito anteriores e em grande medida
ainda comprometem a implantação de um modelo profissional de polícia. Poncioni
(2003, p. 72) define o modelo profissional da polícia como um quadro de referência
analítico por meio do qual um conjunto de argumentos sobre papel, funções, filosofia
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de trabalho, administração, estratégias e táticas operacionais − portanto, uma ideia de
missão − se organiza para moldar o comportamento policial, em resposta a um
mandato da sociedade e na construção de sua legitimidade social. Já para Bonelli
(2002, pp. 16-19), o profissionalismo pode ser reconhecido a partir da especialização
do trabalho, de jurisdição exclusiva dos praticantes sobre a atividade, da posição
protegida no mercado de trabalho por credenciais específicas, do programa formal de
treinamento e de um ideal de serviço que valorize a realização pelo trabalho e não do
ganho financeiro dele advindo.
No entanto, como lembra Batitucci (2011, p. 78), se de um lado ainda não
consolidamos no Brasil o modelo profissional-burocrático de polícia, os últimos 40
anos testemunharam o desenvolvimento de novas soluções organizacionais para a
confrontação das limitações do modelo profissional-burocrático de policiamento,
especialmente aquelas voltadas à descentralização do comando nas organizações
policiais e à reconsideração da comunidade como um interlocutor qualificado na busca
da construção de uma nova relação com a polícia. Uma proposta, portanto, que
demandaria

uma

formação

mais

generalista

e

humanista

do

policial,

a

descentralização organizacional na administração e, especialmente, a valorização do
conhecimento e da experiência do próprio policial, independentemente de sua posição
hierárquica.
Como esclarece Poncioni,
A esse modelo de polícia profissional que reforça os aspectos
legalistas do trabalho policial, em um arranjo burocrático-militar
com ênfase no “combate ao crime” como opção primordial para
lidar com a segurança pública, denominei “modelo de polícia
profissional tradicional” (PONCIONI, 2004). A polícia orientada
por este modelo tem a grande vantagem de fornecer o que é
percebido amplamente, pelo público e pelos próprios policiais,
como missão das instituições policiais. No entanto, a ênfase no
controle do crime acarreta a negligência de outras demandas e
interesses que não estão limitados apenas ao crime, mas
podem estar associados, em boa medida, à manutenção da
ordem; além disso, essa concepção baseada em uma
estratégia exclusivamente reativa se mostra menos efetiva que
o prometido com relação ao controle do crime em geral, e em
pelo menos alguns crimes particulares o seu fracasso é
vastamente indicado na literatura especializada. (PONCIONI,
2004)
A educação policial, importante instrumento para criar e estabelecer um
padrão de excelência para o trabalho da polícia, não conseguiu, até o momento, se
firmar como prioridade em relação à segurança pública. Na realidade cotidiana de uma
parte considerável das polícias brasileiras e da população atendida pela instituição, a
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qualificação do trabalho policial permanece como retórica. A preparação dos policiais
deve ser reestruturada e avançar para além dos cursos de formação. Ainda que a
formação policial tenha sido reconsiderada do ponto de vista formal, ela precisa ser
reconsiderada também do ponto de vista prático. Isso implica em mudar os
fundamentos políticos, sociais e morais que perpassam as instituições policiais, para
além dos cursos de formação.
É necessário que as práticas institucionais sejam reformuladas, com a
implantação de uma deontologia das práticas policiais orientada por princípios
democráticos e republicanos de tratamento com o público e controle e transparência
da atuação policial. O quadro atual é de policiais formados supostamente em uma
nova perspectiva, mas tendo que atuar em instituições antidemocráticas, gerando um
descompasso entre o que se aprende nos cursos de formação e o que se faz no dia a
dia do trabalho policial.
Além disso, tem crescido a perspectiva bacharelesca, com a equiparação das
atividades de polícia (tanto civil quanto militar) a carreiras jurídicas, e a consequente
exigência de formação jurídica para atuação nas carreiras de cúpula de ambas as
polícias. Uma polícia orientada para a administração de conflitos e a resolução de
problemas, e próxima da comunidade, necessidade de uma formação mais ampla e
voltada para o esclarecimento de crimes e o trato com o público, que pode ser dada
em cursos de graduação em segurança pública, de perfil interdisciplinar, e qualificados
em âmbito nacional pela criação de um sistema nacional de pós-graduação específico,
regido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
para a área de segurança pública, e a criação de uma escola nacional de polícia para
a formação dos formadores.
O desafio de reforma das polícias no Brasil não é simples, pois as barreiras
para a mudança são de diversos âmbitos, desde a história institucional, passando pela
matriz autoritária e sua atualização no período militar, a estrutura marcada pela divisão
do ciclo de policiamento e pelas divisões internas das polícias, o corporativismo e as
disputas de poder em torno das funções policiais, a cultura de baixa eficiência na
gestão pública e de descontinuidade administrativa, o senso comum punitivista e a
pouca propensão do sistema político para atuar de forma contundente para o
aperfeiçoamento das instituições policiais (AZEVEDO, 2016).
Quanto à investigação criminal, em praticamente todos os países o processo
penal propriamente dito é precedido de uma fase preliminar ou preparatória destinada
a apurar a autoria e a materialidade do delito. A atribuição de conduzir essa fase
preliminar pode ser exclusivamente da polícia, como no sistema inglês, do Ministério
Público, como no chamado sistema continental, que dispõe da polícia judiciária para
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aprofundar as investigações, ou ainda de um juiz de instrução, como no processo
penal francês e espanhol.
No Brasil encontramos uma solução mista para esta fase preparatória da
persecução penal: cabe a polícia a investigação preliminar e a produção de um
relatório

