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Editorial

O lançamento da revista eletrônica “Cadernos 
de Segurança Pública” ocorre no 

ano em que o Instituto de Segurança Pública celebra o seu décimo aniversá-
rio. Desta forma, como fruto do compromisso do Instituto com a produção 
e a difusão de saberes nesse campo, surge esta publicação eletrônica.

Ela toma como referência o nome de uma coleção desenvolvida na 
Polícia Militar, no início dos anos 19901  – os Cadernos de Polícia – e 
amplia o leque de abordagens e textos, atualizando algumas questões e in-
troduzindo outras que foram surgindo ao longo do tempo. Aquela coleção 
influenciou profissionais de diversas áreas, de muitos estados brasileiros.

O resgate de publicações desse tipo, destinadas àqueles que buscam 
informações qualificadas em Segurança Pública, se dá através de uma nova 
roupagem: a Internet. Assim, ao navegar no site da revista, os leitores en-
contrarão textos variados e que permitem uma leitura atual e interessante 
sobre o tema. A seleção dos textos é realizada por um Comitê Editorial 
composto por representantes de organizações policiais e por acadêmicos, 
ombreando “sabre” e “livro”, como nos falou Castro Alves2.

Neste exemplar encontramos um artigo do sociólogo colombiano 
Hugo Acero que trata de experiências que têm tido bons resultados no res-
tabelecimento da segurança dos cidadãos em diversos países da América 
Latina. No seu artigo, o autor destaca a pouca documentação dessas expe-
riências pelos diversos governos que buscam tratar de um dos temas que é a 
maior preocupação de cidadãos, Estados-Nacionais e comunidades locais. 
O artigo do Prof. Dr. Jorge da Silva enfoca os diversos conflitos velados 
que não costumam ser levados em consideração quando da elaboração e da 
execução de políticas públicas e que, em muitos casos, acabam agravando 
os problemas que pretendem solucionar. 

O artigo da Drª Zoraia, Delegada de Polícia Civil fluminense, propõe 
uma reflexão sobre direitos e segurança pública a partir do gênero da fábula, 
onde fatos históricos sobre os primórdios da organização do país são revistos, 
tomando por base as morais fabulares. O artigo sobre a pesquisa “Desapareci-
dos no Estado do Rio de Janeiro no ano de 2007”, além de apresentar os resul-
tados da pesquisa, pretende produzir novos debates sobre o tema e estimular a 
realização de novos estudos, dada a relevância do tema no contexto nacional e 
internacional. O artigo sobre treinamento no uso da força apresenta os resul-
tados de uma pesquisa realizada em 2008 com policiais militares de todos os 
estados da região Sudeste. Finalizando, encontramos no ensaio do Ten. Cel. 
Íbis, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, uma proposta de abordagem dife-
renciada do fenômeno da violência utilizando para tal a obra de Euclydes da 
Cunha, cujo centenário da morte foi comemorado durante este ano.

Esperamos que o conjunto de artigos apresentados possa agradar os 
leitores e levá-los a compartilhar com os editores o desafio de tornar esta 
publicação uma referência para diversos públicos.

Boa leitura!

1
O autor se refere aos “Cadernos de Polí-
cia”, que consistiu num conjunto de publi-
cações com textos voltados para diversos 
aspectos da atividade policial.

2
O autor refere-se à frase de autoria do po-
eta baiano ““Não cora o livro de ombrear 
com o sabre. Nem cora o sabre de chamá-lo 
irmão.”
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Dez anos de informação
contra o crime

O Instituto de Segurança Pública (ISP) completa 10 
anos de existência, consolidado como a 

principal fonte de informação que alimenta e orienta as estratégias da Secreta-
ria de Estado de Segurança e as ações das polícias Civil e Militar. A transpa-
rência tem sido a base primordial do Instituto ao longo dos anos. Referência 
em pesquisas e em capacitação profissional, o ISP conquistou credibilidade 
junto à sociedade civil, com a qual estabeleceu um importante canal, através 
dos Conselhos Comunitários de Segurança. O fórum é importante por esta-
belecer um elo com os cidadãos. Dez anos após ter sido criado, fica a certeza 
de que é impossível gerir segurança pública sem o ISP, e quase impensável 
imaginar como era gerir a segurança pública antes dele. 

Mais do que um órgão que coleta, sistematiza e divulga dados de crimi-
nalidade, o ISP, hoje, agrega uma alta capacidade analítica indispensável 
à política de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. As informações pro-
cessadas pelo órgão abastecem a base matricial que orienta o planejamen-
to estratégico dos gestores das Regiões Integradas de Segurança Pública 
(RISPs). Esse novo modelo de gestão tem por objetivo otimizar recursos; 
compartilhar informações; desencadear ações integradas de prevenção e 
controle qualificado do crime nas suas respectivas regiões. Busca, também, 
estratégias de integração e cooperações regionais entre as polícias Civil e 
Militar, estabelecendo metas para redução de índices de criminalidade. 

Investimentos em tecnologia possibilitaram que o Instituto ganhasse agili-
dade, transformando-o em uma importante ferramenta de gestão policial. Um 
exemplo é o Observatório de Análise Criminal, projeto desenvolvido pelo ISP 
em 14 batalhões da região metropolitana. Através desse Sistema, os policiais 
acompanham on-line as manchas criminais em suas circunscrições. Os dados 
sobre criminalidade – como data, hora e local das ocorrências – orientam as 
tomadas de decisões. Outro importante projeto que tem participação funda-
mental do ISP é a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Toda a “fase 1” das 
UPPs – planejamento que antecede a ocupação – é consolidada com dados re-
finados pelo Instituto. Pesquisas inéditas, como Vítimas de “balas perdidas” e 
Casos de Pessoas Desaparecidas foram importantes contribuições do ISP, que 
desenvolve estudos periódicos sobre pessoas em situação de vulnerabilidade, 
como mulheres, idosos e crianças vítimas de violência.

O lançamento da Revista Eletrônica “Cadernos de Segurança Pública”, 
será mais uma ferramenta que, com absoluta certeza, nos ajudará a com-
preender e enfrentar melhor os fenômenos sociais geradores da crimina-
lidade. Afinal, a violência não se combate apenas com fuzis, carabinas ou 
armas não-letais. Combate-se, principalmente, com ações de prevenção e 
integração policial balizadas por informação, análise e inteligência. 



Hugo Acero Velásquez
Sociólogo, ex-Subsecretário de Segurança de Bogotá, na Colômbia, e consultor internacional

Como recuperar y garantizar
la seguridad de los ciudadanos

Resumo
A segurança, em toda a América Latina, é um dos temas de maior preocupação para os cidadãos, Estados-Nação e 
comunidades locais. No entanto, até hoje, existem poucas experiências documentadas de governos que conseguiram 
reduzir os índices de violência e criminalidade, trazendo segurança às pessoas para que estas possam não apenas an-
dar pelas ruas, simplesmente, mas também interagir com outras. Neste artigo serão abordadas algumas experiências 
que têm tido bons resultados no restabelecimento da segurança dos cidadãos.

Palavras-Chave
segurança pública, América Latina, São Paulo, resultados, casos de sucesso
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Hoy en toda América Latina la seguridad es uno de los temas que 
más preocupa a los ciudadanos y a los Estados nacionales y locales. Sin 
embargo, hasta ahora, son pocas las experiencias documentadas donde 
los gobiernos, nacionales y locales, han logrados reducir los índices de 
violencia y delincuencia y los ciudadanos se sienten seguros a la hora de 
transitar por la calles e interrelacionarse con los demás.

A continuación, se expondrán algunas experiencias que han tenido 
buenos resultados en la recuperación de la seguridad de los ciudadanos. 
Antes de comenzar, es importante considerar algunos elementos comunes 
que tuvieron en cuenta estas experiencias a la hora de asumir la seguridad 
como política pública:

La seguridad es un derecho que tienen los ciudadanos y son los 
Estados, nacionales y locales, los que la deben garantizarlo, en el 
marco del Estado de Derecho.
La seguridad garantiza los demás derechos. De ser vista la 
seguridad en la Región Latinoamericana como cortapisa de los 
derechos humanos, hoy es la política pública desde la cual se 
garantizan los demás derechos, como son los derechos  a la vida, 
a los bienes, al desarrollo de la personalidad, a las diferencias 
religiosas, políticas, culturales, etc.
La seguridad no es ni de derecha, ni de izquierda, simplemente 
es un derecho que debe garantizar cualquier gobierno, 
independientemente de su condición ideológica. En los últimos 
años en América Latina la seguridad de los ciudadanos se ha 
movido entre dos extremos. Por un lado, la derecha que considera 
que frente al delito hay que tener políticas de “mano dura” en 
términos de policía, justicia y prisión, y por el otro, los gobiernos 
de izquierda que creen que mientras no se acabe con la pobreza 
no podrán reducirse los índices de violencia y delincuencia. Dos 
posiciones extremas que no ven la importancia de la integralidad 
de la prevención y del control 1 para garantizar la seguridad de los 
ciudadanos.
La seguridad debe ser parte de la estrategia de desarrollo de las 
ciudades y países. Sin seguridad no hay inversión, sin inversión 
no hay empleo y sin empleo no hay desarrollo. Ningún país o 
ciudad con altos niveles de inseguridad atrae inversión, antes la 
espanta.
La seguridad no es solo un problema de policías y de jueces, se 
requiere la participación de otras instancias, en particular de 
desarrollo social, para intervenir de manera integral territorios 
críticos de alta violencia y delincuencia.
Se requiere una política pública integral de Estado que vaya desde 
la represión hasta la prevención del delito y que supere los periodos 
de gobierno.
Se requiere el liderazgo de quien gobierna, llámese presidente, 
gobernador o alcalde para dirigir el tema y lograr la coordinación 
de las distintas instituciones que tienen que ver con la prevención 
y con el control, en el marco del Estado de Derecho.

1
Represión en el marco del Estado de 
Derecho y ejecutada por las instituciones 
legítimamente constituidas.
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A continuación se expondrán, brevemente, experiencias sobresalientes 
en América Latina en la recuperación de la seguridad de los ciudadanos, 
comenzando por la de Guayaquil en Ecuador, en donde el Alcalde, a pesar 
de no tener responsabilidades constitucionales ni legales en materia de 
garantía de la seguridad de los ciudadanos, asumió el tema y obtuvo buenos 
resultados; siguen luego las experiencias de Bogotá y Medellín donde 
los alcaldes, responsables constitucionalmente del tema de seguridad, 
asumieron la gestión de este tema y desarrollaron políticas públicas 
integrales, y finalmente, la experiencia de São Paulo, donde desde una 
visión típicamente policiva y de justicia se logró importantes resultados en 
materia de reducción de la violencia   

1. Guayaquil: liderazgo y trabajo en equipo, la solución

En Ecuador los alcaldes no tienen responsabilidades claras y directas 
en materia de seguridad; la Ley de Régimen Municipal, les establece 
funciones típicas de una autoridad de policía en materia de convivencia2.
En el campo de la seguridad, esta misma Ley, en su artículo 154, establece 
que las municipalidades pueden (si quieren, no es obligatorio) relacionarse 
con la Policía Nacional para: 

Formular políticas locales de protección, seguridad y convivencia 
ciudadana.
Definición de formas de coordinación.
Contribución, de acuerdo a las posibilidades, de financiamiento 
de la seguridad.
Participación en los procesos de evaluación de la seguridad 
ciudadana.
Elaboración y ejecución de planes de protección de la población 
en riesgo.

Bajo este marco, a mediados del año 2006 en Guayaquil, según 
las cifras de la Policía Nacional del Ecuador, la mayoría de los delitos 
estaban aumentando, los ciudadanos se sentían inseguros y los medios de 
comunicación, a diario, trasmitían noticias que demostraban que la violencia 
y la delincuencia campeaban en las calles, como se puede ver en el reporte de 
la Policía Nacional de delitos denunciados hasta el mes de agosto de ese año.

2
Art. 167.- En materia de justicia y policía, a 
las administraciones municipales le compete:
a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, 
ordenanzas y reglamentos municipales;
b) Cuidar de que se cumplan y hacer 
cumplir las disposiciones sobre higiene, 
salubridad, obras públicas y uso de vías y 
lugares públicos;
c) Autorizar la realización de juegos y 
espectáculos públicos permitidos por la 
Ley, impedir los que están prohibidos y 
reprimir en los casos de infracción;
d) Mantener y garantizar la exactitud de 
pesas y medidas;
e) Reglamentar, previa aprobación del 
Concejo, el funcionamiento de ventas 
ambulantes, procurando reducir al mínimo 
tal sistema de comercio y supervigilar que 
las disposiciones sobre el particular tengan 
cumplida ejecución;
f) Controlar la propaganda que se haga 
por avisos comerciales, carteles y demás 
medios y perseguir la que se hiciere 
contraviniendo las ordenanzas mediante 
el empleo de altavoces;
g) Aplicar las sanciones previstas en 
esta Ley, las que serán impuestas por los 
comisarios, siguiendo el procedimiento 
previsto en el Código de Procedimiento 
Penal, para el juzgamiento de las 
contravenciones;
h) Poner a los infractores a órdenes de los 
Comisarios;
i) Investigar y esclarecer las infracciones en 
materias municipales perpetradas en el cantón; 
j) Colaborar con la Policía Nacional y 
obtener la cooperación de esta para que las 
respectivas tareas se cumplan eficazmente;
k) Requerir la cooperación de la Policía 
Nacional, siempre que lo crea necesario 
para el cumplimiento de sus funciones.
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Frente a esta situación, el Alcalde Jaime Nebot, presionado por los 
ciudadanos que le exigían liderazgo y con base en las mínimas facultades 
que le otorgaba la Ley de Régimen Municipal, en el mes de junio de 2006 
convoco a las autoridades de seguridad y justicia, a los gremios económicos 
y a los medios de comunicación a trabajar en equipo para enfrentar los 
problemas de inseguridad por los que atravesaba la Ciudad.

Su estrategia fue muy simple y efectiva y se puede describir a través de 
los siguientes pasos:

1. Elaboro un rápido diagnóstico de violencia y delincuencia con la 
ayuda de expertos en materia de seguridad ciudadana.

2. Tan pronto tuvo el diagnóstico, convoco a todas las autoridades de 
seguridad y justicia3, a la Cámara de Comercio y a las asociaciones 
de los medios de Comunicación, les presento el diagnostico de 
violencia y delincuencia y los invito a trabajar en equipo, para 
lo cual, todas las instituciones representadas deberían firmar un 
pacto público de compromiso por la seguridad de Guayaquil, el 
cual se elaboraría de manera conjunta y se firmaría quince días 
después.

3. Después de esta reunión, en coordinación con las instituciones 
involucradas, se elaboro el Acuerdo Interinstitucional para 
Mejorar la Seguridad de Guayaquil, el cual, como puede 
observarse en el Anexo Nº 1, contiene, en su mayoría, las funciones 
constitucionales y legales que deben ejecutar en el marco de la ley 
las instituciones involucradas en el Acuerdo.

4. A los quince días, el Alcalde Jaime Nebot, cito a una rueda 
de prensa y en presencia de los medios de comunicación los 
responsables de las instituciones convocadas firmaron el Acuerdo 

Total de denuncias por diferentes delitos (Comparativo años 2005-2006) - Policía Nacional de Ecuador
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3
La Policía Nacional, las Fuerzas 
Militares (La Armada que en el caso de 
Guayaquil que ejerce control en las calles 
sobre el tema de las armas de fuego), el 
ministerio público (Fiscalía), la Corte 
Suprema (Sistema judicial), la Dirección 
de Rehabilitación Social (cárceles) y la 
Comisión de Tránsito del Guayas.



5
Como recuperar y garantizar
la seguridad de los ciudadanos
[Hugo Acero Velásquez]

Cadernos de Segurança Pública | Ano 1 Número 0 Dezembro de 2009 | www.isp.rj.gov.br

y se comprometieron a entregar resultados todos los meses de 
manera pública, en una rueda de prensa. Este acuerdo se firmo 
bajo los siguientes principios:

Cada institución hace lo que le corresponde,
Lo hace de la mejor manera y
Responde públicamente por los resultados 

5. Todos los meses (desde junio de 2006, hasta marzo de 2008), 
antes de la rueda de prensa, se realizaba, en un recinto aparte, un 
Comité de Seguridad, donde cada institución reportaba sus logros, 
se estudiaban las estadísticas del mes, comparadas con el mismo 
mes del año anterior, se discutían planes y se tomaban decisiones 
para el mes siguiente. Una vez terminado el Comité de Seguridad, 
se iniciaba la rueda de prensa y cada uno de los responsables 
institucionales entregaba su informe y el Alcalde presentaba las 
estadísticas del mes4.

6. La Cámara de Comercio y las agremiaciones de periodistas 
realizaban control y seguimiento a los compromisos. 

Adicional a la firma de este Acuerdo, la Administración Municipal 
elaboro durante el segundo semestre de 2006 el Plan de Equipamientos 
de Seguridad, Justicia y Convivencia, el cual se comenzó a ejecutar a 
comienzos del 2007.

Con todas estas acciones, en lo que restaba de ese año (2006), se 
logro que los resultados en materia de seguridad mejoraran, de once (11) 
delitos reportados seis bajaron, en el 2007 disminuyeron nueve (9) y solo 
aumentaron dos (2) y en el 2008, desafortunadamente por las disputas 
políticas entre el Alcalde y el Presidente, que llevo a que la Policía Nacional 
se retirara del Acuerdo Interinstitucional para Mejorar la Seguridad de 
Guayaquil, por ordenes del Gobierno Nacional, aumentaron ocho (8) 
delitos y solo disminuyeron tres (3), como se puede ver en el siguiente 
cuadro, el cual recoge los principales delitos en contra de la vida e integridad 
de las persona y en contra de la propiedad:      

4
Las estadísticas de violencia y delincuencia 
las organizaba la Escuela Politécnica del 
Litoral ESPOL a través del observatorio 
del Delito, que fue creado con el apoyo 
de la Corporación para la Seguridad 
Ciudadana de Guayaquil.

Denuncias registradas en las Oficinas de Ministerio Público en Guayaquil
TOTAL DENUNCIAS RECEPTADAS EN EL MINISTERIO FISCAL - AÑOS 2005 A 2008

Principales Delitos contra las Personas

Delito 2005 2006 2007 2008
% 2007-

2008

HOMICIDIO 308  331  224  259 15.6

PLAGIO 834  692  607  666 9.7

ROBO 
AGRAVADO

3009  5602  5196  4686 9.8

SECUESTRO 
EXPRESS

214  308  224  203 9.3

VIOLACION 657  481  494  531 7.5

Principales Delitos contra la Propiedad

Delito 2005 2006 2007 2008
% 2007-

2008

ROBO SIMPLE 15786  10942  7998  7471 6.6

HURTO 2898  2269  1188  1252 5.4

ROBO EN 
DOMICILIO

769  1335  1138  1217 7.0

ROBO DE 
VEHÍCULOS

2720  2434  2686  3522 31.0

ROBO EN LOCAL 
COMERCIAL

539  968  915  931 1.7

ROBO EN 
BANCO

2  5  3  7 133.0



6
Como recuperar y garantizar
la seguridad de los ciudadanos
[Hugo Acero Velásquez]

Cadernos de Segurança Pública | Ano 1 Número 0 Dezembro de 2009 | www.isp.rj.gov.br

De esta experiencia se puede concluir que:
Es importante el liderazgo de quien gobierna para la adecuada 
gestión de la seguridad.
El trabajo en equipo es fundamental.
Se requiere socializar las estrategias para enfrentar los problemas 
de violencia y delincuencia y entregar resultados públicos de 
manera periódica.
Es muy importante la participación de organizaciones de la 
sociedad civil en la veeduría y seguimiento de las políticas.
El tema no debe ser parte de las disputas políticas entre los 
gobiernos nacionales y locales.
La Policía no debe ser parte de las disputas políticas, en la medida en 
que sus funciones constitucionales y legales se deben a los ciudadanos, 
a los cuales les debe garantizar la seguridad independientemente 
de las ideologías que profesen. La Policía es un ente Estatal y no 
pertenece a los partidos, ni a los gobiernos de turno.

2. Bogotá y Medellín dos ejemplos colombianos5

Las dos ciudades, en los últimos años, se han constituido en ejemplo 
importante a nivel nacional e internacional por sus desarrollos sociales, 
procesos de transformación urbana y por la reducción de la violencia. En 
este último campo, se consolidan como ciudades que garantizan cada 
vez más el derecho a la vida. Tanto en Bogotá como Medellín ha sido 
característico el hecho de transitar de un modelo de seguridad basado en 
la trilogía, policía, justicia cárcel (modelo coercitivo), hacia  la garantía y 
preservación de los derechos y libertades con políticas integrales que van 
desde lo preventivo hasta lo coercitivo. 

En 1991 Medellín tuvo su más alta tasa en la historia de la ciudad, con 
381 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir 6700 homicidios; con 
esta tasa se puede asegurar que Medellín, en ese momento, era la ciudad más 
violenta del mundo. A partir del año 1992 esta violencia comienza ceder y la 
tasa cae a 154 en el año 1998; nuevamente, a partir del año 1999 sube y en 
el 2002 se sitúa en 174; finalmente, de manera ejemplar, desde el año 2003 
cae este indicador a 34 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2007.

5
Apartes de un trabajo elaborado en 
conjunto con Sonia Cardona para la 
Corporación Andina de Fomento CAF.
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En el caso de Bogotá, el año más violento fue 1993 con una tasa de 80 
homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir que en la ciudad en ese 
año se registraron 4383 homicidios. A partir del año 1994 comienza a caer 
este indicador hasta situarse en 19 homicidios por cada 100.000 habitantes 
en el 2007.

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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Es importante destacar cómo desde dos escenarios completamente 
distintos los resultados son más o menos los mismos en materia de 
reducción de violencia. En Medellín, durante los años 80, 90 y comienzos 
de este siglo, los grupos armados del narcotráfico, guerrillas, delincuentes 
organizados y paramilitares controlaron y se disputaron amplias zonas de 
la ciudad, sin que el Estado, especialmente organismos de seguridad y 
justicia hicieran esfuerzos importantes para retomar el control territorial, 
como lo plantea el actual Alcalde de la Ciudad, Alonso Salazar, 

Se podría asegurar que durante esos años en Medellín hubo ausencia de 

Estado, especialmente en materia de seguridad y justicia, y los distintos 

grupos delincuenciales pudieron ejercer control territorial y violencia en la 

mayoría de las comunas. Para esas épocas, hay que destacar el valor y tra-

bajo de muchas organizaciones de la sociedad civil, que en medio de tanta 

violencia, amenaza y poca protección del Estado, con sus acciones cultu-

rales, académicas y de desarrollo, se resistieron a alinearse en cualquiera de 

los bandos en conflicto y a caer en la lógica de la violencia. 

En el caso de Bogotá, la realidad fue particularmente distinta. Una 
ciudad que creció producto del desplazamiento campesino después de 
la violencia de mediados del siglo pasado y que fue creando reductos 
poblacionales sin una adecuada planeación que permitiera a sus nuevos 
habitantes descifrar rápidamente el qué y el cómo de la ciudad y cómo se 
podía vivir racionalmente en ella. 

Estas características de la ciudad generaron sentimientos de desarraigo, 
desadaptación social, conflictos, una aguda territorialidad (yo soy de este 
barrio, de esta comunidad, nosotros venimos de tal zona rural, yo soy de esta 
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ciudad y los demás no, etc.), y, por encima de todo, un deseo de sobrevivir a 
toda costa, de salir adelante, aunque fuese pasando por encima de los demás. 

En medio de este individualismo y anonimato en que se movían los 
ciudadanos, la delincuencia y la violencia generalizadas, durante los años 
los años 80 y comienzos de los 90, encontraron un nicho propicio para 
reproducirse y crecer, al igual que las conductas ciudadanas que afectaban 
la convivencia. La violencia no sólo se manifestaba en la violencia propia 
que genera la delincuencia organizada y común, sino que estaba presente 
en la vida cotidiana.  Así, la ciudad no solo tenía los habituales problemas, 
sino que sus habitantes contribuían con sus actitudes a hacer más difícil 
la convivencia en la ciudad. La suma de todos estos comportamientos 
se tradujeron en un incremento paulatino de violencia, inseguridad y 
desarraigo, hasta llegar a niveles que podían clasificarse como epidémicos. 

Realidades distintas en estas dos ciudades, donde crecieron la violencia y 
la delincuencia, sin que los gobiernos locales y nacionales hicieran esfuerzos 
importantes para evitarlo, especialmente los gobiernos nacionales de la época 
que dedicaron buena cantidad recursos y a la policía  a combatir los carteles 
de la droga y descuidaron la seguridad de los ciudadanos en las calles.

Hoy después de los logros alcanzados en materia de reducción de la 
violencia, Bogotá y Medellín se constituyen en experiencias exitosas de 
intervención sostenida para hacer de la seguridad ciudadana un bien público, 
como resultado de la acción política y quizá de factores que aún no han sido 
documentados, pues no es posible atribuir a uno sólo, tales resultados. 

A continuación se presentan algunas consideraciones sobre los aspectos 
comunes que han hecho de estos esfuerzos un modelo para otras ciudades 
y países de la región.

a. Institucionalización de la seguridad en cabeza del Alcalde

De acuerdo con la Constitución Nacional (Artículo 315) y la Ley 63 de 
1993, los alcaldes en Colombia son los jefes de policía y tienen el deber de 
velar por el orden público y la convivencia en sus territorios. No obstante, 
estos asuntos tradicionalmente han sido delegados en la Policía Nacional y 
otras fuerzas de seguridad del Estado.

En Bogotá, desde 1994, los alcaldes6 asumieron la vigilancia y el 
liderazgo que les correspondía en esta materia, a través de una Consejería 
de Seguridad, que dependía directamente del Alcalde. Este hecho marca 
un hito relevante en el proceso de institucionalización de las decisiones 
en materia de seguridad ciudadana. Posteriormente en 1998 se crea, a 
instancias de la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Asuntos de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

En Medellín, los alcaldes, durante los años 90, hicieron muy poco 
para trasformar la realidad violenta y de control territorial que ejercían los 
grupos armados ilegales y de la delincuencia común y solo hasta finales 
del año 2002, el Gobierno Nacional tomó la decisión de intervenir uno 
de los territorios controlados, la Comuna 13, hecho que marcó el sendero 
para que la institucionalidad en los siguientes años se decidiera a seguir 
recuperando la seguridad en todo Medellín.

6
Las administraciones de los Alcaldes Jaime 
Castro (1993, 1994), Antanas Mockus 
y Paul Bromberg (1995, 1997), Enrique 
Peñalosa (1998, 2000), Antanas Mockus 
(2001, 2003) y Luis Eduardo Garzón 
(2004, 2007). 



9
Como recuperar y garantizar
la seguridad de los ciudadanos
[Hugo Acero Velásquez]

Cadernos de Segurança Pública | Ano 1 Número 0 Dezembro de 2009 | www.isp.rj.gov.br

Con la llegada de Sergio Fajardo a la Alcaldía (2004-2007), se 
consolidaron las acciones de recuperación de los territorios y el liderazgo del 
Alcalde en el manejo de la seguridad en la ciudad, a través de la Secretaría 
de Gobierno, situación que hoy continúa con la administración del Alcalde 
Alonso Salazar (2008-2011), quien fue Secretario de Gobierno.

b. Estructura Administrativa para la gestión de la convivencia y 
la seguridad ciudadana

Cuando el Alcalde, como responsable de las decisiones de un municipio, 
asume el compromiso de velar por la seguridad ciudadana sin delegar en 
la fuerza pública esta labor, se garantiza la integralidad de las acciones, 
a través de la administración y de la asignación de los recursos que son 
necesarios para tal fin, en un proceso continuo y no como una acción 
aislada o contingente.

Las estructuras institucionales para el manejo de la seguridad en Bogotá 
y en Medellín se han ido fortaleciendo, bajo el liderazgo de la Secretaría de 
Gobierno , institución que orienta y coordina de la formulación de políticas, 
planes y programas dirigidos a garantizar la convivencia pacífica, el respeto 
de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la preservación del 
orden público en las ciudades, así como la formulación de políticas, planes 
y programas del sistema de justicia y solución de conflictos. Para el caso de 
Bogotá la Secretaría de Gobierno cuenta con la Subsecretaría de Asuntos 
para la Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Para financiar las labores de apoyo logístico e institucional a los 
organismos de seguridad, a las fuerzas armadas y de policía, estas dos 
ciudades cuentan con instituciones creadas para tal fin, como es el caso del 
Fondo de Vigilancia y Seguridad en Bogotá y la Empresa Metropolitana 
para la Seguridad –METROSEGURIDAD en Medellín

c. Coordinación Interinstitucional

Las problemáticas asociadas a la inseguridad ciudadana se constituyen 
en un riesgo para la garantía de la vida, dignidad y bienes de las personas, 
en tal sentido la máxima autoridad territorial (el Alcalde) requiere la 
acción cooperada de las distintas instituciones responsables de la seguridad 
y la justicia presentes en él, para identificar, prevenir, mitigar y controlar 
hechos de violencia y delincuencia. De esta manera, la identificación de 
problemas es más exacta cuando los distintos entes de seguridad y justicia 
se reúnen a analizarlos y las posibles soluciones tienen más posibilidades 
de éxito. 

Bajo el liderazgo de los alcaldes, las administraciones de Bogotá y de 
Medellín apalancaron sus decisiones en el Consejo de Seguridad como 
máxima instancia de análisis, concertación y dirección. De esta manera, 
las administraciones municipales lograron crear equipos de trabajo 
interinstitucionales que se constituyeron en factores de éxito en el proceso 
de recuperación de la convivencia, la seguridad y de la confianza ciudadana 
en las instituciones.
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d. Sistemas de información confiables: focalización y priorización

Bogotá y Medellín tienen problemas específicos en materia de 
seguridad ciudadana y para dimensionar la conflictividad, la violencia 
y la delincuencia, cada ciudad desarrolló y puso en funcionamiento un 
sistema de información que aporta análisis detallados en estos temas para 
tomar decisiones y evaluar las acciones que se ejecutan. En Bogotá está el 
Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia SUIVD y 
en Medellín el Observatorio de Violencia.

e. Planes integrales de convivencia y seguridad

Las dos ciudades enfrentaron sus problemas de violencia y delincuencia 
con planes integrales de convivencia y seguridad.  En el caso de Bogotá, 
a partir de 1995, se diseñó y puso en ejecución un plan de seguridad y 
convivencia fundamentado en la Cultura Ciudadana, que buscaba el 
acatamiento voluntario de las normas por parte de los ciudadanos y la 
acción legítima del Estado. Un Plan que contó con proyectos, programas 
y recursos orientados a fortalecer la acción de la Policía Nacional y de las 
autoridades de justicia y a prevenir los hechos de violencia y delincuencia 
que afectaban la seguridad y la convivencia de los ciudadanos. Un Plan 
que, sin descuidar las acciones coercitivas y de acción de la justicia, se 
orientó a fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos 
al interior de los hogares, entre particulares y entre las comunidades. 

En el caso de Medellín, la ciudad, desde la administración del Alcalde 
Sergio Fajardo identificó dos problemas y retos importantes a atender, 
como son las desigualdades sociales profundas (deuda social acumulada) y 
la violencia con raíces hondas que se trasmite y se multiplica.

Para enfrentar estos dos problemas, durante la administración del Alcalde 
Fajardo, sin descuidar la atención de seguridad y justicia sobre los problemas 
de violencia y delincuencia, se le apostó a la educación y al desarrollo social.

En esta misma línea, la nueva administración del Alcalde Alonso Salazar 
ha continuado con el énfasis en el desarrollo social en las siguientes áreas:

Gestión pública trasparente y responsable,
Seguridad Ciudadana,
Urbanismo Social,
La educación y 
Una apuesta por lo social.

En las estrategias de seguridad de Bogotá y Medellín, la Policía 
Nacional de Colombia juega un papel  central de disuasión, cercanía a 
las comunidades y control y coerción de las conductas contravencionales y 
delictuales. Para mejorar la gestión de esta institución en las dos ciudades, 
las autoridades locales han realizado importantes esfuerzos financieros 
para fortalecerla en los campos de:

Instalaciones (estaciones, subestaciones, Centros de Atención 
Inmediata CAI). 
Comunicaciones (centrales únicas de comunicaciones de seguridad 
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y emergencias, compartidas con las instituciones de defensa civil, 
radios portátiles, radios base y radios móviles).
Movilidad (carros, motos, caballos, bicicletas, etc).
Formación del recurso humano de la institución en temas de 
convivencia.

Este fortalecimiento le ha permitido a la Policía tener un mejor 
desempeño y contribuir en el logro de los resultados hasta ahora alcanzados 
por las dos ciudades. La Policía, tanto en Bogotá como en Medellín, hace 
parte de los equipos de gobierno municipales, a través de los respectivos 
comandantes. 

f. Evaluación externa, garantía de la continuidad de la política 

El sector privado, a través del Programa “Bogotá Cómo Vamos”, 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, el principal periódico del país 
(El Tiempo) y una reconocida ONG, desde 1997 realizan seguimiento 
y control semestral de los resultados del Plan de Seguridad, a través de 
las cifras de violencia y delincuencia y de encuestas de victimización y 
percepción de seguridad. Con las mismas características en Medellín viene 
trabajando “Medellín Cómo Vamos”.

Cabe destacar, cómo estos Programas se han constituido en la garantía de 
continuidad de la política pública en este campo, en la medida en que le exige 
a la administración la rendición de cuentas periódicas, presenta propuestas y 
con cada cambio de gobierno invita a las nuevas administraciones a sostener 
los programas y proyectos que tuvieron resultados. 

3. São Paulo: profesionalización del trabajo policial

El estado de São Paulo7, en Brasil, tiene una población de 41 millones 
de habitantes y en el año 1999 registraba una tasa de 35 homicidios por cada 
100.000 habitantes y en los últimos diez (10) años ha logrado reducirla a 
11, como se puede ver en la siguiente gráfica:

7
La Constitución Brasilera establece que el 
nivel estadual es el principal responsable 
por temas de seguridad y prevención de 
violencia. El gobierno estatal, a través de 
la Secretaría de Seguridad Pública –SSP 
tiene la responsabilidad de reglamentar 
el funcionamiento de la Policía Militar y 
Civil de acuerdo a las funciones generales 
establecidas por la Constitución. Los 
municipios solo tienen competencias 
en materia de protección de bienes del 
Estado y transferencia de recursos para la 
seguridad. 
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¿Qué fue lo que realizaron las autoridades de este Estado para lograr 
esta importante reducción de la violencia?. Con base en los escritos de 
Tulio Kahn, Coordinador de Análisis y Planificación de la Secretaría de 
Seguridad Pública – SSP del Estado y del conocimiento directo de esta 
experiencia, vamos a exponer las principales acciones desarrolladas que 
posibilitaron estos resultados. 

Los gobiernos de Mario Covas, Geraldo Alckmin y José Serra (1995, 
2009) centraron su política de seguridad en el fortalecimiento de la gestión 
administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública – SSP, en particular 
en el fortalecimiento de las Policías Civil y Militar8 con un aumento 
sustancial del presupuesto,  que no sólo se invirtió en la compra tradicional 
de vehículos, armas, comunicaciones, etc, sino que se le dio prioridad a 
la adquisición de sistemas de información, inteligencia, capacitación del 
recurso humano y la mejora del servicio al ciudadano. Las siguientes son 
las estrategias desarrolladas:

1. Manejo profesional y civilista de la Secretaría Estatal de 
Seguridad Pública –SSP: La SSP del Estado de São Paulo es la 
responsable de la seguridad pública9 y tiene bajo su responsabilidad 
las siguientes instituciones que prestan sus servicios en todos 
los municipios del Estado: el Departamento Penitenciario que 
administra todas las cárceles y penitenciarías, la Policía Civil que 
tiene funciones de policía judicial, la Policía Militar que garantiza 
la seguridad de los ciudadanos, el Cuerpo de Bomberos y el 
Departamento de Tránsito.
Esta Secretaría, desde finales de los años 90, se ha venido 
profesionalizando, a través de:

El nombramiento de directores expertos conocedores del 
tema de la seguridad pública y del manejo civilista que se le 
debe dar a este tema.
Modernización de la estructura administrativa y operativa de 
la Secretaría de Seguridad Pública. 
Profesionalización de los mandos de dirección, diseño de 
políticas de seguridad y seguimiento y control de las mismas.
Involucramiento de profesionales distintos a policías y 
militares en el manejo de la seguridad pública.
Profesionalización de todos los funcionarios de las 
instituciones que hacen parte de la SSP.    

2. Cambio cultural en la gestión operativa de las policías, que se 
fundamentó en la valoración de los diagnósticos empíricos de la 
delincuencia y en la adopción de criterios técnicos y normas en las 
operaciones de las policías, para lo cual desarrollaron las siguientes 
herramientas:

La creación de Infocrim para la georeferenciación de los 
hechos delictivos por días, horas y lugares. Con base en esta 
información se planea el trabajo diario de las policías y se 
asignan radio patrullas en lugares determinados dependiendo 
del tipo y la magnitud de la delincuencia. Esto permite medir 

8
Los Estados en Brasil cuentan con dos 
cuerpos de Policía: la Policía Civil que tiene 
como función la investigación criminal y la 
inteligencia y la Policía Militar que presta 
el servicio de seguridad ciudadana. Estas 
dos Policías están presentes en cada uno de 
los municipios del Estado.   