juridicamente

orientado

do

resultado

dessas

investigações.

A

responsabilidade pela condução do inquérito cabe a uma autoridade policial – o
delegado de polícia, que recebe essa delegação do Chefe de Polícia. Não se trata,
portanto, de meros policiais, mas de delegados de uma outra função que, em sua
origem e tradição, pertence ao Chefe de Polícia. A ambivalência aqui resulta da fusão
das prerrogativas de ‘investigar’ e de ‘formar a culpa’, de iniciar, através do
indiciamento e da tomada de depoimentos, uma etapa que na prática adquire um
status pré-instrucional, e sob um enquadramento funcional administrativo e não
judiciário.
Em termos formais legais, todo esse procedimento preliminar não tem valor
judicial, uma vez que depende de ser encampado, total ou parcialmente, pelo
Ministério Público. Essa etapa preliminar administrativa é inteiramente inquisitorial,
sem a garantia do exercício do direito ao contraditório nem à produção de provas e
tomada de depoimentos que interessem a defesa, antes ou mesmo depois do
indiciamento. Neste formato, pode-se dizer que o inquérito policial é único, pois reúne
o estatuto de neutralidade da investigação policial com a potencial atribuição e
formação da culpa. É como se um delegado de polícia brasileiro operasse com as
atribuições da polícia no sistema inglês, simultaneamente às atribuições do Juiz de
Instrução do sistema francês ou do Ministério Fiscal no sistema continental.
Por outro lado, o conteúdo de um boletim de ocorrência se relaciona com o
conjunto de condições sociais em que o mesmo é produzido e que lhe conferem
sentido. Em determinadas circunstâncias, os policiais tendem a ressentir-se da
posição em que são colocados, sentindo-se usados para finalidades particulares. A
ideia de servir como uma agência gratuita de cobrança de cheques ou como
consultório para problemas conjugais não agrada à maioria dos policiais, que se
identificam como agentes do Estado para a elucidação de delitos.
Diante da precariedade de meios, boa parte das previsões legais que
estabelecem os procedimentos a serem realizados durante o inquérito policial não são
seguidos, tendo como justificativa a necessidade de lidar com as dificuldades
cotidianas e responder à demanda imediata. As práticas correntes atravessam a
fronteira de uma legalidade considerada antiquada, inquisitorial, quando não
autoritária, seguindo em direção a um tipo de “ilegalidade prática”, uma lógica em uso
justificada pela eficiência. Se o inquérito passa a ser um entrave, criam-se alternativas
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práticas para dar eficiência a algo que de outro modo não atenderia a imensa
demanda recebida pela polícia. No entanto, esta “ilegalidade eficiente” tanto diminui as
garantias de direitos dos acusados, quanto também não têm se demonstrado capaz de
aumentar a capacidade investigativa da polícia.
Como já demonstraram os estudos de fluxo da justiça criminal no Brasil, o
principal gargalo do sistema encontra-se na passagem entre a polícia e o Ministério