9
La seguridad pública en Brasil que hace 
referencia  a la seguridad que debe prestar 
el Estado a los ciudadanos a través de las 
instituciones de seguridad y justicia, en 
especial de las policías.
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la eficacia de las operaciones teniendo en cuenta la reducción 
de la delincuencia. 
La creación de Fotocrim con el registro de más de 300 mil 
delincuentes buscados o atrapados en flagrancia, lo que 
permite la identificación con fotografía y el seguimiento de 
sus acciones.
Estudios sobre el modus operandi de los delincuentes y de las 
organizaciones criminales (1999).
Estudios de victimización para estimar las tasas reales de la 
delincuencia (2006).
Proyecto de identificación de sospechosos (2006) y mapeo 
de los mismos para definir la probable zona geográfica de 
residencia y de operatividad (2007).  
Vigilancia de las prisiones, de las conversaciones telefónicas 
de los reclusos e infiltración de informantes en estos lugares 
para recoger información estratégica.
Estandarización de los procedimientos –COP  
(Procedimientos Operativos Estándar) para la atención de los 
diversos tipos de situaciones que deben atender las Policías 
Militar y Civil.
Creación del Departamento de Inteligencia de la Policía Civil 
y su programa de escuchas Guardián (2003).
Se expidieron las “Normas para el Sistema Operativo 
de la Policía” (Norsop), que se fundamenta en el trabajo 
planificado diario, mensual y trimestral. Diario, el “Mapa-
Force”, preparado cada día, el comienzo de cada turno; 
ningún policía o patrulla sale a la calle sin información y 
sin un plan de trabajo predeterminado; mensual, trabajo 
conjunto de la Policía Civil y Militar donde establecen áreas 
de especialización y reuniones conjuntas para diagnosticar 
y planificar las acciones en cada área; trimestral, donde se 
reúnen los principales directores de la policía para determinar 
las macro-tendencias de la delincuencia en todas las regiones 
del Estado y para definir las políticas que se van a aplicar en 
cada uno de los municipios del Estado.
Fortalecimiento y profesionalización de la investigación 
criminal, en cabeza de la Policía Civil, lo que  permitió que 
los niveles de aclaración de los delitos pasaran del  21% en 
2001 a 65% en el 2005. 

De esta forma, las Policías (Civil y Militar) cambiaron su estilo 
de trabajo fundamentado en la intuición, por otro basado en la 
planificación, la evaluación y el seguimiento de resultados. Una nueva 
cultura que valora el diagnóstico empírico de la delincuencia, que 
adopta los criterios técnicos y normas en las operaciones de la policía, 
que hace hincapié en el seguimiento y evaluación de los resultados, 
que demanda el uso eficaz y eficiente de los recursos policiales y que 
le apuesta a la descentralización de las responsabilidades.
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3. Concentración de esfuerzos operativos y de investigación frente 
a determinados delitos, a través de planes especiales:

Plan para la Lucha contra el homicidio, con énfasis en la 
captura de asesinos (2001). Cabe anotar que la mejoría en 
el esclarecimiento de los delitos y  en la detención de los 
delincuentes hizo que se aumentara el número de reclusos el 
São Paulo, que al compararse con el número de los homicidios 
muestra dos tendencias opuestas, como se puede ver en el 
siguiente cuadro:

Prisoners and Criminal Homicide in the State of São Paulo
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Saturación de operaciones policiales en sitios controlados por 
grupos criminales (2006).
Plan contra los delitos sexuales y atención a mujeres víctimas 
(2001).
Construcción de nuevos establecimientos carcelarios.

4. Descentralización del servicio policial y atención cercana al 
ciudadano, desarrollado a través de:

Mayor responsabilidad y autonomía de cada una de las 
delegaciones de policía.
Descentralización de la planificación de las operaciones, 
sobre la base de un diagnóstico exacto de los problemas de la 
delincuencia en cada zona.
Reestructuración y creación de nuevos comandos y de 
unidades policiales más cerca a las comunidades, teniendo 
en cuenta la información de violencia y delincuencia de los 
sectores.
Compatibilidad de los ámbitos territoriales de competencia de 
la Policía Civil y de la Policía Militar, para un mejor trabajo 
en equipo. 
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Creación de la Denuncia telefónica para obtener información 
acerca de los crímenes y criminales de la población (2000).
Creación de la estación de denuncias de la Policía, a fin de 
facilitar la notificación electrónica de los crímenes por parte 
de la población, tales como el robo de vehículos, documentos 
y teléfonos celulares (2000).
Creación de unidades de policía participativa para mejorar la 
atención al ciudadano y la eficiencia de investigación.
Fortalecimiento de la Policía Comunitaria.

5. Disminución de riesgos. En este campo se desarrollaron los 
siguientes programas:

Ley seca (prohibición venta y consumo de licor) en diecinueve 
(19) municipios del Estado.
Campañas de desarme voluntario.
Registro de armas y control al porte y la tenencia.
Programas especiales para evitar el uso excesivo de la fuerza 
por parte de la Policía.
Mejoramiento social de favelas y de entornos urbanos 
deteriorados.



Anexo Nº 1

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE GUAYAQUIL

Las instituciones involucradas en el presente acuerdo nos comprometemos con la ciudadanía de Guayaquil a 
ejecutar  una serie de acciones que buscan mejorar la seguridad ciudadana. Cada institución adquiere el compromiso 
público de responder por sus compromisos y de entregar a la ciudadanía los resultados de su gestión cada mes durante 
el segundo semestre de 2006, en un acto similar al que hoy se oficia.  

I. Compromisos  del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil

1. Ejercer un control prioritario, severo y permanente sobre la actuación de los jueces penales, muy 
especialmente en delitos contra las personas y la propiedad y comunicar al Consejo Nacional de la Judicatura 
los resultados de ese control, a fin de que este organismo sancione a los infractores con la máxima drasticidad 
que permita la ley.

2. Disponer dos jueces de turno y sus respectivos funcionarios y auxiliares judiciales por veinticuatro 
horas al día, para atender los requerimientos de los fiscales, especialmente, los relacionados a las medidas 
cautelares.

3. Establecer una coordinación permanente entre los Presidentes de los Tribunales Penales y los Fiscales a 
fin de que las audiencias se realicen oportunamente, para lo cual se hará la convocatoria en fechas en que 
los Fiscales y los Defensores Públicos, no se encuentren en turno o comprometidos en otra diligencia judicial. 
Adicionalmente notificar con la debida antelación al Comando de la Policía para que puedan asistir los 
miembros de esta institución que tengan que declarar como testigos y lo hagan tantas veces como lo requiera 
el Tribunal, incluso cuando se encuentren en otras plazas.

II. Compromisos del Ministerio Público del Distrito del Guayas

1. Intervenir oportunamente en delitos de acción pública y de instancia oficial sin condicionar su actuación 
a la presentación de denuncia escrita por parte de la víctima.

2. Impedir la impunidad de los delitos, mediante la conversión o cambio de la acción penal pública a la 
privada, cuando está de por medio el interés público.

3. El Ministro Fiscal del Guayas realizará un seguimiento permanente y mantendrá la vigilancia prolija 
a las actuaciones de los fiscales, en especial aquellos delitos que atentan contra la vida y la propiedad, 
persiguiendo al imputado y solicitando a los jueces el máximo de la pena permitida por la ley. Además, iniciar 
el correspondiente trámite administrativo y/o acción penal en contra de fiscales infractores. 

4. No se permitirá ninguna irregularidad a Fiscal, Juez o Policía que permita  la impunidad de un delito. Al 
respecto el Ministro Fiscal iniciará las acciones que le competan para lograr la sanción de la autoridad infractora.

5. Establecer una coordinación permanente para que efectivamente se realicen las audiencias públicas de 
juzgamiento y poder solicitar la condena de los acusados que hayan delinquido.

6. Los Fiscales estarán prestos a colaborar sin dilaciones, dentro del marco legal y procesal,  en operativos 
cuando lo demande la Fuerza Pública.

7. Especializar un grupo de agentes fiscales en materias de delitos contra las personas y la propiedad, lo cual 
logrará una mejor profesionalidad, coordinación y continuidad en esas áreas. 

8. Realizar turnos en las oficinas de la Fiscalía en la Policía Judicial, por veinticuatro horas al día, para 
atender los requerimientos de la policía y la ciudadanía.

9. Utilizar de manera permanente el formato de denuncia, el cual contiene los elementos legales necesarios 
para una mejor formulación y actuación en los procesos.
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III. Compromiso que asume el Comando de la Policía Nacional Guayas no. 2 

1. Incorporar antes de 30 días a Guayaquil 213 policías nuevos.
2. Implementar una reestructuración operativa en la ciudad de Guayaquil, nombrando un oficial de policía 

responsable por cada zona. 
3. Sancionar de manera drástica a aquellos miembros de la Institución que incumplan órdenes administrativas 

o resultaren involucrados en actos de corrupción.
4. Mantener en buen estado y utilizar exclusivamente al servicio de la lucha antidelincuencial en la ciudad 

de Guayaquil, los equipos y bienes que la Municipalidad entregue.
5. Implementar operativos de control de estupefacientes en los lugares identificados en la ciudad de 

Guayaquil y aquellos que la ciudadanía denuncie.
6. Realizar operativos semanales en coordinación con la Intendencia de Policía del Guayas para evitar y 

sancionar contravenciones de policía.
7. Intensificar la búsqueda de información e inteligencia para dar con el paradero de los delincuentes más 

peligrosos que conforman bandas organizadas en la ciudad de Guayaquil.
8. Levantar mapas de vulnerabilidad y de riesgo en cada una de las Zonas de Guayaquil.
9. Reentrenar el personal policial del servicio urbano y de las unidades de policía comunitaria en materia de 

procedimientos policiales, incluyendo la mediación de conflictos.
10. Establecer fuertes controles y medidas de seguridad en la emisión del certificado de antecedentes 

policiales (record policial),  para evitar su falsificación  y para que sea confiable.
11. Coordinar la entrega de las partes de detención de manera inmediata para que el Fiscal pueda iniciar de 

inmediato la instrucción y solicitar al juez la prisión preventiva, logrando legalizar dentro de veinticuatro 
horas la detención del imputado.

12. Destinar a las unidades de delitos contra las personas y la propiedad del Ministerio Público treinta 
agentes policiales, los cuales serán escogidos directamente por el Jefe de la Policía Judicial del Guayas, lo 
que garantizará una mejor y fluida coordinación en la investigación del delito que afecta directamente a la 
seguridad ciudadana.

13. Establecer una mejor coordinación interna para que los testigos esenciales del Fiscal (el policía que hizo 
la detención, el policía que realizó la investigación y el policía que reconoció la evidencia) acudan y no falten 
a las audiencias y diligencias del proceso.

14. Garantizar, en coordinación con Comisión de Tránsito de Guayas, la vigilancia en las vías en las 
cuales se ha incrementado y en las que se incrementará la intensidad de la iluminación, las cuales se han 
recomendado a la ciudadanía utilizarlas preferentemente para su transportación nocturna.

IV. Compromisos que asume la Fuerza de Tarea Conjunta FTC-2 de Guayas

1. Focalizar las acciones en contra del instrumento principal del crimen y robo organizado; esto es: la 
tenencia ilegal de armas, fortaleciendo la tarea del control en toda la ciudad con el apoyo de la Policía Nacional 
y la Comisión de Tránsito del Guayas, para lo cual se harán operativos sorpresivos, puntuales o masivos en 
sitios diferentes de la urbe o en lugares permanentes como las paradas y estaciones de transferencia de la 
metro vía y de buses urbanos. Todo esto acompañado de un plan comunicacional para que se conozcan las 
reformas a la Ley de Control de Armas y Explosivos, que modifican drásticamente las sanciones que regirán 
a partir del 18 de julio del 2006, esto es, reclusión menor de tres a seis años y multas de hasta mil a cinco mil 
dólares a quien porte armas sin los respectivos permisos.

2. Tomar las medidas pertinentes para destruir públicamente esas armas para que no vuelvan a ser utilizadas 
por los delincuentes
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V. Compromiso que asume la Comisión de Tránsito del Guayas 

1. Realizar operativos de retiro de circulación a los vehículos sin placas originales emitidas por la 
Institución o Dirección Nacional de Tránsito, sean estos particulares o de alquiler, así como también, 
a los vehículos de Instituciones Públicas, Ministerios, Subsecretarías, Gobernación, Jefaturas y Tenencias 
Políticas, Prefectura, Consejo Provincial, Alcaldías, Municipios, Comisión de Tránsito, Cuerpo Consular, 
Corte de Justicia y Jueces Civiles, Penales, Tránsito, Trabajo, entre otros; Fiscalías. Cuerpo de Bomberos, 
IESS, Pacifictel, CATEG, Direcciones Regionales de Salud, Trabajo, etc., Tanqueros de Combustible, 
Agua, etc., Volquetas, Camiones, Motos, entre otros. A partir del día 1ero de julio de 2006 inclusive, se 
iniciaran dichos operativos. 

2. Cooperación inmediata en los operativos antidelincuenciales cuando lo requiera la Fuerza Pública. 
3. Garantizar, en coordinación con la Policía Nacional,  la vigilancia en las vías en las cuales se ha 

incrementado y en las que se incrementará la intensidad de la iluminación, las cuales se han recomendado 
a la ciudadanía utilizarlas preferentemente para su transportación nocturna. 

VI. Compromisos de la Municipalidad, a través de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de 
Guayaquil

1. Equipar con medios de movilización a la Policía Nacional acantonada en Guayaquil
Se adquirirán 100 camionetas que servirán para ampliar la cobertura del patrullaje que realiza la Policía 
Nacional en Guayaquil, las mismas que contarán con sistemas de localización incluidos. Fecha de 
Entrega: Enero del 2007, siempre y cuando se cumplan con los requisitos técnico – legales de la licitación.
Adquirir 230 motos, que servirán para el patrullaje y la cobertura que realiza diariamente la Policía 
Nacional en la ciudad de Guayaquil. Fecha de Entrega: Enero del 2007, siempre y cuando se cumplan 
con los requisitos técnico – legales de la licitación.
Adquirir 100 balizas para la Policía Nacional acantonada en Guayaquil. Fecha de Entrega: Diciembre 
del 2006, siempre y cuando se cumplan con los requisitos técnico – legales de la licitación.

2. Equipar con medios de comunicación a la Policía Nacional acantonada en Guayaquil
Adquirir 126 radios móviles y 335 radios portátiles con sus respectivas baterías y accesorios. Fecha de entrega:
Noviembre del 2006, siempre y cuando se cumplan con los requisitos técnico – legales de la licitación.
Establecer un Sistema de Auditoría y Control de Bienes periódico y permanente para que, los bienes 
que se adquieran y que sean entregados a la Policía Nacional se los utilice en la ciudad de Guayaquil y se 
garantice su buen estado de funcionamiento.
Adquirir un Sistema Único de Llamadas y Despacho de emergencias
Se dotará a la ciudad de Guayaquil de un sistema único de atención de llamadas y atención de emergencias 
eficiente.

5. Equipar con equipos técnicos a la División de Criminalística de la Policía Judicial del Guayas 
Se iniciará en los próximos días los procesos legales para el equipamiento con última tecnología de los 
laboratorios de criminalística de la Policía Judicial del Guayas, a fin de facilitar el esclarecimiento de los 
delitos con equipos tales como ADN, sistema de impresiones dactilares, sistema de registro de balística, 
microscopio electrónico de barrido de pruebas en la escena del crimen, entre otros.

6. Construir y equipar un nuevo pabellón en la Penitenciaria del Litoral  
Se edificará un moderno pabellón de la penitenciaría del litoral  en un período de ocho meses contados a 
partir de este mes de junio y se financiará de manera permanente su funcionamiento anual. Así mismo, se lo 
dotará de equipos y mobiliario una vez construido.
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7. Trabajos de prevención en seguridad ciudadana 
Se continúan los trabajos en la fase preventiva de la seguridad ciudadana, bajo la dirección del Soc. Gaitán 
Villavicencio, en políticas alternativas para la prevención del delito y de la Sra. Nelsa Curvelo en la 
desarticulación de pandillas, como se lo ha venido haciendo hasta ahora.

8. Poner en funcionamiento un observatorio del delito con la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL 

9. Continuar con el Plan de Vigilancia de Rutas Alumbradas, fase 1
Coordinar con la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Guayas el plan de covigilancia en su primera 
parte en las rutas alumbradas, con el propósito de recomendar su uso, especialmente en las noches, mientras 
que se avanza en una segunda etapa del plan, vigilando los resultados.

10. Apoyar los operativos de control de armas 
En coordinación con las Fuerzas Armadas y con el apoyo de la Policía Nacional y de la Comisión de Tránsito 
del Guayas, realizar los operativos de control de armas para reducir la tenencia ilegal de armas en Guayaquil, 
vigilando los resultados.

11. Apoyar el control de vehículos sin placas
En Coordinación con la Comisión de Tránsito del Guayas y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional, realizar operativos con el propósito de retirar de circulación aquellos vehículos que no utilicen las 
placas que otorga la Comisión de Tránsito del Guayas o la Dirección Nacional de Tránsito, vigilando los 
resultados.
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Sem Conflitos: Entre o sonho
e o pesadelo da apartação

Resumo
O artigo tem como foco a violência do Rio de Janeiro. Não a violência em si, mas os conflitos recônditos que a alimen-
tam, como, por exemplo, o racismo, o elitismo, a intolerância. O ponto é que esses conflitos velados não costumam 
ser levados em conta quando da elaboração e da execução das políticas públicas. Esse fato contribui para o insucesso 
das mesmas, sendo a principal razão o fato de que, centradas na repressão policial – e eivadas de preconceito contra 
os pobres –, acabam agravando os problemas que pretendem solucionar. Mais que isso: aumentam a apartação social 
da Cidade.

Palavras-Chave
conflitos, violência, segurança pública, “favelas”, apartação
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Sobre conflitos 

Em foco, no presente artigo1, a violência, tomada não como um proble-
ma em si mesmo, e sim como manifestação de conflitos a ela subjacentes. 
Motiva-me publicá-lo a violência do Rio de Janeiro, ou, mais precisamente, 
a preocupação com o conteúdo das propostas para enfrentá-la, muitas das 
quais, no calor das paixões, partem da premissa – absolutamente falsa – de 
que é possível “acabar com a violência”. No caso das drogas, “acabar com os 
traficantes”, via preferencial para “acabar com o tráfico”...  Propostas radi-
cais, apresentadas com a pretensão de solucionar o problema prontamente, 
de forma definitiva. “Soluções já”, tentadas há vinte anos, há dez, hoje, 
e, caso se mantenha a mesma lógica, quiçá daqui a dez ou vinte, sem que 
as coisas mudem. Ou mudem para pior. O problema é que não se atenta 
para os fatores que retroalimentam a violência da cidade. Ora, na interação 
social, o normal é que aflorem divergências, o que equivale a dizer que 
não há sociedades humanas sem conflitos internos, afirmação que se aplica, 
inclusive, a sociedades de regime totalitário. É assim porque a busca pelos 
bens materiais e simbólicos, e o choque de interesses, opiniões, visões de 
mundo e crenças conduzem a antagonismos de maior ou menor monta 
entre indivíduos e grupos, num gradiente que vai de pequenas divergências 
a grandes conflitos, como se explica mais adiante.

Inobstante a recorrência de atos de violência, criminais ou não, que 
acontecem na cidade inteira, é comum que se continue a representar o Rio 
de Janeiro como uma sociedade harmoniosa e pacífica. As desigualdades, 
jamais negadas, e os conflitos, raramente admitidos, seriam tidos por natu-
rais. Afinal, alega-se, existem em qualquer parte do mundo. Entre nós, se-
riam mitigados pela força das “relações”, numa sociedade em que o coração 
(do “homem cordial” de Sérgio Buarque de Holanda) estaria no centro da 
convivência. Esse modo de ver as coisas corresponde ao que Roberto Kant 
de Lima (1994, p.100-101) chama de “arrumação da ordem”, com a noção 
de conflito associada à “desarrumação” de uma ordem com componentes 
“fixos e complementares”. Daí, não haveria conflito importante entre os in-
teresses da mulher e os do homem, pois aquela complementaria este (e não 
o contrário); nem entre os da patroa e os da empregada, pois esta comple-
mentaria aquela; idem entre os interesses dos moradores do “asfalto” e os 
da favela. Tudo numa relação de interdependência que a todos uniria. Ali-
ás, essa concepção sobre a natureza e a função do conflito parece ter sido 
a saída encontrada por Gilberto Freyre para descrever como coesa uma 
sociedade marcada pelo autoritarismo e a hierarquia social; sociedade que 
acabara de sair de um regime escravocrata de séculos. Os antagonismos, 
que Freyre alega serem de ordem econômica e cultural (e não racial...), em 
vez de sinal de fragmentação, são apresentados como evidência de uma 
certa “plasticidade” brasileira, capaz de manter as hierarquias em “equilí-
brio”. Em suas palavras, “equilíbrio de antagonismos” (FREYRE, 1995, 
p.54-55). Tal se daria, subretudo, pelo efeito mágico da miscigenação.

A propósito, cumpre lembrar que, de acordo com esse entendimento, 
o sistema de castas da Índia estaria plenamente justificado, independente-
mente das razões culturais para a sua persistência. Da mesma forma que 

1
Trata-se, na verdade, do aproveitamen-
to de tópico escrito em 2005 para a tese de 
doutoramento (DA SILVA, 2005), agora 
reestruturado, atualizado e resumido. 
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estaria em equilíbrio até mesmo uma sociedade de escravos e senhores, 
ainda quando escravos se rebelassem e matassem senhores e o sistema não 
desmoronasse de todo, como, de certa forma, aconteceu no Brasil. Logo, 
a racionalização do “equilíbrio de antagonismos”, além de ser contraponto 
do autoritarismo, da hierarquia social e da discriminação, se constitui tam-
bém, antes e principalmente, na afirmação do que nega. Ora, uma coisa 
é explicar os conflitos sempre de forma negativa, em termos de determi-
nismos estruturais inconciliáveis. Outra bem diferente é tentar situá-los, 
sempre e necessariamente, dentro da normalidade sustentada pelas teorias 
integracionistas, na linha inaugurada por Durkheim (1973) em finais do 
século XIX com as Regras relativas à distinção entre o normal e o patológico;
ou, pior, negar a sua existência, como se fosse possível existir uma comu-
nidade humana sem conflitos. Como já mencionado, o conflito é fruto da 
interação, estando destinado também, como ensina Simmel (1983, p. 122), 
“a resolver dualismos divergentes; é um modo de conseguir algum tipo de 
unidade, ainda que através da aniquilação de uma das partes conflitantes”. 

Para os integracionistas, a estabilidade social seria fruto, como disse, 
da força das “relações”, e seria facilitada pela indistinção entre as clivagens 
sociais perseguida pela pedagogia do consenso. Restaria apenas saber que 
meios empregar para evitar a desintegração social em face de configurações 
conflitivas eventualmente disfuncionais. Então, não será despropositado 
admitir que, com isso, abre-se caminho para a intolerância e o uso imode-
rado da força a fim de “manter a ordem”. Essa tem sido, historicamente, a 
fórmula por excelência de se manter a ordem no Brasil e, em particular, no 
Rio de Janeiro, com as conhecidas consequências.

Não é o caso, portanto, de questionar a validade destas ou daquelas 
teorias do conflito, nem das que o minimizam, vendo-o sempre de forma 
positiva e naturalizando-o além da conta, nem das que o tomam como 
puramente negativo. Negativo é fingir que o conflito não existe, o que con-
tribui para o seu agravamento. Pior, reconhecer a sua existência, mas des-
cartando os componentes incômodos claramente associados a ele, como, 
no nosso caso, o elitismo e a discriminação social.

Sobre conflitos, ademais das afirmações de Simmel, poderão ser-nos 
úteis as observações de Pierre Birnbaum (1995, p. 271-276), o qual, ao dis-
correr sobre “conflitos sociais, mobilizações, revoluções”, faz distinção entre as 
teorias que falam em “conflitos portadores de transformação social” e aquelas 
que explicam as transformações como um fenômeno meramente político, 
pouco ou nada tendo a ver com a não-satisfação de expectativas “insupor-
táveis” do grupo social em consideração. Para exemplificar esse aspecto 
subjetivo, Birnbaum apoia-se em Ted Gurr, o qual, segundo ele, sustenta 
que seria condição necessária para a eclosão de um “conflito civil violento”
a frustração ante expectativas crescentes e não atendidas, definindo essa 
condição como “a percepção pelos atores de um desvio entre as expectati-
vas que têm face a determinados valores e as capacidades aparentes de seu 
ambiente para produzirem esses valores”. 

Há que perguntar se, em alguma medida, não é o caso do Rio de 
Janeiro, pois, independentemente dos atos violentos protagonizadas por 
bandidos e facções criminosas, eclodem, a todo instante, manifestações 
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violentas de diferente natureza (tumultos e incêndios de trens e ônibus, 
fechamento de vias e túneis, quebra-quebras etc.), às vezes envolvendo 
“comunidades” inteiras, com a marca da revolta. É preciso admitir que é 
rematado simplismo debitar tudo na conta dos traficantes, pois, inega-
velmente, temos aí também a configuração do quadro de “ frustração ante 
expectativas crescentes” da explicação de Birnbaum. O aumento da tensão 
e do medo evidencia igualmente que as tradicionais mediações entre as 
camadas médias e altas do “asfalto”, de um lado, e as camadas populares 
das “favelas” e periferia, de outro, têm perdido a força integradora de 
outrora, sendo certo que uma das razões é a crescente demanda por cida-
dania e respeito que parte destes últimos.

Apesar de todas essas evidências, há os que continuam a descrever o 
Rio de Janeiro como uma cidade cordial, o que possivelmente se deve ao 
ufanismo dos cidadãos ante a positividade propiciada pela exuberante be-
leza da cidade e pela generosidade da maioria do povo. Atitude otimista, 
mas de um otimismo míope, em que o ideal e o sonho parecem obscurecer-
lhes a visão. Há mesmo os que pensam assim em meio ao tiroteio.

Uma outra visão

Há, no entanto, os que não veem as coisas dessa forma. Para estes, as 
relações sociais da cidade exibiriam forte grau de precariedade. No fun-
do, a crescente busca por igualdade de direitos por parte de contingentes 
cada vez maiores tem tido o efeito de desequilibrar relações sociais um dia 
baseadas na hierarquia, na desigualdade e no conformismo. Na visão dos 
que enxergam os fatos de um outro ângulo, acordados, estaríamos diante 
de uma espécie de apartheid informal, cada vez mais nítido. Uma hipótese 
que não deve ser descartada é a de que boa parte da violência que nos ate-
moriza corresponderia à reverberação desse fato.

Ninguém menos que Chico Buarque de Holanda, com a sensibili-
dade apurada dos poetas, chama a atenção para o que qualifica de “qua-
dro assustador”. Em longa entrevista concedida ao jornal Folha de São 
Paulo (26 dez 04), na qual é instado a se manifestar sobre a realidade 
nacional, Chico fala em tom pessimista de suas perplexidades e receios. 
Critica duramente a “alta classe média”, cujo pensamento, a seu juízo, é 
cada vez mais reacionário, “com tintas de racismo e de intolerância”. Para 
ele, o medo da violência vem transformando-se em “repúdio não só ao 
chamado marginal, mas aos pobres em geral ”. Afirmou com todas as le-
tras: “Eles querem exterminar os pobres do Rio”; e também: “Constato um 
sentimento difuso quase a favor do apartheid social ”. Mas alerta-nos para 
as manifestações do “pessoal da periferia”, particularmente para o rap e
suas letras explosivas.

O depoimento de Chico Buarque é importante por dois motivos prin-
cipais: primeiro, porque fala de dentro, pertencente que é à “alta classe 
média” e a uma família tradicional da elite intelectual do país; e segundo, 
porque, antes de ser uma personalidade, é pessoa reconhecidamente sensa-
ta. Com relação ao fato de o rap atrair multidões, exclama: “Tem algo aí! ”. 
Sem maiores comentários, destaco algumas de suas afirmações:
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As moças bonitas do meu tempo eram de esquerda. Hoje são todas de direi-

ta. [...] O Lula sabe o que o cara do rap está cantando. Ele conhece aquela 

voz. Outros podiam não conhecer [...]. É por isso que tendo a reagir às 

criticas que são feitas exageradamente ao Lula. [...] Vem a polícia e enfia 

os meninos no camburão, quando não faz coisa pior. Eles querem tirar da 

praia, sumir com eles dali. [...] As coisas que eu leio nas cartas dos leitores 

dos jornais, em geral são fascistas. Virou moda responder a quem defende os 

direitos humanos com o trocadilho infame dos humanos direitos  [...] Os 

meninos são os inimigos, são os nossos árabes, são os nossos muçulmanos.

Uma frase de Chico Buarque em particular, “eles querem exterminar os 
pobres do Rio”, soa como uma denúncia, e ajuda a compreender a natureza 
das matanças que se verificam na periferia das grandes metrópoles bra-
sileiras, as quais, diárias e múltiplas, só causam comoção geral quando 
os exterminadores erram na dose e matam no atacado, como aconteceu 
em 1993, na chacina de 21 moradores da favela de Vigário Geral, ou em 
abril de 2005, na chacina de Queimados e Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense, quando foram mortas 29 pessoas indefesas de uma só tacada. 
E em muitos outros casos. Uma frase parecida com a de Chico Buarque 
pode não ser mera coincidência. Falando da relação favela / cidade, uma 
moradora do Morro do Cantagalo, Rita de Cássia, negra, funcionária da 
rádio comunitária local e autora de artigos interessantes publicados no site
Viva Favela e em Comunicações do ISER2, expressa opinião parecida com 
a do compositor e escritor, mais ou menos com as mesmas palavras: “Estão 
querendo exterminar os pobres, enquanto são eles que fazem todo o serviço pesado 
das suas casas.”

Na verdade, o que faz a discussão adquirir esses tons sombrios é o cres-
cente aumento do medo da violência, ou seja, a crescente tensão ante pe-
rigos reais ou imaginários. Sustento que, não fosse a violência do crime ter 
rompido os diques em que vinha de certa forma contida e ter-se, digamos, 
“socializado”, com certeza seriam outras as preocupações dos setores criti-
cados por Chico Buarque de Holanda e Rita de Cássia. 

A esta altura, cumpre aludir a uma diferença importante entre as abor-
dagens de autores que falam de apartação na sociedade brasileira e, em 
particular, no Rio de Janeiro, como, de um lado, Luiz Mir (2004) e Vera 
Malaguti Batista (2003), e, de outro, Chico Buarque de Holanda. Este 
fala de uma suposta mudança de atitude das camadas mais altas, as quais 
só agora, acuadas pelo medo, estariam manifestando espírito reacionário, 
“com tintas de racismo”, e legitimando a violência estatal contra os pobres. 
Já Mir e Batista falam de um padrão histórico de segregação e violência 
étnica. Quando Chico alude às moças bonitas do seu tempo, que seriam de 
esquerda e agora de direita, talvez não esteja se dando conta de que elas, no 
fundo, não mudaram (ou, quem sabe, esteja sendo irônico, mostrando que 
elas praticavam, como diz, um “esquerdismo de salão”). Naquele tempo, 
era de bom-tom ser contra o regime militar, cuja repressão direcionava-se 
preferencialmente aos seus contestadores das camadas médias e altas. O 
esquerdismo daquelas moças, portanto, não era movido pela indignação 
com a gritante desigualdade social da cidade em que viviam, nem com 

2
Cf. Artigos de Rita de Cássia no site Viva 
Favela: “Cantagalo do século 21”, “A fé bate 
à porta” e “Culto oculto”. Disponível em: 
<www.http://www.vivafavela.com.br>.
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o confinamento de grandes massas de negros, migrantes nordestinos e 
outros marginalizados sociais em espaços também marginais. Na certa, 
elas eram levadas por aquele tipo de alienação de que fala Joel Rufino dos 
Santos (2004, p.18), caracterizada pela mera “pena de pobre” (e não pelo 
trabalho dos intelectuais “para os pobres”). Alguém já qualificou esse tipo 
de posicionamento intelectual e político de “esquerda festiva”. Joel Rufino 
é mais direto:

Alienação como o ipanemismo, em moda nos anos 70, exaltação do 

humor  de Ipanema, do espírito democrático  de Ipanema, da harmonia 

racial  de Ipanema, atrozes ironias, pois o que caracteriza Ipanema é justo 

o contrário: o apartheid social e racial. (SANTOS, 2004, p.18)

Doce sonho o de Joel Rufino, o de ver os intelectuais “dos pobres” 
transformados em intelectuais que trabalham “para os pobres” (e não com 
a pretensão de ocupar o seu lugar, como se estes fossem mudos ou inca-
pazes de pensar). Lamentavelmente, o que se tem observado no Rio de 
Janeiro é o que se poderia chamar de “ipanemismo raivoso ampliado”. A 
“pena de pobre” virou “raiva de pobre”. 

Em suma: as moças do tempo de Chico Buarque, se não eram a fa-
vor, não eram contra a então “natural” e “tranquila” apartação do Rio 
de Janeiro, apartação esta que as situava “do lado de cá”, e não “do lado 
de lá...” Nesse sentido, pode-se dizer que eram e continuam a ser “de 
direita” (ou melhor, “de cima”, pois no Brasil, quando se trata de cer-
tas questões, direita e esquerda são duas faces da mesma moeda; uma 
mera questão de “circulação das elites”, como diriam dois pensadores 
orgânicos das mesmas, Gaetano Mosca (1939) e Vilfredo Pareto (1909), 
comentados adiante). A diferença é que, antes, os “de baixo” não inco-
modavam tanto aquelas moças como, parece, incomodam hoje. Se Chi-
co Buarque e Joel Rufino estiverem com a razão, podemos dizer com 
certeza que, realmente, a pena virou raiva. 

Cumpre observar que as mazelas apontadas por Luís Mir, Malaguti 
Batista, Chico Buarque e Joel Rufino não são novidade para os que estão 
“do lado de lá” da apartação, como vem mostrando o movimento hip 
hop, e o que, em pesquisa para trabalho anterior (DA SILVA, 1998), 
ficara bem claro. Naquela pesquisa surgiram alguns dados curiosos. Um 
deles foi o antagonismo subjacente aos discursos dos entrevistados, em 
particular de pessoas oriundas de “favelas” e periferia. Um outro referia-
se à avaliação da atitude diferenciada dos policiais. Na percepção dos 
moradores das “favelas”, quando se trata dos pobres, os policiais cos-
tumam agir com desmedida violência, sobretudo quando os signos da 
pobreza lhes pareçam evidentes (local de moradia, cor da pele, trajes, 
“aparência”). Em geral, as pessoas das “comunidades” nutrem pelos po-
liciais – vistos como estando a serviço dos “de cima” – um misto de 
desprezo, ódio e medo. São considerados inimigos, como num rap de 
MV Bill: “Pra ser inimigo, basta ser PM”. Em grande parte das “fave-
las”, os policiais são chamados de “vermes”. Um outro dado intrigante: 
numa situação concreta, se o “suspeito” é negro e o policial também, o 
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medo transforma-se em pavor, o que não significa dizer que o policial 
branco também não meta medo. Nas entrevistas, jovens negros dessas 
“comunidades“ relataram que sentem calafrios quando percebem que vão 
ser abordados, mais ainda quando a abordagem é feita por um policial 
negro. Resta-nos saber se, no eixo informal que orienta as práticas sociais 
no Rio de Janeiro, a forma diferenciada de atuar da polícia não reflete a 
concepção recôndita do papel a ela atribuído pelo “poder”.

Hoje, como há vinte e tantos anos, os cidadãos que se consideram “do 
bem” clamam por uma solução rápida, “aqui e agora”, nos seus termos, não 
se sabendo ao certo o que realmente querem: se uma solução para toda a 
coletividade; se para o “seu” bairro, a “sua” praia. É incompreensível que 
setores das camadas altas imaginem ser possível resolver o problema da vio-
lência (criminal e civil) empurrando-a para a periferia, onde ela sempre foi 
admitida. Para os que assim pensam, a tarefa é fácil: basta ser mais eficiente 
no combate aos bandidos, em especial aos traficantes da ponta, e montar um 
grande cinturão policial em torno dos bairros considerados nobres, como se 
estes fossem grandes condomínios privados, onde, depois de uma boa “lim-
peza”, se proibiria a entrada dos indesejáveis de sempre. Simples. 

O sonho 

PAZ. No sonho, a notícia pela TV: “Atenção, atenção! Edição extraordi-
nária! As favelas sumiram. Esta madrugada, em uma megaoperação conjunta 
dos governos federal, estadual e municipal, os traficantes foram derrotados. De-
puseram as armas e se entregaram às forças de segurança. Mais de 3 mil. Estão 
sendo conduzidos neste momento para uma ilha-presídio longínqua em alto mar, 
cercada de tubarões. [No vídeo, os navios que os conduzem ao isolamen-
to]. Os moradores foram removidos para o interior do estado, e grande parte 
dos barracos já foi demolida. O problema são as construções em alvenaria, mas 
a prefeitura garante que tudo estará limpo em três semanas. A PM ocupou o 
entorno das antigas favelas para impedir o retorno dos recalcitrantes. Já se vê o 
verde das encostas.

Alguém poderá achar que as considerações acima são desproposita-
das; um exagero; que falar de espírito segregacionista na sociedade carioca 
equivale a uma heresia. Pode ser, mas o que dizer das constantes propostas 
com esse cunho, apresentadas abertamente, sem qualquer cerimônia, não 
bastasse a apartação tácita, informal. Cito algumas delas.

Há pouco mais de dez anos, a Associação de Moradores da Barra da 
Tijuca, em movimento liderado pelo seu então presidente, senador Ney 
Suassuna (aliás, morador do Rio, mas senador pela Paraíba, com quem 
tive a oportunidade de debater esse tema num programa de TV), lutou 
para implantar o projeto Portais da Barra, que monitoraria quem entrasse 
e saísse do bairro. Era, no fundo, a manifestação da recidiva separatista do 
senador, um dos principais entusiastas do movimento que, em 1988, lutou 
pelo “sim” no plebiscito para separar a Barra da Tijuca do Município do 
Rio de Janeiro, criando um município à parte. A emancipação, nas palavras 
do líder dos separatistas, empresário Roberto Medina, seria “a única ma-
neira de estancar o processo de favelização da Barra”. Coincidentemente, no 
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traçado do novo município, a Cidade de Deus e as favelas do Anil e do Rio 
das Pedras, ali perto, dele não fariam parte3.