Público, onde se perde a maior parte das ocorrências. O principal bloqueio, portanto,
não está no Judiciário, como muitas vezes se alardeia junto à opinião pública, mas na
passagem do inquérito policial para o Ministério Público. Nesse sentido, entende-se
por quê as adaptações práticas admitidas no sistema não se têm revelado tão
eficientes. Não se trata aqui simplesmente de denunciar arbitrariedades e corrupção
no funcionamento deste sistema, facilitadas pelo caráter extra-oficial e obscuro destas
práticas. O que ocorre na gestão do inquérito policial são desvios da lei geridos
institucionalmente, através de acordos e pactos informais que envolvem a polícia, o
Ministério Público e até o Judiciário, e que são mantidos em nome da racionalidade do
sistema.
O inquérito policial forma culpa. Seu caráter administrativo, na prática, toma
forma de uma pré-instrução criminal, dominante na etapa judiciária, embora não
contemple o contraditório e nem as garantias individuais do acusado. Seu caráter
inquisitorial reproduz um sistema de crenças baseado na ideia de ‘verdade real’, de
onde decorre a necessidade do cartório, de tomar os depoimentos com fé pública, o
que transforma a investigação policial numa produção interminável de papéis escritos
e com firma reconhecida.
Tal como colocado, o modelo do inquérito policial reforça um perfil burocrático
e bacharelesco em detrimento das atividades de investigação policial. Diante da
alegação de que o problema seria a falta de estrutura, constata-se que, ainda que a
estrutura fosse mais adequada, se poderia questionar o modelo atual, pelas
dificuldades de integração entre as polícias, e destas com os demais órgãos do
sistema de justiça criminal.
A realização da investigação policial e elaboração do inquérito são tarefas
que exigem uma amplitude de saberes. Para além do que a letra da lei explicita sobre
os procedimentos de investigação preliminar ao processo penal, são necessários
recursos “relacionais” desenvolvidos por policiais civis, no sentido de superar
dificuldades existentes, sejam elas pela falta de recursos materiais e humanos para a
realização da investigação de todos os crimes que chegam ao conhecimento da
Polícia Civil, ou mesmo pelas dificuldades de comunicação entre os diferentes
operadores do Sistema de Justiça Criminal. Como esclarece Michel Misse,
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Saber fazer as conexões, conhecer as pessoas, entender
relações, ter os contatos, poder vincular dados de pessoas e
coisas de diferentes lugares, com processos e inquéritos, são
um capital importante que gera informação valiosa. (MISSE,
2010, p. 95).
A forma como a investigação policial é conduzida e o modo como é produzido
o inquérito nas delegacias, apresenta oscilações entre o legal e o ilegal nas práticas
policiais. A construção do inquérito vai depender, na prática, do controle das
informações obtidas no decorrer das investigações. Neste sentido, pode-se pensar,
seguindo Misse, em uma “construção social do crime no Brasil”:

[...] no sistema inquisitorial a incriminação se sobrepõe à
acusação e ganha autonomia plena, impedindo que as partes
envolvidas negociem legalmente e abrindo, em conseqüência,
espaço para um mercado clandestino de trocas de bens ou
serviços políticos, privadamente apropriados. Não se trata
apenas de uma “corrupção” de costumes, ou de um “desvio”,
mas da constituição de uma ordem ilícita funcional para o
tratamento, encaminhamento e solução de contradições sociais
em escala microssocial, interindividual, algo como uma “ordem
legítima” paralela, em convivência contraditória, mas não
necessariamente conflitual, com a ordem legítima legal, e que
se baseia na legitimação “tácita” desse tipo de trocas e desse
tipo de mercado. (MISSE, 2008, p. 18-19).
O inquérito policial, por sua natureza, acaba configurando um primeiro juízo do
Estado acerca de um evento criminoso, uma vez que a versão ali explicitada tende a
ser reproduzida na persecução penal, da denúncia do Ministério Público à formação
da convicção pelo juiz. Na percepção de diferentes operadores do Sistema de Justiça
Criminal, assim como uma “boa investigação”, um “bom inquérito” é aquele que
propicia a reconstituição de um delito de forma detalhada, “não deixando dúvidas”
quanto aos elementos centrais (autoria, motivação e circunstâncias). Para alguns
delegados, “a prova da excelência de um inquérito está na confirmação das
conclusões da investigação pelo veredito do juiz” (RATTON, 2010, p. 267).
É importante referir que, do ponto de vista normativo, a fase pré-processual na
qual a elaboração do inquérito policial está colocada, deve ter as ações direcionadas
para o apontamento da probabilidade de materialidade e de autoria de um crime, não
sendo cabível, neste momento, a produção de provas, que deve ser feita em juízo
(sendo excetuados os exames periciais), preservando deste modo todas as garantias
do acusado (LOPES JR., 2006). Na prática, o inquérito policial parece cumprir o papel
de principal referência dos operadores do Sistema de Justiça Criminal no decorrer da
instrução processual e na formulação de sentenças (VARGAS, 2010, p. 184).
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A realização das investigações para a produção do inquérito policial gera
algumas tensões entre os diferentes âmbitos do Sistema de Justiça Criminal. A
discricionariedade policial, utilizada para decidir que tipo de ocorrência gerará ou não
um inquérito policial e, quando produzido, decidir o que ali constará ou não, é
apontada por alguns operadores do Sistema de Justiça Criminal como um elemento
que gera consequências em todo o fluxo da Justiça. Neste sentido, promotores e
juízes concordam com a necessidade de adoção de estratégias de regulamentação e
controle mais efetivos sobre o trabalho da Polícia Civil (RATTON, 2010, P. 288-289),
uma vez que, diante do aumento da demanda, é cada vez maior a distância entre os
delitos registrados e os que são efetivamente investigados, obrigando os policiais a
desenvolverem critérios informais para selecionar os casos que serão priorizados.
O problema da relação entre as polícias civil e militar é bastante conhecido, e
remete ao debate sobre a estrutura das polícias no Brasil. No modelo adotado pela
Constituição de 88, há uma divisão do ciclo policial, sendo uma polícia militarizada a
responsável pelo policiamento ostensivo, e outra, judiciária, encarregada da
investigação criminal. As críticas ao caráter militarizado das polícias militares são
conhecidas, por representar um resquício de vínculo com as forças armadas,
absolutamente incompatível com o desempenho de atividades de segurança pública.
A militarização causa descontentamento entre os próprios policiais, especialmente dos
que atuam no policiamento de rua, pertencentes aos escalões mais baixos e mais
numerosos da polícia, por determinar relações de trabalho diferenciadas em relação
aos demais servidores públicos, impossibilidade de questionamento das ordens
superiores, obrigação de realizar atividades de acordo com a vontade do superior,
mesmo que em desvio de função, etc. A questão do ciclo completo de polícia também
vem sendo debatida, especialmente a partir da experiência de produção de Termos
Circunstanciados por algumas polícias militares, encaminhando o caso diretamente
para o Poder Judiciário.
De qualquer forma, há um descontentamento generalizado com relação à
estrutura policial vigente, pelos problemas de relacionamento entre as instituições,
duplicação de gastos e estruturas, incompatibilidade com o desenvolvimento de uma
polícia moderna, etc. Já é tempo de avançar para além das constatações, e, em
parceria com gestores públicos comprometidos com as necessárias reformas e
policiais que compreendem a importância de suas atribuições para a construção de
uma sociedade verdadeiramente democrática, definir os contornos de uma nova
polícia, a serviço do esclarecimento dos fatos e da garantia dos direitos fundamentais.
Para tanto, estrutura e formação policial que rompam com uma cultura institucional
construída em meio à precariedade e ao descontrole ainda são fundamentais, mas
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necessário também repensar as relações institucionais entre as polícias e destas com
o Ministério Público e o Poder Judiciário, e redefinir as atribuições de cada um destes
órgãos no sentido do aperfeiçoamento dos mecanismos de apuração e processamento
dos eventos criminais.
As propostas de reforma