Outro exemplo: quando da divulgação, em 1994, das primeiras ima-
gens do que passaram a chamar de “arrastões”, moradores da Zona Sul 
queriam que os ônibus procedentes dos subúrbios fossem proibidos de ir 
até lá nos fins de semana, e que a polícia fizesse um “contra-arrastão” nas 
praias para delas retirar os “suspeitos”.

Outro: quando da inauguração da Linha Amarela, em 1997, houve 
um forte movimento de moradores da Barra da Tijuca para que nela não 
fosse autorizada a circulação de coletivos nos finais de semana, sobretudo 
os procedentes da Zona Norte e da Baixada Fluminense. Meses antes da 
inauguração, o presidente da Câmara Comunitária da Barra, associação 
representativa de vários condomínios, defendia a criação de barreiras nas 
saídas da Linha Amarela para dificultar a entrada no bairro de coletivos 
“piratas”. Uma moradora do condomínio Barramares, jovem estudante de 
18 anos, foi taxativa: A paraibada vai vir toda para cá4.”

Outro: há uns cinco anos, no bojo das discussões sobre a violência da 
cidade (como sempre...), um grupo da elite carioca (sic) lançou um mo-
vimento para separar o município do Rio do restante do estado, ou seja, 
a desfusão. Um estado à parte, com a mal disfarçada intenção de se li-
vrar dos pobres da Baixada, o que se pode conferir no site do movimento 
(www.autonomiacarioca.com.br). Independentemente do eventual mérito 
da proposta, são às vezes risíveis os contorcionismos discursivos de seus 
adeptos (quase todos da elite econômica, intelectual e política da cidade) 
ante a contradição de pretenderem se livrar dos pobres da Baixada, mas 
ficar com o que nela consideram bom. Até mesmo o lúcido e normalmente 
ponderado comentarista Merval Pereira, dos mais influentes colunistas do 
jornal O Globo (possui uma coluna diária), sugere5:

Faz a desfusão, mas permanecem no Estado da Guanabara II os muni-

cípios-dormitórios que o cercam, na Baixada Fluminense e arredores. 

Seriam cariocas aqueles que trabalham aqui, que procuram os hospitais 

públicos cariocas  e cujos impostos ajudariam a melhorar o atendimento 

hoje agonizante principalmente pelo excesso de pacientes. [Grifo meu]

Grifei o “permanecem” porque os municípios da Baixada sempre per-
tenceram ao antigo estado do Rio de Janeiro. Era assim antes da fusão dos 
dois estados em 1975, e assim era antes de o antigo Distrito Federal virar 
Estado da Guanabara, em 1961. Sempre com as mesmas dimensões. Logo, 
o verbo é inadequado. Mais coerente, portanto, seria que Merval empre-
gasse verbos como “incorporar”, “anexar”, “expandir” (de repente, a frase 
“seriam cariocas aqueles que trabalham aqui” me traz à mente os antigos ban-
tustões e “locações” da África do Sul, cujos moradores só podiam circular 
em Johanesburgo e Cidade do Cabo portando passes, com a indicação do 
que iriam fazer e os horários de permanência...).

Apesar de canhestra, no entanto, a proposta de desfusão sem que se 
abra mão do que há de bom na Baixada faz sentido. Afinal de contas, há 
ali coisas nada desprezíveis, como a Refinaria de Duque de Caxias e o 

3
Cf. revista Veja, 29 jun 88, e Jornal do 
Brasil, 15 jun 88.

4
Cf. jornal O Globo, 29 nov e 08 dez 96. O 
referido presidente é reportado como ten-
do declarado: “O bom é cortar o mal pela 
raiz, ou seja, combater o transporte irre-
gular. Mas na praia quero policiamento 
ostensivo, realmente inibidor.”

5
Cf. artigo “Fusão, desfusão e confu-
são”, publicado no jornal O Globo em 
11 jun 04, então republicado no site 
www.autonomiacarioca.com.br. 
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Polo Gás-Químico, com a utilização do gás natural como insumo para 
a indústria plástica etc. Será que, com a frase “Baixada Fluminense e ar-
redores”, Merval não estaria pensando no Porto de Sepetiba? Bem que 
o ICMS da região e os royalties do petróleo contribuiriam bastante para 
sustentar a nova cidade-estado, não sendo problema se isso prejudicasse 
os moradores dos antigos municípios (incorporados como meros bairros 
periféricos). Com certeza, na proposta, o vazadouro de Gramacho, em 
Duque de Caxias, continuaria a receber lixo carioca. Tudo sem falar nas 
constantes propostas de colocar cercas e muros nas “favelas”; de murar a 
Linha Vermelha e a Linha Amarela para isolá-las das inúmeras “comuni-
dades” que as margeiam.

Pergunto: os exemplos acima são ou não reflexo do espírito segrega-
cionista de setores conservadores intelectualizados da cidade do Rio de 
Janeiro? Pode ser que não. Pode ser que sim; mais para sim...

Os que pensam dessa forma parecem desconsiderar as múltiplas variá-
veis envolvidas, simplificando a questão a ponto de imaginar “soluções” tão 
heterodoxas para a violência da cidade. Enquanto esperam que se formem 
suas sonhadas “ilhas” de tranquilidade, procuram culpados, partindo do 
princípio de que, se a violência campeia, a “culpa” é “das autoridades”. E 
então nota-se um deslocamento da questão. Não se tratará mais de iden-
tificar, por um lado, os fatores (incluídos os conflitos materiais internos) 
que alimentam a violência criminal, nem, por outro, os que explicam as 
manifestações violentas protagonizados pelas “comunidades”, na forma 
referida acima. A violência da cidade seria mera consequência da suposta 
inação, incompetência ou despreparo da polícia e do governo da vez. Bas-
taria, então, contar com uma boa polícia, numerosa, e com policiais bem 
preparados e íntegros, para que a paz voltasse a reinar na cidade, ou pelo 
menos em algumas de suas áreas escolhidas. Ninguém o diz claramente, 
mas nas entrelinhas do discurso dos grupos hegemônicos lê-se que, para 
ser eficiente e eficaz, a polícia teria que se alinhar mais e mais à ideologia 
e aos interesses desses grupos.

Não estamos, portanto, diante de um problema pequeno, que possa ser 
resolvido do dia para a noite com o uso da força ou com um plano mirabo-
lante sacado da manga, no que muitos acreditam. Para além da complexida-
de da violência criminal propriamente dita e da desenvoltura dos traficantes 
de drogas, o que já é um problema e tanto, impõe-se reconhecer que a tensão 
social e o medo da violência presentes no Rio de Janeiro não são, repita-se, 
um problema em si mesmo. No fundo, é o medo dos “diferentes”, que são a 
maioria. Estes assustam pelo seu número e pela forma destemida, agressiva 
e, não raro, raivosa com que passaram a exigir o reconhecimento da sua cida-
dania. Do ponto de vista das camadas médias e altas, assusta a “ousadia” com 
que insistem em ocupar espaços a eles interditados pela tradição, como as 
elegantes praias da Zona Sul, o que fazem, para piorar, em grupos, incomo-
dando ainda mais. Diluídos, até que não incomodam tanto, mas em grupos 
atemorizam, pois não há como ignorar a diferença que ostentam no fenó-
tipo. Imagina-se sempre que vão fazer um “arrastão”. E eles sabem disso, e 
disso procuram tirar proveito. Veem as pessoas assustadas e se divertem, cor-
rendo de forma errática para lá e para cá, só para verem a sua (delas) reação.
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Se há consenso quanto à necessidade de reverter o quadro negativo em 
que nos encontramos, é incompreensível que se insista numa racionalidade 
entre meios e fins que não se cumpre ou, pior, que tem o efeito de agravá-
lo. Em realidade, o que tem acontecido no Rio de Janeiro evidencia que 
ainda não se buscou resposta para uma simples pergunta: os meios que têm 
sido utilizados na luta contra a violência ao longo das últimas três décadas 
são capazes de atingir os fins almejados?

Como se trata de uma questão de racionalidade, recorro a Maquiavel. 
Como se sabe, atribui-se a ele o alinhamento a uma racionalidade indife-
rente a considerações ético-morais. Na verdade, o que esse pensador pa-
recia querer mostrar aos “príncipes” é que os fins são mais importantes do 
que os meios na orientação do processo de tomada de decisões. Há meios 
potencialmente capazes de atingir os fins – meios ético-morais ou não – e 
meios incapazes de atingi-los, ainda que imorais e aéticos. Ora, se mesmo 
adotando meios imorais e aéticos sabe-se de antemão que os fins não serão 
atingidos, para que empregá-los? 

Impõe-se, por conseguinte, a necessidade de enxergar conflitos subja-
centes à violência da cidade, aqueles que têm a ver com o seu conteúdo 
material (interesses, impulsos, discriminação, fome, religião etc.), segundo 
Simmel (Op. cit., p.166), conflitos esses, ou mais precisamente, conteúdos 
esses que, por alguma razão, têm sido abafados ou minimizados ao longo 
do tempo, como, no caso do Rio de Janeiro, os decorrentes do racismo, do 
elitismo e de outras formas de intolerância. Como se sabe, a preliminar 
para que os conflitos, os aparentes e os ocultos, possam ser enfrentados de 
forma minimamente consequente é que eles sejam admitidos e explicita-
dos, por mais incômodos que sejam.

O pesadelo 

GUERRA. No pesadelo, a abertura do noticiário da TV. Tiroteio e 
bala perdida em Copacabana. Idosa é atingida por tiro de fuzil e chega morta ao 
hospital. Médico sai para comprar pão e morre em assalto. Invasão do Morro dos 
Macacos, em Vila Isabel, pela facção adversária. Lutam pelo controle dos pontos 
de venda de drogas. Saldo: helicóptero da polícia derrubado, 12 mortos, entre 
eles três PMs, e 45 feridos. Esta madrugada, oito assaltos e três latrocínios. Tu-
multos, quebra-quebra e incêndio de vagões de trens da SuperVia na Estação de 
Nilópolis. Tiroteio na Linha Vermelha. Tiro de fuzil mata mãe e fere a criança 
que estava no seu colo. As autoridades afirmam que o policiamento será reforçado.

De novo, as mesmas “soluções”: “Tem que ocupar as favelas!”, “É preciso 
construir muros”, “Prisão perpétua”, “Pena de morte aos traficantes”, “Mais 
polícia e prisão”; “Forças Armadas na rua”, e por aí afora. Esse modo de ver 
as coisas traz consigo ingredientes que servem mais para piorar o quadro 
do que para melhorá-lo. Mais para dividir a sociedade do que para uni-
la, o que vai ensejar o fortalecimento das formações que disputam o poder 
local às margens e nos interstícios da sociedade mais ampla. Sem rodeios: 
ingredientes para a legitimação do poder de traficantes e milicianos, do que 
é exemplo o número crescente de pessoas que, ligadas a essas formações, são 
eleitas para importantes cargos. Trago, a propósito da imprevidência das eli-
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tes cariocas, o que, a respeito do tema, sustentam os dois importantes autores 
citados anteriormente, Mosca (Op. cit.), e Pareto (Op. cit.), considerados 
teóricos das elites por suas concepções antidemocráticas. 

No final do século XIX e início do século XX, questionando ideias ca-
nônicas à época, os dois preocupavam-se com os desacertos das “elites” ao 
tentar justificar o seu poder com base na crença de que os povos do Norte 
(brancos) seriam superiores aos demais por imposição da natureza: da raça, 
do clima, da evolução. Cabe a referência porque, com mais de um século de 
diferença, ainda se observam racionalizações semelhantes por toda parte, 
embora nem sempre explicitadas em público. Esses autores empenharam-
se em advertir as elites do seu tempo para a necessidade de evitar a sua 
desintegração por não entenderem que o poder se sustenta em outras bases, 
e não propriamente na natureza. Para eles, a teoria democrática, do gover-
no da maioria, era uma ilusão. Sustentaram, com base na História, que o 
poder está sempre nas mãos de uma minoria organizada (a “classe política”, 
no dizer de Mosca), cuja estabilidade dependeria de como se aplicasse o 
que este chamou de “fórmula política”: a maneira pela qual essa “classe” 
procura legitimar o seu poder e a maioria é levada a aceitar a dominação.

Para Mosca (Op. cit., p. 53), a alternância no poder não significa mu-
dança da “classe política”, pois, em princípio, a alternância se dá sempre 
dentro da mesma classe, a qual, para esse efeito, constitui um grupo ho-
mogêneo e solidário contra a maioria normalmente desorganizada e divi-
dida. A chave para a sua estabilidade, portanto, estaria na capacidade de 
organização. Na mesma linha teorizava Pareto, para quem a estabilidade 
no poder depende igualmente de que as “elites dirigentes” se apliquem 
em ser intelectual, física e moralmente superiores às camadas populares, 
o que, da mesma forma, não é um dado da natureza. A definição de elite 
que apresenta é uma crítica contundente aos seus desvios ético-morais e à 
busca egoísta da satisfação de seus interesses:

A ideia que se faz de uma elite é presidida pelas qualidades nela procura-

das. Pode haver uma aristocracia de santos ou uma aristocracia de bando-

leiros, uma aristocracia dos instruídos, uma aristocracia dos criminosos e 

assim por diante. O conjunto das qualidades que promovem o bem-estar 

e a dominação de uma classe numa sociedade constitui algo que chamare-

mos simplesmente de elite. (PARETO, 1909, p. 155)

Portanto, temos aí que, mesmo num modelo autoritário como o vis-
lumbrado por esses autores, não bastam os ditames da natureza e a ca-
pacidade de organização. É preciso retidão ética e compromisso com a 
maioria, para que esta seja levada a aceitar o arranjo da “fórmula política” 
adotada. No Brasil, consideradas as práticas das elites políticas, é, no mo-
mento, uma impossibilidade. Mesmo para esses autores, o uso da força e 
a repressão pura e simples são instrumentos débeis para a manutenção do 
status quo. No caso brasileiro, portanto, não se trata mais da tranquila “cir-
culação das elites”, como diria Pareto, com “esquerda” e “direita” saindo do 
mesmo estrato social. Daí, ao insistir na adoção de métodos de justificação 
do poder caducos, como os baseados na presunção de sua superioridade 
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“natural”, na força do dinheiro e do aparato repressivo, a elite brasileira 
irritaria tremendamente esses seus defensores. Pior, deixá-los-ia desolados 
ante a impossibilidade de desviá-la do abismo, valendo o raciocínio para a 
elite carioca.

Isto posto, não será descabido admitir a hipótese de que o quadro deso-
lador observado no Rio reflete centralmente o choque da ordem tradicio-
nal, sintetizada na fórmula elitista “cada macaco no seu galho”, com uma 
ordem “marginal” que a desafia, não raro, com a aplicação da pedagogia 
que lhe foi ensinada ao longo do tempo, a da violência. Sob a antiga fór-
mula, o que se tinha por integração era na verdade uma acomodação, em 
que cabia aos deserdados da Nação conformarem-se, alegres, com o que 
lhes sobrava do arranjo. Uma acomodação tida por “natural” pelos seus 
beneficiários, situados nos galhos mais altos e frondosos, mas vivida com 
ressentimentos dissimulados pelos tradicionais prejudicados por ela, situa-
dos nos galhos secos rentes ao chão, situação que vai se alterando à medida 
que as carências aumentam e os despossuídos vão adquirindo consciência 
dos seus direitos. As demandas cidadãs se avolumam sem terem maior 
ressonância. A competição pelos bens materiais e simbólicos se acirra, sem 
que as regras tradicionais, que beneficiam desproporcionalmente as ca-
madas dominantes, se alterem. As tensões aumentam, e agora, de uma 
integração precária, parece estar-se passando para uma real desintegração, 
fazendo-nos pensar que o conflito social representado por esses fatos este-
ja evoluindo, não para uma “rearrumação”, mas para a ruptura. Tal cor-
responderia ao que Angelina Peralva (2000) entende ser um processo de 
“dessegregação”, processo este acentuado pela abertura democrática após 
o regime militar, a despeito da qual se observaria uma “continuidade auto-
ritária”, com a formação de uma contracultura marcada pela revolta6. Sem 
rodeios: descambando para um conflito civil, entre, de um lado, o Estado e 
os grupos hegemônicos, e, de outro, a maioria discriminada. Na cidade do 
Rio de Janeiro, tal conflito se prenuncia, como vimos, nas manifestações 
violentas de revolta de moradores de “comunidades” com as suas condições 
de vida e com a forma como, a seu ver, são tratados pelo Estado, sobretudo 
pelo sistema policial-penal; e se depreende também da ação cada vez mais 
audaciosa dos bandos criminosos, os quais têm demonstrado não temerem 
nem a polícia nem as Forças Armadas; e se depreende igualmente da for-
ma como a “alta classe média” reage, imaginando ser possível transformar 
bairros considerados nobres em ilhas de tranquilidade, à parte... 

Como vimos, a hegemonia das “elites dirigentes” não pode girar ape-
nas em torno dos três marcos apontados por Mosca e Pareto (a afirmação 
da sua superioridade etnorracial; o acúmulo de patrimônio; e a superiori-
dade bélica dos que estariam a seu serviço). Daí, não há por que estranhar 
que os grupos que se consideram discriminados, os “outros” de cidades 
como Rio de Janeiro ou São Paulo, por exemplo (favelados, negros, mi-
grantes nordestinos, “marginais” etc.), lutem para afirmar-se socialmente 
nos mesmos marcos. Os jovens das camadas populares desconfiam que 
valores e crenças que tentam inculcar-lhes, como a ética do trabalho, o 
amor à Pátria, o temor a Deus, o primado do direito, fazem parte muito 
mais da uma estratégia de dominação, correspondendo não à prática das 

6
Segundo Peralva, a afirmação da iden-
tidade dos jovens favelados de hoje passa 
pela reivindicação de que sejam respeita-
dos, ainda que aderindo ao crime. O que 
ela chama de “dessegregação”, no entanto, 
pode ser entendido como um processo de re-
tirada do véu da segregação, em que esta 
começa a aparecer de corpo inteiro.
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elites, mas à sua retórica. “Faça o que eu digo, não faça o que eu faço!” . 
Não pode dar certo. 

Uma palavra sobre os três marcos acima mencionados. Primeiro, o re-
ferente à afirmação da hegemonia na suposição da superioridade etnorra-
cial. O que dizer da crescente mobilização de setores negros para fugir ao 
figurino, ou seja, para afirmar a sua identidade em torno do que se passou 
a chamar de “consciência negra” (cabelos em tranças e em cachos, exibidos 
por negras e negros; comemorações ruidosas no Dia Nacional da Cons-
ciência Negra, 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares 
etc.)? Por outro lado, será que a rede de solidariedade que se vem formando 
entre “comunidades” tão distantes entre si como o Morro do Alemão e o 
do Vidigal, o da Providência e a Vila Vintém, refletida em bailes, festas, 
feijoadas e churrascos a que comparecem moradores de muitos desses luga-
res, não caracterizaria uma consciência de não-pertencimento à polis? Tal 
não ensejaria a formação de uma pertença “à parte”, ou, dito de outra for-
ma, uma consciência “étnica” insurgente, como aparece nas letras de rap?7

Quanto ao segundo marco – a afirmação de poder pelo patrimônio –, 
o que dizer da sôfrega busca de acumulação de dinheiro pela via do crime 
(fraude, crime comum, narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, lava-
gem do dinheiro, corrupção etc.) por representantes de todos os estratos 
sociais e de todos os setores, com a emergência de um grande número de 
novos-ricos, que se vão somando aos antigos, formando uma nova elite, 
anódina, aética, egoísta, como previram Mosca e Pareto?

Quanto ao terceiro – a afirmação de poder pela força –, o que dizer 
da imensa quantidade de armas de fogo apreendidas regularmente pela 
polícia no Rio de Janeiro sem que os bandidos se desarmem? E não me 
refiro apenas às armas utilizadas normalmente em assaltos e execuções, 
como revólveres e pistolas. Refiro-me aos fuzis, metralhadoras, granadas 
e outros artefatos bélicos. Para se ter uma ideia da magnitude do pro-
blema, basta dizer que, entre 1999 e 2004, foram apreendidos no estado, 
só pela Polícia Militar, 1.095 fuzis e 1.959 granadas, conforme dados do 
Instituto de Segurança Pública – ISP / SESEP/RJ, ninguém sabendo que 
percentual esse número representa em relação ao que continuou e continua 
em posse das facções8. Além disso, surpreende o fato de que, a cada ano, 
quanto mais armas são apreendidas, mais armas circulem. Os comercian-
tes de armas, legais e clandestinos, nacionais e estrangeiros, agradecem.  E 
o que dizer do enfrentamento aberto às forças policiais por contingentes 
cada vez maiores de “soldados” do tráfico? E do ataque a equipes e bases de 
policiais em plena luz do dia? Será que resolve enterrar os policiais mortos 
com honras militares? 

Conclusão

Penso haver demonstrado que a violência não é um problema que se es-
gote em si mesmo, de vez que decorre de conflitos recônditos, peculiares à 
convivência social. E que o pesadelo das elites brasileiras, ou, mais precisa-
mente, das elites cariocas, não se dissipará com a (auto)apartação em ilhas 
de excelência em meio ao caos, no que muitos apostam. Mais: que se cons-

7
É comum os rappers saudarem as comuni-
dades. No rap “Sem Esquecer as Favelas”, 
MV Bill desculpa-se por não ter citado 
várias delas no CD anterior, e cita 140. 
Vai um trecho desse rap: “Não esqueci do 
Iriri, Rato Molhado / [...] Chapéu Man-
gueira / Rocinha tem um baile que inva-
de a segunda feira / [...] Cruzada / Tem 
polícia na rua, tem coroa assustada / [...] 
Querosene / pra ser inimigo, basta ser PM 
/ Santa Marta, Fubá, Cajueiro, São José / 
sem parar de lutar, sem perder a fé / Morro 
do Macaco, Morro do Amor / a maioria 
é careca e tem a minha cor / Pavão-Pa-
vãozinho, todo respeito / valorizo minha 
raiz que trago no peito [...] Favela, lugar 
que meu povo se instalou / Favela, a única 
coisa que sobrou [...] de negão pra negão 
/ desculpe se sua favela não citei / estará 
presente no próximo rap, que eu sei /[...] A 
todas as favelas, fé em Deus..”

8
Em visita ao Batalhão da Maré no início 
de janeiro de 2005, ouvi do comandante 
que, só ali na Maré, haveria, de posse dos 
traficantes das diferentes facções, uns 30 ou 
40 fuzis.
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titui numa temeridade pretender “resolver” o problema com o tacão, como 
se imagina ainda ser possível. Ao contrário, por esse caminho, o pesadelo 
tende a materializar-se como uma profecia soturna que se autorrealiza, em 
prejuízo de todos, de qualquer estrato, sendo elementar ter em mente que 
a apartação e o uso indiscriminado da força (no Rio de Janeiro, o apelo 
a esses meios já atingiram as raias do paroxismo) estão entre as causas 
do pesadelo; logo, beira a insanidade pensar em solucionar um problema 
com a sua causa, como se estivéssemos falando de uma vacina. A solução, 
em vez da apartação, é a busca pela integração social da cidade como um 
todo, o que implica mudança de atitude da “alta classe média”, para usar a 
expressão de Chico Buarque. A grande barreira a ser vencida será encarar 
os “diferentes” da cidade como iguais. É possível...
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Grande Sertão: Sem Veredas
Considerações acerca da violência,
a partir de uma leitura de Os Sertões,

de Euclydes da Cunha

Resumo
Em todo o Brasil, 2009 foi marcado pelas comemorações do centenário da morte de Euclydes da Cunha, autor de 
uma das mais importantes obras do pensamento social brasileiro: Os Sertões. Obra que amalgama ciência e litera-
tura, permite, em certa leitura, uma compreensão do fenômeno da violência, para além dos esquemas cientificistas e 
darwinistas que de algum modo a dataram. Ao trazer essa abordagem para o debate contemporâneo sobre a violência, 
poderemos contribuir para uma crítica substancial da ordem social estabelecida, bem como de nossas instituições.
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“Um clássico é um livro que vem antes dos outros; mas 
quem leu antes os outros e depois lê aquele, reconhece logo 
o seu lugar na genealogia.”

Ítalo Calvino (1923-1985)

Um estilista intérprete do Brasil

O ano de 2009 foi marcado em todo o Brasil pelas comemorações do 
centenário da morte de Euclydes da Cunha1, autor de uma das mais im-
portantes obras do pensamento social brasileiro: Os Sertões.

Em síntese, Os Sertões é a narrativa poética de um acontecimento 
lancinante da nossa nacionalidade, que ficou conhecido como a Guerra 
de Canudos. Canudos foi um arraial localizado no sertão da Bahia, onde 
se reuniu no final do século XIX um movimento milenarista –  liderado 
por um místico religioso chamado Antônio Vicente Mendes Maciel 
(Antônio Conselheiro) –, debelado pelas forças republicanas, à conta de 
valhacouto monarquista. 

Ao fim e ao cabo das hostilidades restaram apenas quatro defensores 
irredutíveis da “cidadela-mundéu”: dois homens, um velho e um menino, 
cujos últimos momentos foram retratados por Euclydes em passagem co-
movente e memorável.

Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a nossa história, resistiu 

até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão inte-

gral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos 

defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois ho-

mens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco 

mil soldados. (CUNHA, 2004, p. 778)

A campanha de Canudos foi, na verdadeira acepção da palavra, uma 
chacina; uma guerra de extermínio movida pela novel República, se-
quiosa em consolidar-se, contra uma população de desvalidos, relegados 
à margem da história.

Ao enfatizar a situação de excluídos do processo civilizador, na medida 
em que os membros da comunidade de Canudos foram retratados como 
“compatriotas retardatários” desse processo, Euclydes ofereceu um mote 
interessante, a partir do qual é possível pensar a questão da violência: o 
ponto de vista da alteridade.

No presente opúsculo, pretendemos, inicialmente, rememorar um pou-
co da vida e obra desse insigne intérprete do Brasil, a fim de deslindar a 
atualidade de seu pensamento. Em seguida, tentaremos argumentar que 
uma certa leitura de Os Sertões permite uma compreensão do fenômeno 
da violência, para além dos esquemas cientificistas e darwinistas que de 
algum modo dataram essa obra maior. 

A ideia que pretendemos esboçar nesse sobrevoo pelos sertões euclydia-
nos é a seguinte: é possível compreender a violência como o resultado da negação 
das condições sociais de produção da subjetividade.

1
Optamos por escrever o nome de Euclydes 
com y, respeitando a grafia original.
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Essa apropriação inusitada da narrativa euclydiana estaria muito próxi-
ma, ao nosso sentir, da perspectiva esposada pelo sociólogo francês Michel 
Wieviorka, no ensaio Para compreender a violência: a hipótese do sujeito, tex-
to que integra a coletânea Em que mundo vivemos (2006) e que servirá de 
base para nossas reflexões.

 Desde já, queremos alertar o leitor de que não se trata de propor 
aqui nenhuma teoria da violência, pretensão que os limites estreitos deste 
estudo não comportam, tão-somente pretende-se sugerir uma possibilida-
de de leitura de Os Sertões que reafirme sua posição de grande clássico das 
letras e do pensamento brasileiro, sinal da veracidade das palavras de Ítalo 
Calvino que nos serviram de epígrafe. 

Esboço biográfico

Euclydes Rodrigues Pimenta da Cunha, filho de Manuel Rodrigues 
Pimenta da Cunha e de Eudóxia Moreira da Cunha, nasceu no dia 20 
de janeiro de 1866, na fazenda Saudade, município de Cantagalo, então 
província do Rio de Janeiro. 

Ao contar 19 anos, Euclydes ingressa na Escola Politécnica, a fim de 
estudar engenharia. É provável que dificuldades financeiras o tenham feito 
desistir do curso. Em 20 de fevereiro de 1886, assenta praça na Escola Mi-
litar da Praia Vermelha. Em 1891 conclui o curso de engenharia militar, 
na Escola Superior de Guerra. 

Em 1896, Euclydes da Cunha deixa o Exército e segue para São Paulo, 
sendo nomeado engenheiro-ajudante de primeira classe da Superintendên-
cia de Obras Públicas. Em novembro irrompe o movimento de Canudos. 

Em 14 de março de 1897 publica no Estado de São Paulo a primeira 
crônica sobre o movimento de Canudos, com o título de A Nossa Vendeia2.
Em 17 de julho vem a lume a segunda crônica, com esse mesmo nome. 
Diante disso, o jornal O Estado de São Paulo não teve dúvidas em selecionar 
o correspondente que mandaria ao teatro de operações para a cobertura da 
campanha. A série de reportagens que produziu é o núcleo de Os Sertões.

O contato direto com a realidade de Canudos leva Euclydes, progressi-
vamente, a mudar seu ponto de vista inicial quanto à natureza da refrega, 
chegando a produzir um texto que é uma verdadeira denúncia contra a 
violência desmedida conduzida pelo Estado republicano contra uma po-
pulação de infelizes. 

A campanha de Canudos terminou no final de 1897. Os Sertões chega 
às livrarias em dezembro de 1902. O sucesso estrondoso da obra torna Eu-
clydes conhecido e respeitado em todo o país, com três edições publicadas 
entre 1902 e 1909.

Em 1905, Euclydes da Cunha é nomeado pelo Barão do Rio Branco 
chefe da Comissão do Alto Purus, uma expedição destinada a precisar os 
limites territoriais entre o Brasil e o Peru. Euclydes permanece quase um 
ano na Amazônia.

No dia 15 de agosto de 1909, Euclydes da Cunha foi morto num duelo 
com Dilermando de Assis, por razões passionais, na casa de número 214 da 
Estrada Real de Santa Cruz, estação da Piedade. Euclydes deixou três filhos.

2
Uma alusão ao movimento conhecido como 
Vendeia, região francesa onde, em 1793, o 
recrutamento forçado para o Exército foi 
o estopim de uma revolução que aliou a 
Igreja e os camponeses contra a República 
recém-instaurada.
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Em vida, Euclydes da Cunha lançou apenas mais duas obras: Contras-
tes e Confrontos e Peru Versus Bolívia, ambas em 1907. Contrastes e Confron-
tos é uma coletânea de artigos escritos para a imprensa e reunidos em livro. 
Peru versus Bolívia é um longo ensaio escrito a pedido do Barão do Rio 
Branco, acerca de uma controvérsia de fronteiras entre esses países. 

As obras póstumas de Euclydes da Cunha são as seguintes: À Margem 
da história (1909); Canudos – Diário de uma Expedição (1939), reeditado, 
posteriormente, com o título de Canudos e Inéditos (1967); O Rio Purus 
(1960); Obra Completa (1966); Caderneta de Campo (1975); Um Paraíso 
Perdido (1976); Canudos e Outros Temas (1992); Correspondência de Euclides 
da Cunha (1997); Diário de uma Expedição (2000) e Poesia Reunida (2009) 
– obras reunidas e publicadas a partir do inventário intelectual do autor.

O enraizamento como questão vital

Desde que Martin Heidegger (1889-1976) publicou Ser e Tempo, sabe-
mos que o mundo do homem é um mundo compartilhado; o homem é ser-
no-mundo, o que significa dizer que a condição do homem é essencialmen-
te dramática3. E porque é um drama, a vida do homem é um projetar-se 
no grande palco do mundo, numa argumentação permanente e dialogada 
com os outros homens. 

O sociólogo francês Michel Wieviorka (1946), por sua vez, nos ensina 
o seguinte, na obra Em que mundo vivemos, sobre esse aspecto enigmático 
da nossa condição:

O sujeito não é, no entanto, um elétron livre, cuja trajetória pessoal 

escaparia de toda obrigação, a toda norma, a toda relação com outros 

que não as de sua escolha. Só existe na capacidade de viver relações. 

(WIEVIORKA, 2006, p.203) 

O homem não existe no mundo sem a necessária relação com outros 
homens; relação que exige, para sua efetiva autenticidade, o reconheci-
mento da alteridade. É nesse contexto do projetar-se, inerente ao homem 
como ser-no-mundo, que situamos o enraizamento como uma questão vital. 

O homem enraizado é aquele que realiza o âmago de sua condição: a
capacidade de viver relações. O homem enraizado é sujeito histórico, porque 
é capaz de produzir, a partir das relações de reconhecimento que estabelece 
com outros homens, sua existência e a do grupo social que integra.

O enraizamento é o a priori do projetar-se, sem o qual o homem é inca-
paz de constituir-se sujeito de sua própria narrativa. Logo, desenraizar-se 
é deixar de ser-no-mundo para estar simplesmente à deriva nele, como algo 
supérfluo, redundante em sua demasia. É descaracterizar o homem de sua 
posição de singularidade, para reduzi-lo a mera coisa. A noção de enraiza-
mento é fundamental para uma concepção ampliada de segurança. 

Chamamos ordem, entre outras definições possíveis, à disposição con-
veniente dos meios que nos assegurem a realização dos fins que almejamos4. A 
ordem é captada pela razão, a partir de um meio onde as coisas estejam 
dispostas de modo a reduzir as incertezas, ampliando a possibilidade de 

3
Na medida em que  ser-no-mundo im-
plica relação com outros homens, o termo 
dramático se justifica no sentido do drama 
como série de acontecimentos que os ho-
mens fazem ou sofrem.

4
Uma das definições possíveis que se pode 
encontrar no Novo Dicionário Aurélio da 
Língua Portuguesa, na sua 3ª edição, no 
verbete correspondente.
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previsão dos acontecimentos. Toda obsessão humana pela ideia de ordem 
advém dessa necessidade intrínseca de mitigar racionalmente as incer-
tezas próprias da fragilidade de nossa condição, afastando o medo, esse 
gigante negro da alma, como o denominou Mira y Lopes (1896-1964), em 
Quatro gigantes da alma.

Segurança, numa análise abrangente do termo, quer dizer não estar ins-
talado no medo; na expectativa de experimentar aquilo que não temos a possibi-
lidade de prever e, portanto, controlar.

Nisso reside o núcleo duro de toda projeção e o propósito maior da 
civilização. Civilizar é, em última análise, um esforço coletivo para 
reduzir o sofrimento causado pela contingência, seja diante das im-
plicações da finitude, dos perigos do mundo ou da desconfiança em 
relação ao Outro. 

O processo histórico de constituição da brasilidade, tal como denunciado 
por Euclydes da Cunha, não cumpriu esse mister. Encontramos a presença 
dessa engrenagem do medo, acionada pela exclusão do processo de enraiza-
mento, na narrativa de Os Sertões. Euclydes relata acerca do arraial que

Canudos tinha muito apropriadamente, em roda, uma cercadura de 

montanhas. Era um parêntese; era um hiato. Era um vácuo. Não existia. 

Transposto aquele cordão de serras, ninguém mais pecava. (CUNHA, 

2004, p. 735)

Um cotejo entre essas premissas e estaremos em condições de entender 
o sertão euclydiano como o não-lugar das subjetividades 5; um espaço fora 
da história, onde o homem-sujeito não encontrava solo adequado para deitar 
raízes e produzir sentido para sua própria existência. Canudos era o deser-
to das subjetividades sem poder de expressão. 

Nesse cenário de desolação, o sertanejo que é antes de tudo um forte, na 
célebre imagem euclydiana, é também um desenraizado: uma subjetividade 
destituída de intensidade vital.

Zygmunt Bauman (1925) cunhou um termo muito adequado para essa 
experiência de abandono, que se aplica bem à situação dos conselheiristas: 
vidas desperdiçadas. Para Bauman, o conceito de vidas desperdiçadas está 
associado à redundância, onde

Ser redundante significa ser extranumerário, desnecessário, sem uso – 

quaisquer que sejam os usos e necessidades responsáveis pelo estabeleci-

mento dos padrões de utilidade e de indispensabilidade. Os outros não 

necessitam de você. Não há uma razão auto-evidente para você existir 

nem qualquer justificativa óbvia para que você reivindique o direito à 

existência. (BAUMAN, 2004, p.20)

Os conselheiristas foram massacrados, porque etiquetados como “re-
dundantes”, sob o ponto de vista do projeto nacional estabelecido pelas 
elites republicanas, cuja ideia de ordem – que compreende enraizamento 
numa perspectiva existencial e cidadania no plano político – nunca alcan-
çou os limites daquele arraial, a não ser para varrê-lo a canhonadas. 

5
Trabalhamos com a ideia de subjetivi-
dade de Hegel para situar o conteúdo dos 
interesses e das metas  do indivíduo nesse 
espaço.
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Ascendamos, de chofre, arrebatados na caudal dos ideais modernos, dei-

xando na penumbra em que jazem, no âmago do país, um terço da nossa 

gente. Iludidos por uma civilização de empréstimo; respigando, em fai-

na cega de copistas, tudo que de melhor existe nos códigos orgânicos de 

outras nações, tornamos, revolucionariamente, fugindo ao transigir mais 

ligeiro com as exigências da nossa própria nacionalidade, mais fundo o 

contraste entre o nosso modo de viver e o daqueles rudes patrícios mais 

estrangeiros nesta terra do que os imigrantes da Europa. Porque não no-lo 

separa um mar, separam-no-los três séculos. (CUNHA, 2004, p. 317) 

A atualidade de Os Sertões está nessa capacidade de crítica à moderni-
zação global autoritária, baseada na exclusão e que esmaga o diferente e o 
incompreensível.

Ao registrar a degola praticada com despudor pelas forças da ordem, 
Euclydes diz que:

O atentado era público. Conhecia-o, em Monte Santo, o principal repre-

sentante do governo, e silenciara. Coonestara-o com a indiferença culposa. 

Desse modo a consciência da impunidade, do mesmo passo fortalecida 

pelo anonimato da culpa e pela cumplicidade tácita dos únicos que podiam 

reprimi-la, amalgamou-se a todos os rancores acumulados, e arrojou, ar-

mada até aos dentes, em cima da mísera sociedade sertaneja, a multidão 

criminosa e paga para matar. (CUNHA, 2004, p.735)

Ao negarmos subjetividade ao Outro, ao inviabilizarmos seu acesso às 
condições materiais e espirituais de inserção como atores na vida social, 
negamos sua humanidade, porque reduzimos o horizonte de sua realiza-
ção existencial e, como disse Ernest Bloch (1885-1977), o que caracteriza 
o homem não é tanto o fato de ser uma criatura do pensamento, mas uma 
criatura com esperança.