Apresentada ao Congresso em 2013, de autoria do Senador Lindembergh
Farias, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 51, é a mais ampla tentativa de
reforma das instituições policiais, e prevê uma série de mudanças na organização do
sistema de segurança pública:
• Carreira única: a partir da fusão das polícias militar e civil, haveria apenas um
tipo de carreira policial no país. A hierarquia ainda existiria, mas contaria com
menos postos;
• Ciclo completo: todo órgão policial deverá realizar o ciclo completo de
policiamento, o que inclui o policiamento ostensivo, preventivo e investigativo;
• Desvinculação das Forças Armadas: treinamento policial deixaria de ter
caráter militar e passaria a ter caráter civil, com ensino mais voltado ao
policiamento comunitário;
• Controle: polícia passaria a contar com ouvidoria externa com orçamento
próprio;
• Autonomia: entes federativos ganhariam autonomia para definir o modelo de
suas polícias. Cidades com mais de 1 milhão de habitantes poderiam ser
responsáveis pela força policial local, desde que os estados assim definissem;
• Conversão: guarda municipal poderia virar polícia municipal;
• Responsabilização: julgamento de policiais militares, nos estados que ainda
tem tribunal próprio, passaria a ser civil.

Em linhas gerais, a PEC 51 propõe a flexibilidade para que cada estado defina
como irá gerenciar suas estruturas policiais, podendo fundir as duas polícias, mantêlas com ciclo completo ou ainda investir na municipalização do policiamento. Em
qualquer caso, ciclo completo, carreira única em cada polícia e estabelecimento de
mecanismos de controle são obrigatórios. Estados, municípios e a União teriam seis
anos para implantar as mudanças a partir da aprovação da PEC.
Conforme a exposição de motivos da proposta,
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Acreditamos oferecer uma solução de profunda reestruturação
de nosso sistema de segurança pública, para a transformação
radical de nossas polícias. A partir da desmilitarização da
Polícia Militar e da repactuação das responsabilidades
federativas na área, bem como da garantia do ciclo policial
completo e da exigência de carreira única por instituição
policial, pretende-se criar as condições para que a provisão da
segurança pública se dê de forma mais humanizada e mais
isonômica em relação a todos os cidadãos, rompendo, assim,
com o quadro dramático da segurança pública no País. (PEC
51/2013)

Para seu principal formulador, Luiz Eduardo Soares, embora a política criminal
seja decisiva, assim como a política de segurança, com suas escolhas de fundo, é
indiscutível que cumprem papel determinante a militarização e a ruptura do ciclo do
trabalho policial para o quadro de violência e superlotação carcerária. A divisão do
ciclo, no contexto da cultura corporativa belicista – herdada da ditadura e do
autoritarismo onipresente na história brasileira –, cria uma polícia exclusivamente
ostensiva, cuja natureza militar – fortemente centralizada e hierarquizada – inibe o
pensamento na ponta, obsta a valorização do policial e de sua autonomia profissional,
e mutila a responsabilidade do agente, degradando a discricionariedade hermenêutica
em arbitrariedade subjetiva. (SOARES, 2013)
O Relatório da Comissão Nacional da Verdade