Nessa imoralidade original firma-se a raiz de toda violência.
Wieviorka nos ensina que: 

[...] A violência exprime uma subjetividade sem saída, a incapacidade de 

ter projetos, agir de maneira criadora e produzir sua existência; ela vem 

ressaltar o abismo que separa as instituições daqueles a quem elas deve-

riam fornecer as chances e os meios de se construírem. (WIEVIORKA, 

2006, p. 205)

E mais: a violência não atinge apenas a humanidade da vítima, mas 
também desumaniza o vitimador, consequência inevitável da condição de 
ser-no-mundo (ser-com). Nas palavras de Wieviorka:

[...] A crueldade, que tem necessidade da impunidade ou do sentimento 

de impunidade para desenvolver-se, informa-nos certamente sobre a parte 

de subjetividade que se inverte numa certa prática da violência e constitui, 

por vezes, uma maneira ou um mecanismo paradoxal de poder-se suportar 

a si mesmo. (WIEVIORKA, 2006, p. 213)
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Essa situação de incerteza diante das condições efetivas de realização 
das potencialidades humanas, que Euclydes da Cunha denuncia em Os 
Sertões, não é muito diferente daquela que observamos, hodiernamente, 
nos grandes centros urbanos. 

O morro da favela era um acidente geográfico situado ao sul do arraial, 
a partir do qual as forças republicanas lançaram seu derradeiro assalto; 
passou a designar, de um modo geral, os imensos guetos urbanos que pro-
lificam, vertiginosamente, na fase atual da modernidade, frutos da nossa 
incapacidade de mudar as determinações estruturais de uma ordem social 
estabelecida, que produz e reproduz a exclusão. 

Canudos foi dizimada por essa mesma lógica de desconsideração da 
subjetividade do Outro, que nos permite, hoje, condenar milhões de infe-
lizes a essa vida líquida6 da qual nos fala Bauman:

A vida líquida é uma sucessão de reinícios, e precisamente por isso é que 

os finais rápidos e indolores, sem os quais reiniciar seria inimaginável, 

tendem a ser os momentos mais desafiadores e as dores de cabeça mais 

inquietantes. Entre as artes da vida líquido-moderna e as habilidades 

necessárias para praticá-las, livrar-se das coisas tem prioridade sobre 

adquiri-las. (BAUMAN, 2005, p. 8)

A sociedade líquido-moderna caracteriza-se pela espantosa capacida-
de de produzir refugo, inclusive humano; gente que está fora da lógica de 
reprodução metabólica do capital e condenada a continuar fora, e que por 
isso pode ser desperdiçada, sem causar qualquer transtorno ao funciona-
mento do sistema. 

Nesse sentido, a obra maior de Euclydes da cunha pode ser considerada 
uma crítica avant la lettre da globalização. 

Considerações finais

Os Sertões constitui uma reflexão profunda sobre o significado da bra-
silidade; uma tentativa de responder à inquietante pergunta: quem somos 
nós, os brasileiros? 

Obra de pensamento sobre a nossa formação social, vazada em estilo 
que amalgama ciência e literatura, a composição de Os Sertões retrata de 
modo admirável toda atmosfera intelectual que caracterizou o tempo de 
Euclydes da Cunha. 

Em que pese isso, o impacto dessa obra na mentalidade nacional deve-
se antes ao profundo mal-estar que causou a denúncia da barbárie cometi-
da pelas forças republicanas, em nome da ordem, do que propriamente às 
suas filiações teóricas e literárias.

A Guerra de Canudos foi, no dizer de Euclydes, um ataque à “rocha viva 
da nossa nacionalidade”, um evento trágico da civilização brasileira que te-
mos insistido em repetir. Nunca se soube, com exatidão, quantos morreram 
no arraial. Fala-se em 26.000 almas. Chegou-se a esse número, porém, por 
conta da quantidade de casas inventariadas, ao término da guerra, quando, 
de acordo com o texto de Euclydes, foram contadas 5.200 vivendas. 

6
Por vida líquida, Zygmunt Bauman en-
tende aquela vida precária, vivida em 
condições de incerteza com relação ao fu-
turo; uma vida que situamos neste texto 
como aquela instalada no medo perma-
nente de viver.
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Ora, segundo dados da 1ª Conferência Nacional de Segurança 
Pública7, morrem no Brasil, anualmente, 48.000 pessoas vítimas da 
violência, o que signif ica dizer que, de algum modo, aquela ignomínia 
não acabou.

Darcy Ribeiro dizia que o Brasil era um moinho de gastar gente. Dizia 
isso por conta do número impressionante de homens e mulheres que tritu-
ramos, ao longo da história, no processo fantástico de construção da nossa 
nacionalidade. Canudos foi um desses momentos. 

Acreditamos que uma leitura de Os Sertões estimule uma reflexão so-
bre a violência a partir de uma ideia ampliada de segurança, que alcance 
não apenas o sentido de uma inviolabilidade física e patrimonial dos ci-
dadãos, mas também – e principalmente – uma obrigação de assegurar 
condições materiais e espirituais para que a vida de uma comunidade 
humana tenha sentido. 

Acreditamos, ainda, que, ao trazer essa abordagem para o debate con-
temporâneo sobre a violência, poderemos contribuir para uma crítica subs-
tancial da ordem social estabelecida, bem como de nossas instituições.

A leitura de Os Sertões permite vislumbrar a violência como fruto da 
insensibilidade diante da responsabilidade fundamental que temos com 
relação ao Outro, pelo fato inescapável de nossa condição de ser-no-mundo.
Por isso sua leitura deve ser estimulada. A leitura desse livro-monumento 
aumenta nosso desejo de transformar essa imensa sociedade de mercadorias8

num lugar decente, o que somente é possível se for assumido como um 
projeto de todos e para todos. 

Isso significa, por um lado, romper com a lógica do individualismo 
possessivo, marca da modernidade, caracterizado pela autocentralida-
de, para adotar o paradigma do sujeito histórico, fundado na respon-
sabilidade pelo mundo. Por outro lado, significa um movimento para 
o Outro: a descoberta da alteridade como sentido mais profundo da ética.

O urbanista norte-americano Mike Davis, em Planeta de favelas, nos 
alerta para o fato de que:

Em 1950, havia 86 cidades no mundo com mais de um milhão de ha-

bitantes; hoje são 400 e, em 2015, serão pelo menos 550. na verdade as 

cidades absorveram quase dois terços da explosão populacional global 

desde 1950 e crescem hoje no ritmo de um milhão de bebês e migrantes 

por semana. A população urbana atual (3,2 milhões de pessoas) é maior 

que a população total do planeta em 1960. Enquanto isso, no mundo 

todo, o campo chegou a sua população máxima (3,2 bilhões de pesso-

as) e começará a encolher a partir de 2020. Como resultado, as cidades 

serão responsáveis por todo o crescimento populacional futuro da Terra 

– espera-se que seu ponto máximo, cerca de 10 bilhões, seja atingido em 

2050. (DAVIS, 2006, p. 191)

O mundo caminha para se tornar uma prodigiosa Canudos.
Euclydes da Cunha anteviu essa possibilidade em passagem quase 

profética de Os Sertões:

7
A 1ª Conferência Nacional de Segurança 
Pública (CONSEG) ocorreu em Brasília 
entre os dias 27 e 30 de agosto do corrente 
ano e pretendeu discutir princípios e dire-
trizes para uma política nacional de segu-
rança pública para o Brasil.

8
O termo é de István Mészáros.
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[...] A correria do sertão entrava arrebatadamente pela civilização adentro. 

E a guerra de Canudos era, por bem dizer, sintomática apenas. O mal era 

maior. Não se confinara num recanto da Bahia. Alastrara-se. Rompia nas 

capitais do litoral. (CUNHA, 2004, p.501)

É forçoso dizer, para concluir este trabalho: ou mudamos a lógica de 
reprodução da ordem social, a partir da transformação de nossa consciência 
moral, ou muito em breve nosso mundo será um Grande Sertão: sem Veredas.
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Nossas melhores armas são, antes, nossos recursos men-
tais, nossa astúcia, nossa habilidade, tanto para nos de-
fender como para atacar.

Mansour Challita

Parafraseando Carnelutti no prefácio de As Misérias do Processo Penal,
divertir-se é escapar do cotidiano, pois que esse é difícil e monótono. Neste 
espaço podemos e devemos nos divertir e fazer uma reflexão ao mesmo 
tempo. Por isso a preferência por falar acerca de histórias de nosso direito e 
segurança pública de forma literária. Assim, podemos refletir sobre nossos 
passos com divertimento.

Este texto é um extrato de algumas partes de minha dissertação de mes-
trado em Engenharia de Produção efetivada na Coordenação dos Programas 
de Pós-Graduação de Engenharia – COPPE da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e concluída em 20031. O texto ainda se mostra atual.

O aparato de segurança pública tem sido alvo de inúmeras críticas no 
decorrer das últimas décadas. Tais críticas, que assumem caráter recorren-
te, têm sua origem na conjuntura socioeconômica-político-cultural que, 
no cenário mundial e nacional vem sofrendo fortes quebras de padrões.

Segurança pública e polícias – Civil, Militar, das Forças Armadas e 
social –constituem temas de profundo interesse para a sociedade, para os 
governantes, para a mídia, para estudiosos e acadêmicos de várias áreas do 
conhecimento e para os profissionais de polícia. Pensar os serviços policiais 
implica uma série de estudos setoriais que, isoladamente, se justificariam 
como um estudo próprio.

Pode-se entender que o policiamento de uma cidade faz parte de sua 
medula, que ajuda, assim como a infraestrutura dentre outras áreas, a for-
mar a espinha dorsal de um governo. Por isso tem merecido tamanha aten-
ção e sido objeto de demandas coletivas e sociais, dando origem a progra-
mas de governo específicos que prometem melhoria e consequente estado 
e sentimento de segurança para a população.

A necessidade de prestação de serviços a grandes massas, principal-
mente em um estado federado como o Rio de Janeiro, que já foi capital da 
República Federativa do Brasil, pode ter levado formuladores de políticas 
públicas à utilização da racionalidade instrumental tal como qualificada 
por Weber, sendo determinada por uma expectativa de “fins calculados”. 
Os gestores de nível estratégico dos serviços de segurança pública no Rio 
de Janeiro foram levados, desde 1808 – ano da criação da Intendência Ge-
ral de Polícia da Corte do Estado do Brasil – a racionalizar o trabalho que 
se traduz no serviço prestado a seus destinatários.

Ao pesquisar encontrei historiadores, sociólogos, psicólogos, juristas, 
escritores em geral e outros profissionais com publicações sobre institui-
ções policiais, além dos próprios policiais. O meio é o caminho, já dizia 
Buda. Produção literária de pessoas “de dentro” das instituições com dis-
tanciamento provocado pelo contato com a ciência, em parceria com os 
demais participantes e componentes da sociedade, traria bons aportes para 
a elaboração de políticas públicas para o setor – o que já vem se efetivando 
por meio da participação da sociedade na produção de segurança.

1
BRANCO, Zoraia Saint´Clair. Produ-
ção da Ordem na Formação do Brasil. 
Um estudo de caso sobre a Polícia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro. 2003. 136 f. Tese 
(Mestrado em Ciências em Engenharia de 
Produção) - Coordenação dos Programas 
de Pós-Graduação de Engenharia, Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2003.
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Neste escrito será explorado o recurso literário da fábula. Porém, serão 
apresentadas histórias reais, segundo a literatura, nas quais será possível 
procurar alguma “lição de vida” ou moral da história. Essa moral da histó-
ria nada mais é que uma interpretação de fatos reais que forma uma análise 
sobre o que foi exposto.

Para análise dos fenômenos ocorridos, de natureza muitas vezes pito-
resca, assim como seus componentes, utilizei os recursos apresentados no 
livro persa Calila e Dimna, com origem indiana. Trata-se de obra sem au-
toria exata e traduzida do persa por Ibn Al-Mukafa na qual, pela utilização 
de animais irracionais, a vida dos homens é narrada com todas as virtudes 
e vícios que os caracterizam, dando ao leitor a impressão e a certeza de 
que é ou pode vir a ser sujeito ou objeto de todas as situações ali contadas. 
Segundo seu apresentador, Mansour Challita, esse livro contém a sabedo-
ria humana necessária e orientada para a “mais prestigiosa e influente das 
atividades”: a política.

Vários foram os assuntos e fatos que encontrei para dar conteúdo àquele 
capítulo, que ora visito, mas o tipo de trabalho realizado em 2003 exigiu-
me que apenas escolhesse três. Contudo, não posso deixar de compartilhar 
com o leitor acontecimentos2 como: 

Em 1703, um bispo envia missiva à metrópole, narrando que 
mulheres andavam sozinhas à noite na rua. Após algumas pon-
derações, chegou-se à conclusão de que isso não era pecado, 
além do que, havia muitas pessoas pobres que à noite poderiam 
buscar seu sustento.
Lei das Aposentadorias: em 1808, 15.000 pessoas, vindas em 8 
naus, 4 fragatas, 4 embarcações comuns e 40 navios mercantes, 
aportaram no Rio de Janeiro juntamente com o Rei e a Rainha. 
Isso deu muito trabalho à polícia, organizada por D. João VI 
em 05 de abril. Essas pessoas teriam de conseguir algum local 
para morar e assim surgiu a Lei das Aposentadorias. Essa lei 
estipulava direito a um fidalgo qualquer de, uma vez escolhida 
uma casa, exigir que seu dono se retirasse para que ele e sua 
família nela viessem a morar, com direito a móveis, utensílios 
e criados, o que levou à bancarrota diversos “abastados”. Certo 
fidalgo desejou a casa de um juiz e foi à sua casa falar-lhe. Nessa 
oportunidade, o juiz pediu que sua mulher se retirasse da sala 
para que ele não a pedisse, pois teria de entregá-la. Na porta 
da casa onde morariam esses fidalgos eram apostas as letras 
P.R. com o significado Príncipe Real, mas o povo traduzia por 
Ponha-se na Rua ou Prédio Roubado.
O 6º Intendente Geral de Polícia, Desembargador Francisco Al-
berto Teixeira Aragão (1824), era comparado a Paulo Viana. Car-
mo Neto chama de Idade de Ouro da Polícia, a do Aragão, que 
tinha sentimentos de humanidade em relação aos escravos; fez o 
primeiro regulamento de teatros para inspecioná-los (a Polícia do 
Theatro); concedeu gratificação aos oficiais do Corpo de Guar-
da da Polícia; criou a Contadoria e Tesouraria da Polícia; efeti-
vou pela portaria de 04/11/1825 (com as atribuições) o corpo de 

2
Para melhor entendimento e detalhamen-
to dos acontecimentos aqui citados, ver 
BARRETO FILHO, Mello; LIMA, 
Hermeto. História da Polícia do Rio de 
Janeiro: aspectos da cidade e da vida ca-
rioca. Rio de Janeiro: Editôra S.A. A 
Noite, 1939-1943.
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comissários, cargo instituído pelo aviso de 25/05/1810; realizou 
“várias e proveitosas obras públicas”; fez o edital de 03/01/1825, 
que instituía uma gratificação, além da obrigação de ser revistado 
a partir de determinada hora da noite quem estivesse na rua, ou 
toque de recolher, ou toque do Aragão, como ficou conhecido.

A partir deste momento trarei fatos reais com um toque alegórico.

1. Aí vem o Onça !

Disse o Leão à Coruja:
– Conte-me, se o tem por bem, uma história que ilustre o caso do ho-

mem que age pela força e tem poder para gerir uma cidade, e, ainda 
que seus atos surtam os efeitos desejados pela população, termina seus 
dias sem o devido respeito que tanto o dignificou, em sua opinião.

– O que age pela força termina seus dias sem o devido respeito que 
tanto o dignificou, em sua opinião, enquanto detinha o poder. En-
tre as histórias que ilustram esse caso, está a do Onça.

– E como é essa história? – Perguntou o Leão.
– Conta-se, disse a coruja, que nas terras do Rio de Janeiro, nos 

idos de 1725, houve um governador cujo apelido era Onça. Ele 
teria assumido o cargo em 10 de maio daquele ano. Seu nome era 
Luiz Vaía Monteiro, e tinha origem portuguesa. Naquela época, 
os governadores geriam a cidade de forma a organizá-la. Nada 
poderia estar fora de lugar, luz, água, ordem pública, locais para 
divertimento, enfim, a cidade, polis, deveria estar em boas con-
dições para se viver.

– Sim, mas por que ele tinha este apelido tão selvagem? – Pergun-
tou o Leão.

– As funções de governar incluíam, naquela época, as de polícia, ou 
segurança pública, tal qual conhecemos hoje. E quando ele assu-
miu o governo, uma onda de violência assolava a cidade. Tratava-
se de um homem cuja atuação policial pode ser reconhecida pela 
frase que o tornou famoso: “Aí vem o Onça!”. Até os que nada 
deviam, corriam ao ouvir seu nome. Era muito dedicado no cum-
primento de suas atribuições e acabou por conquistar um número 
considerável de inimigos, inclusive entre a elite mais próxima de 
D. João VI. Diz-se que era violento, mas que sua forma de com-
bater a criminalidade surtiu efeitos desejados, “saneando” a cidade 
e dando às famílias sossego para viver. Era um governador que 
incorporava o policial, para a época. Repudiava a desordem, ainda 
que ocorresse entre seus subordinados.

– Vem desse episódio histórico o termo: “Isso é do tempo do Onça”. 
Quem já não ouviu essa frase ao se referir a situações muito antigas?

– “O homem sensato usa de todos os recursos antes de ir à luta, e 
deixa esta para depois de esgotar todos os meios pacíficos a seu 
alcance e toda a sua paciência” (AL-MUKAFA, s/d, p. 39). Mas 
o Onça era temido por todos e gostava de exercer sua autoridade. 
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Seu fim foi triste, sem apoio real quando teria proibido que se for-
massem habitações fora dos limites onde poderia manter a ordem, 
foi substituído e, desiludido, faleceu nos idos de 1733.

– Conto essa história para lhe dizer que “[...], quando os hipócritas 
e inescrupulosos se conluiam contra o homem inocente e íntegro, 
são capazes de conduzi-lo à morte, embora sejam débeis, e ele, 
forte; [...]” (AL-MUKAFA, s/d,p. 33). Onça podia até ser forte e 
poderoso contra os criminosos, contudo não foi forte o suficiente 
contra os invejosos, sendo certo que errou na forma como agiu para 
ser amado pela população daquela cidade.

2. O Paulo Viana, o Intendente Geral de Polícia

Disse o Leão à Coruja:
– Escutei a história do homem que age pela força e tem poder para ge-

rir uma cidade, e ainda que seus atos surtam os efeitos desejados pela 
população, tem final triste. Conte-me agora, se o tem por bem, uma 
história que ilustre o caso do homem que é atencioso com seu mister, 
trabalha com afinco, mas se deixa entregar nas mãos de inimigos.