No relatório final dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade (2015),
criada para esclarecer os crimes praticados pelo Estado brasileiro durante a ditadura
militar e encaminhar propostas para o aperfeiçoamento democrático institucional, das
29 recomendações do documento, 8 delas são diretamente relacionadas à segurança
pública: a desmilitarização da Polícia Militar; a reforma curricular nas academias de
polícia; o fim dos autos de resistência; a desvinculação do Instituto Médico Legal (IML)
das secretarias de segurança pública e da estrutura policial; a ampliação da
Defensoria Pública; a extinção da Justiça Militar estadual; a exclusão de civis da
jurisdição da Justiça Militar federal; o fim da Lei de Segurança Nacional, de 1983.
A mais ambiciosa das recomendações diz respeito à desmilitarização da
Polícia Militar. Para a Comissão, a militarização da polícia é uma “anomalia” no
exercício da segurança pública em uma democracia. Segundo o texto, na estrutura
militar, o policial é treinado para combater um inimigo, em vez de atender ao cidadão.
Caso concretizada, a recomendação implicaria em uma reconfiguração da estrutura
básica da segurança brasileira, começando pela união entre as polícias (Militar e Civil).
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A sugestão de desmilitarização da polícia não é nova e já foi recusada anteriormente.
Sugerida em 2012 pela Dinamarca, na reunião do Conselho de Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas (ONU), a proposta já foi recusada pelo Brasil por ferir
a Constituição Federal, que prevê “a existência de forças policiais civis e militares”.
O relatório da Comissão da Verdade defende ainda a revisão curricular das
academias de polícia para garantir mais espaço à promoção da democracia e dos
direitos humanos. O investimento em uma melhor formação policial e a
desmilitarização da instituição é tido como a principal forma de reduzir o número de
homicídios cometidos por policiais. Apenas entre 2009 e 2013, as forças policiais
brasileiras mataram 11.197 suspeitos, o que equivale a seis indivíduos por dia. O
número supera as mortes causadas polícia dos Estados Unidos ao longo de 30 anos
(11.090).
O relatório da Comissão da Verdade também recomenda a substituição do
termo “auto de resistência” nos inquéritos de ações policiais que resultaram em morte
ou lesão corporal dos suspeitos. Na avaliação de especialistas, o instrumento muitas
vezes é usado para encobrir execuções extrajudiciais e evitar uma investigação
criteriosa de homicídios causados por policiais. O relatório final da Comissão da
Verdade recomenda que “as lesões e mortes decorrentes de operações policiais ou de
confronto com a polícia sejam registradas como ‘lesão corporal decorrente de
intervenção policial’ e ‘morte decorrente de intervenção policial’, substituindo os termos
‘autos de resistência’ e ‘resistência seguida de morte’, respectivamente”.
Em tramitação na Câmara, o projeto de lei 4471, de 2012, prevê que as mortes
causadas por agentes do Estado tenham um rito de investigação semelhante ao
previsto para os crimes praticados por cidadãos comuns. O objetivo é justamente
acabar com os autos de resistência e evitar que os casos sejam arquivados com base
em simples justificativas de que os suspeitos resistiram à prisão.
Uma resolução conjunta do Conselho Superior de Polícia, órgão da Polícia
Federal, e do Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Civil publicada no dia 4 de
janeiro de 2016 no Diário Oficial da União aboliu o uso dos termos "auto de
resistência" e "resistência seguida de morte" nos boletins de ocorrência e inquéritos
policiais em todo o território nacional. A medida, aprovada em 13 de outubro de 2015,
mas com vigência somente a partir da publicação no DOU, promove a uniformização
dos procedimentos internos das polícias judiciárias federal e civis dos estados nos
casos de lesão corporal ou morte decorrentes de resistência a ações policiais. De
acordo com a norma, um inquérito policial com tramitação prioritária deverá ser aberto
sempre que o uso da força por um agente de Estado resultar em lesão corporal ou
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morte. O processo deve ser enviado ao Ministério Público independentemente de
outros procedimentos correcionais internos das polícias.
Caberá ao delegado responsável pelo caso avaliar se os agentes envolvidos
"se valeram, moderadamente, dos meios necessários e disponíveis para defender-se
ou para vencer a resistência”. O texto determina que, a partir de agora, todas as
ocorrências do tipo sejam registradas como "lesão corporal decorrente de oposição à
intervenção policial" ou "homicídio decorrente de oposição à ação policial". Nos casos
de morte violenta, passa a ser obrigatório o exame de corpo de delito interno. O laudo
deverá ser entregue à autoridade requisitante e à família da vítima em até dez dias. O
projeto torna ainda obrigatória a documentação fotográfica dos cadáveres “na posição
em que forem encontrados”.
Para assegurar que execuções e procedimentos de tortura cometidos por
policiais não sejam encobertos pelo Estado, a Comissão da Verdade também
recomendou que órgãos forenses e de perícia criminal sejam independentes e
desvinculados das secretarias de segurança pública e da estrutura policial. Hoje,
órgãos como o Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC) estão
em muitos estados sob a coordenação da Polícia Civil. Com a independência e
autonomia destes institutos de perícia seria possível "conferir maior qualidade na
produção de provas técnicas, inclusive no diagnóstico de tortura", afirma o relatório da
Comissão.
Perspectivas para a implantação do ciclo completo de policiamento no Brasil

A implantação do ciclo completo de polícia no Brasil exigiria alteração da
Constituição Federal, especificamente do artigo 144, parágrafos 4 e 5. Na
nomenclatura

jurídica,

patrulhamento

ostensivo

e

investigação

criminal

são

concebidos, respectivamente, como polícia ostensiva e preservação da ordem pública,
a cargo das polícias militares, e as funções de polícia judiciária e apuração das
infrações penais, a cargo das polícias civis. Para se instituir o ciclo completo a
Constituição deve afirmar que as duas funções podem ser exercidas pela mesma
organização policial.
Considerando

a

opção

pela

manutenção

do

modelo

de

polícias

estadualizadas, Sapori (2016) identifica três opções de implantação do ciclo completo,
apresentadas a seguir.
A primeira opção seria a unificação das polícias civil e militar em cada
unidade da federação, criando-se uma única polícia estadual. Teríamos então 27
polícias estaduais no Brasil, e não mais as 54 existentes no modelo vigente. E cada
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polícia estadual estaria incumbida das funções de policiamento ostensivo, preservação
da ordem pública e de polícia judiciária nos limites territoriais do respectivo estado.
Haveria, portanto, apenas um comandante/chefe dessa nova instituição. Cada estado
teria que estruturar essa nova polícia, estabelecendo nova estrutura hierárquica, novo
regulamento disciplinar, novo plano de carreiras, nova academia de formação e
treinamento, etc.
Os policiais militares e civis que estão na ativa seriam, então, inseridos
formalmente na nova polícia, passando a ocupar cargos e carreiras mediante critérios
de transição a serem definidos pelo legislativo estadual. Por exemplo, a nova polícia
estadual vai dispor de x vagas para a carreira de comissário de polícia, que seria
responsável pela coordenação das investigações criminais. Para ocupá-la o policial
deve ser bacharel em Direito, com atuação comprovada em condução de inquéritos.
Certamente os delegados da Polícia Civil e muitos oficiais da Polícia Militar poderiam
se apresentar como interessados, passando a compor os quadros da carreira de
acordo com a disponibilidade de vagas. O mesmo raciocínio valeria para as demais
carreiras da nova corporação policial.
Esta opção de ciclo completo de polícia teria como principal vantagem a
otimização de recursos humanos e materiais. Os governos estaduais poderiam
racionalizar os gastos com o sistema policial, especialmente com imóveis e viaturas,
evitando o desperdício com estruturas replicadas, como ocorre no modelo atual com
divisão do ciclo. A principal dificuldade deriva do fato de que a dualidade entre policiais
militares e civis é muito forte, carregando culturas organizacionais distintas. Esse
resquício pode ser transferido para a nova polícia, dificultando a institucionalização da
nova identidade organizacional.
Em outra opção, a Constituição Federal simplesmente estabeleceria que as
polícias civis e as polícias militares dos estados teriam, ambas, as funções de polícia
ostensiva e de polícia judiciária. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil passariam
a ter o segmento fardado, responsável pelo patrulhamento ostensivo, e o segmento
investigativo, responsável pela condução dos inquéritos policiais. Não seria
necessário, apesar de possível, estabelecer procedimentos de transferência de
policiais de uma polícia para a outra. Cada estado teria a tarefa de realizar concursos
públicos para completar os quadros das novas carreiras a serem criadas em cada uma
das polícias. Investimentos adicionais na aquisição de imóveis e equipamentos
também serão inevitáveis.
O principal problema dessa opção de ciclo completo diz respeito à distribuição
de competência territorial. Não seria mais conveniente que as duas polícias continuem
atuando nas mesmas cidades. Isso porque não haveria mais complementariedade de
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trabalho entre elas. Como ambas fariam o ostensivo e o investigativo, atuando em
todo e qualquer tipo de crime, a permanência delas na mesma cidade implicaria em
sobreposição de atribuições. A competição conflituosa entre as polícias tenderia a ser
muito mais intensa do que já o é no modelo atual.
Há uma terceira opção de ciclo completo de polícia. Seriam atribuídas as
funções ostensiva e investigativa tanto às polícias militares quanto às polícias civis,
mantendo-as, contudo, na mesma cidade. O ciclo completo seria dividido por
competência penal. Cada polícia ficaria responsável por parte dos crimes e
contravenções estabelecidas pelo Código Penal. Teríamos, assim, os crimes e
contravenções de competência da Polícia Militar e os crimes e contravenções de
competência da Polícia Civil.
Esse modelo não considera o ciclo completo para ambas as polícias. Na
verdade, o que ele contempla é o ciclo completo apenas para a polícia militar, que
assumiria prerrogativas na condução de TCO’s bem como de inquéritos referentes a
crimes de menor gravidade. À polícia civil restaria se concentrar na investigação dos
crimes de maior repercussão pública. E o patrulhamento ostensivo continuaria como
prerrogativa da polícia militar.
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