– O que se dedica às suas funções, é atencioso com seu mister, tra-
balha com afinco, mas se deixa entregar nas mãos de inimigos, cai 
em desgraça. É o caso de Paulo Viana.

– O que ocorreu com este humano? – Indagou o Leão.
– Conta-se que Paulo Fernandes Viana foi o primeiro Inten-

dente Geral de Polícia, em 1808. Tratava-se de um desem-
bargador, brasileiro de nascimento, e tido por homem justo, 
rígido e de grande inteligência que já havia dado provas de seu 
valor como administrador, pois já tinha desempenhado outros 
cargos importantes.

– Esse homem serviu à polícia por mais de uma década, tendo cons-
truído quartéis, teatro; manteve a Guarda Real da Polícia; cuidou 
da vigilância pessoal do Rei; promovia festas populares para atenuar 
“as amarguras da vida”; realizou obras municipais, como calçamen-
to de ruas, aterro de mangues; empregou negros deficientes físicos; 
abriu ruas, tais como a Santa Luzia e a estrada velha da Tijuca; pro-
porcionou serviços de limpeza e fiscalização das fontes públicas, que 
eram objeto de problemas constantes; cuidou do abastecimento de 
água potável e construiu cadeias com verbas de seus amigos, com 
doações, criando ações e efetivamente pagando tais papéis.

– Conta a lenda que a alimentação de presos já era problema desde 
aquele tempo. No Aljube, um convento que teria se transformado em 
prisão após a chegada da corte real, havia instalações para 15 pessoas, 
mas chegou a ter 300 em idos de 1817. Até isso ele tinha de resolver.

– Mas caiu em desgraça, o Viana. Devido a manobras políticas e pro-
blemas com o filho de Sua Alteza Real, terminou por ser difamado, 
caluniado e demitido.”Assim sucede também ao homem de valor, 
cujos méritos levam à sua desgraça, pelo número de invejosos e tudo 
o que contra ele urdem o malvados” (AL-MUKAFA, s/d, p. 32).
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– Conto essa história para falar sobre o homem que é atencioso com 
seu mister, trabalha com afinco, mas se deixa entregar nas mãos de 
inimigos e cai em desgraça.

4.3. O Rei, a Rainha e os autos

Disse o Leão à Coruja:
– Escutei a história do homem que é atencioso com seu mister, tra-

balha com afinco, mas se deixa entregar nas mãos de inimigos e 
cai em desgraça. Conte-me agora, se o tem por bem, uma última 
história que ilustre o caso do homem que preserva a liberdade da 
mulher com quem se desposou, mesmo ao se ver traído e humilha-
do, considerando a posição social que tem.

– O que preserva a liberdade da mulher com quem se desposou e 
é mandante de crime, mesmo ao se ver traído e humilhado, con-
siderando a posição social que tem, contará com um futuro de 
gozações a seu respeito, além de ser seu dever dar o exemplo à 
população que o observa, devido à posição social em seu Estado. É 
o caso do Rei que determinou que se rasgassem o autos que incri-
minavam sua esposa, a Rainha.

– E como é essa história? –  Perguntou o Leão.
– Conta a história que uma rainha, D. Carlota, e seu marido, o Rei, 

não se entendiam lá muito bem. Em virtude de tamanha infeli-
cidade, ela tentava se alegrar ao lado de outros parceiros, sem se 
incomodar com o que a corte falaria ou pensaria a respeito. Tam-
pouco importava-se com as consequências reais.

– E o Rei nada comentava? Perguntou o Leão.
– Não, mas a corte sim, e muito! A Rainha encantou-se com o Sr. 

Carneiro Leão (mas não era seu ancestral), então diretor do Ban-
co do Brasil e casado. Sua esposa, D. Gertrudes Angélica Pedra 
Carneiro Leão, ficou sabendo da história de traição e não gostou. 
Desiludida e triste foi tirar satisfações. A rainha não gostou da 
reclamação e mandou que a assassinasse. Contratou uma pessoa 
para acabar com a vida da pobre esposa traída. Quando tudo veio 
à tona, após a devassa foi encontrado o criminoso, que confessou e 
entregou a mandante do crime.

– Houve um juiz que “ousou” colocar os fatos conforme produto da 
devassa nos autos, ou no papel. D. João VI, escandalizado com 
tal situação, não pôde suportá-la: prontamente determinou que os 
autos fossem queimados e que não se falasse mais no episódio.

– Conto essa história para demonstrar que “todo mundo age e pro-
cede como procedem os juízes. Assim, seu erro pode converter-se 
em norma e lei, que os perversos poderão invocar para cometer o 
piores abusos” (AL-MUKAFA, s/d,p. 67).

– Ora, dona Coruja, ainda bem que vivemos em uma época diferente 
e que, hoje, direitos e deveres são iguais para todos. Nestes dias 
atuais, ela seria tratada como qualquer outra pessoa, independen-
temente de sua posição social.



7
Estórias da Polícia no Rio de Janeiro
[Zoraia Saint´Clair Branco]

Cadernos de Segurança Pública | Ano 1 Número 0 Dezembro de 2009 | www.isp.rj.gov.br

As duas primeiras fábulas contam casos de “policiais” que trabalharam 
com determinação, resolvendo os problemas locais com os meios de que 
dispunham e que conheciam para tal. Cabe a observação de que é uma 
constante nos quadros policiais a debilidade de saúde ou, ainda, a tristeza, 
que pesa sobre um policial quando tem de deixar seu trabalho. Tal caracte-
rística da profissão mereceria um estudo próprio com profissionais da área, 
o que possibilitaria fazer um trabalho de preparação para aposentadoria ou 
para o afastamento de suas funções.

Até hoje tomo conhecimento de pessoas que saíram da polícia por te-
rem tido sucesso em concursos públicos, passando para cargos com maio-
res vencimentos, mas que sentem saudade do serviço e mantêm as amiza-
des e os contatos como que para toda uma vida, afinal a polícia é parte de 
todo o profissional que por aqui passa.

À época, a título de conclusões e sugestões, surgiram outros ques-
tionamentos, que as limitações impostas à pesquisadora impediram que 
fossem averiguados. Apenas para continuar nesse estado reflexivo, apon-
to-os3: 1) rede formada por escolas de governo e centros de excelência 
na formação de gestores públicos; 2) pesquisa de perfil socioeconômico-
cultural e de demandas de policiais; 3) proposta de gestão aplicando-se à 
pedagogia das competências; 4) estudo de caso sobre a implantação das 
Bases Curriculares para a formação dos profissionais da área de segu-
rança do cidadão nas Academias de Polícia (à época, não havia, ainda, 
as Matrizes Curriculares, que da primeira evoluíram. Atualmente, estas 
últimas já são observadas); 5) estudo comparado dos processos forma-
tivos de policiais em diferentes países; 6) estudos e desenvolvimento de 
projetos acerca da inserção do policial na sociedade (as Unidades de Polí-
cia Pacificadora são um bom exemplo atual); 7) processos de capacitação 
de diferentes formatos para objetivos distintos (como o PRONASCI – 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania do Ministério 
da Justiça); e, por fim, 8) gestão estratégica de pessoas (com estudos de 
perfil profissiográfico a serem desenvolvidos para os diferentes cargos das 
polícias, além de implantação de um sistema de gestão de desempenho 
profissional, por exemplo).

Desta forma, é possível continuar na reflexão (divertida) à qual os con-
videi para verificar que o aspecto ético é de profunda importância e exige 
uma condução de vida dos seres humanos, com tais padrões fortemente 
enraizados em suas condutas, em seu estar-com-o-outro, seja esse outro 
um ser humano ou um elemento da natureza – embora já tenha lido em 
algum local que relações somente são possíveis com outros seres humanos. 
A procura por padrões de respeito à dignidade do homem, à preservação 
da natureza e aos direitos humanos deve estar presente em nossas ações e 
pensamentos. A educação para o comportamento ético, além de expandir a 
consciência de si e dos demais, aumenta a capacidade de raciocínio abstra-
to, necessária à sobrevivência do ser humano, que fugiu do rigor da cadeia 
alimentar por intermédio do uso da razão.

3
No texto original, esses aspectos são 
desenvolvidos.
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Apresentação

Poucas pesquisas foram realizadas objetivando conhecer a perspectiva 
sociológica dos casos de desaparecimento. As informações de que dispo-
mos até esse momento têm origem basicamente nas entidades que comba-
tem e denunciam esse tipo de ocorrência. Essas entidades vêm, ao longo 
dos anos, envidando esforços para a construção de um banco de informa-
ções nacional, visando a encontrar o paradeiro dessas pessoas, particular-
mente de crianças e adolescentes. 

Igualmente importante é a escassa literatura especializada sobre o 
tema, que tem nos revelado aspectos significativos para a construção de 
um entendimento menos estanque acerca daquelas pessoas que diariamen-
te desaparecem sem deixar qualquer tipo de informação sobre o seu para-
deiro (OLIVEIRA, 2007). Nesse sentido, o trabalho de Oliveira (2007) 
é elucidativo por entender o fenômeno do desaparecimento de forma mais 
abrangente como atado a uma rede de relações mais amplas que teriam por 
causa desde os conflitos familiares até a falta de eficácia do Estado para 
tratar esses casos. 

Procurando superar essa lacuna, a Secretaria de Estado de Segurança 
Pública do Rio de Janeiro solicitou uma pesquisa ao Instituto de Seguran-
ça Pública, com o objetivo de conhecer de forma mais detida as particu-
laridades desse fenômeno. A partir dos registros de ocorrência da PCERJ 
referentes ao ano de 2007 1 empreendemos investigação que nos possibili-
tou identificar o perfil das pessoas que foram vítimas de desaparecimento 
no estado do Rio de Janeiro.

Dividimos essa pesquisa em duas etapas. Na primeira etapa, que 
podemos intitular de etapa quantitativa, selecionamos os registros de 
ocorrência que caracterizavam casos de desaparecimento. A partir des-
ses registros foi construído um banco de dados com o qual pudemos 
obter algumas variáveis sociodemográficas, delineando o perfil do total 
das vítimas. 

Na segunda etapa, a etapa qualitativa, realizamos entrevistas por te-
lefone com os comunicantes (geralmente familiares da pessoa desapare-
cida) que estavam disponíveis nos registros. Estes foram selecionados por 
amostra aleatória simples, tomando como base o banco total das pessoas 
desaparecidas. Vale dizer que somente comunicantes cujos contatos tele-
fônicos constavam dos registros de ocorrência foram considerados para a 
seleção da amostra.

As entrevistas respeitaram um roteiro estruturado composto de ques-
tões que contemplavam a dinâmica do desaparecimento, bem como os há-
bitos das pessoas desaparecidas. A partir das respostas coletadas, pudemos 
elaborar uma classificação das motivações dos desaparecimentos.

Os resultados das entrevistas ajudaram a delinear um perfil dos desa-
parecidos que abarcava faixa etária, sexo, cor, nível de escolaridade, ocu-
pação e estado civil. Construiu-se também uma análise espacial, e a partir 
dela tornou-se possível distribuir os registros por regiões do estado e mu-
nicípios. Nos episódios ocorridos na capital do Rio de Janeiro fez-se um 
aprofundamento, com a delimitação por zonas e bairros. 

1
A escolha desse ano em particular se deu 
pelo fato de os dados referentes já estarem 
consolidados na época de realização dos 
estudos (2008/2009) e também por serem 
estes os mais recentes para comparação com 
relação aos anos anteriores ao período em 
que se delineava a pesquisa.
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Desenvolveu-se também uma comparação entre os homicídios dolo-
sos e os casos de desaparecimento, na qual ficou claro que existe uma di-
ferenciação entre os perfis das vítimas. Finalmente, foram estudados os 
reaparecimentos, e as análises mostraram que somente 2% destes foram 
comunicados à polícia, permanecendo essa instituição onerada ao dedicar 
seus esforços a casos que já tiveram uma solução.

A Pesquisa de Desaparecidos no Estado do Rio de Janeiro em 2007 trouxe 
dados inéditos e de grande relevância para a compreensão do desapareci-
mento. Os estudos pretendem, assim, não apenas contribuir para o enten-
dimento do fenômeno, mas também servir de subsídio para uma estratégia 
de prevenção e para a formulação de políticas públicas no estado do Rio de 
Janeiro que contemplem o planejamento estratégico na área de segurança.

O banco de dados da pesquisa

O banco de dados utilizado na pesquisa Desaparecidos no Estado do Rio 
de Janeiro em 2007 é composto pelos registros de ocorrência da Polícia Ci-
vil, disponíveis on-line no programa ROWEB2. Inicialmente, tínhamos 
4.633 vítimas contabilizadas em nosso banco. Esses eram os números pu-
blicados no Diário Oficial e serviram como fonte para a pesquisa. Após o 
tratamento dessas informações, chegamos ao número final de 4.423 víti-
mas de desaparecimento no estado do Rio de Janeiro. A redução do núme-
ro de vítimas se deu porque o banco de dados inicial incluía informações 
equivocadas (geradas pelo não-preenchimento de registros de ocorrência 
ou preenchimento incorreto de alguns itens que compõem o mesmo). 
Abaixo elencamos os casos que foram retirados do banco: 

Um registro de homicídio com uma vítima.
Um registro de Auto de Resistência contendo três vítimas.
Sete registros de desaparecimentos, cada um deles com uma víti-
ma, que se referem à carta precatória3.
69 registros com comunicantes definidos como vítimas.
130 casos que se referem aos registros de ocorrência “duplicados4”.

Perfil dos desaparecidos

A partir dos registros de ocorrência foi possível construir o perfil 
das 4.423 vítimas de desaparecimento no estado do Rio. Para a variável 
sexo, não houve perda de informação, ou seja, conseguimos determinar 
o sexo de todas as vítimas. Em 2007 houve 2.723 (61,9%) desapareci-
mentos entre  as vítimas do sexo masculino e 1.700 (38,4%) vítimas do 
sexo feminino.

A opção metodológica escolhida por nós para a análise da variável ida-
de foi agrupá-la em faixas etárias com intervalo de cinco anos. Não tive-
mos informações sobre a idade para 718 vítimas, ou 16,2% do total. Na 
faixa etária entre 15 e 19 anos tivemos o maior número de vítimas, 919, ou 
20,8% do total, seguida da faixa etária de 10 a 14 anos, com 547 vítimas, 
ou 12,4% do total, e da faixa etária que vai de 20 a 24 anos, com 393 víti-
mas, ou 8,9% do total. Juntas, essas faixas correspondem a 1.859 vítimas, 

2
Trata-se de um sistema de consulta aos 
registros de ocorrência produzidos pela 
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

3
Tipificação policial que diz respeito a 
eventos criminais ou administrativos que 
ocorrem fora da circunscrição do estado do 
Rio de Janeiro, mas que envolvem resi-
dentes desse estado.

4
A duplicação está ligada a casos em que 
um mesmo desaparecimento é registrado 
mais de uma vez, em delegacia diferente 
ou em uma mesma delegacia, em horários 
distintos. 
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ou 42,0% do total de desaparecimento. 
Entre as idades que compõem o que o senso comum chama de “adoles-

cência” percebemos que existem predominâncias. Ao considerar as idades 
sem agregação, observamos que as vítimas de 15 anos somam 255 dos 
casos totais (5,8%), as de 16 anos somam 247 casos (5,6%) e as de 14 anos, 
208 casos (4,7%).

Também foi realizada a análise da distribuição etária por sexo. Para as 
faixas etárias que compreendem os intervalos de 0 a 4 anos, 10 a 14 anos e 
15 a 19 anos houve maior concentração de mulheres, com, respectivamen-
te, 19 vítimas (52,8%), 321 (58,7%) e 502 (54,6%). Contudo, para todas 
as outras faixas etárias, os homens foram a maioria. Destacam-se as faixas 
etárias de 60 a 64 anos, com 55 vítimas homens (88,7%) e sete mulheres 
(11,3%), a faixa etária de 65 a 69 anos, com 49 vítimas homens (84,5%) e 
nove mulheres (15,5%), e a faixa etária de 55 a 59 anos, com 70 homens 
(80,5%) e 17 mulheres (19,5%). 

A cor das vítimas foi reportada em 4.033 casos, apresentando um total 
de 390 vítimas sem informação (8,8%). Houve prevalência das vítimas de 
cor parda, que representam 1.756 casos, ou 39,7% do total. Em seguida 
vêm a cor branca, com 1.532 vítimas, ou 34,6% , e a cor preta5, com 738 
vítimas, ou 16,7% do total. Juntas, a população de cor amarela e indígena 
apresentaram um total de sete vítimas (0,2%).

Foi possível saber mais a respeito da ocupação das vítimas em 3.374 
casos. Nesse tocante, a categoria “estudante” foi a mais citada, sendo 
essa a ocupação correspondente a 1.245 vítimas (28,1%). Em seguida, 
aparecem as categorias “desempregado(a)”, com 256 vítimas (5,8%), e 
“aposentado(a)”, com 220 vítimas (5,0%). Em 1.049 dos casos (23,7%) 
não foi possível obter essa informação.

A escolaridade dos desaparecidos foi reportada em 2.886 registros, 
com 1.537 vítimas (34,8%) sem informação. Houve prevalência de vítimas 
com ensino fundamental incompleto (1.365 vítimas, ou 30,9% do total); 
vítimas com ensino fundamental completo (610 vítimas, ou 13,8% do to-
tal); e com ensino médio completo (376 vítimas, ou 13,0% do total). Mais 
uma vez esses dados mostraram-se consistentes com a distribuição etária 
das vítimas, pois representam 2.388 casos, ou 54,0% do total das vítimas 
que não haviam concluído o ensino médio. 

Com relação à variável referente ao estado civil, verificamos que, 
das 3.678 vítimas sobre as quais temos informações, a maioria é soltei-
ra, com um total de 2.650 vítimas (59,9%). Em seguida, temos a ca-
tegoria “casado (a)”, que representa 550 vítimas (12,4%), e a categoria 
“companheiro (a)”, com 212 vítimas (4,8%) de desaparecimento. Não 
tivemos informações para 745 vítimas (16,8%).

Verificamos que não houve perda de informação ligada à distribui-
ção espacial dos registros de desaparecimento ocorridos no estado do 
Rio de Janeiro. Entre as 4.423 ocorrências, percebemos que a capi-
tal concentra 1.783 vítimas de desaparecimento (40,3%), seguida pela 
Baixada Fluminense, com 1.144 vítimas (25,9%), e pelo interior6, com 
1.087 vítimas (24,6%). Por fim, a Grande Niterói (composta por Nite-
rói, São Gonçalo e Maricá) teve 409 casos (9,2%) de desaparecimento 

5
O vocábulo “preta” foi usado com base na 
classificação proposta pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística, IBGE.

6
Toda a área do estado do Rio de Janeiro 
que não está inserida na capital, na Bai-
xada Fluminense ou na Grande Niterói.
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registrados no ano de 2007.
Ao observarmos a distribuição das vítimas por município, pudemos re-

finar a análise anterior: ainda que a região que compreende a Grande Nite-
rói contenha o menor número de desaparecimentos registrados no estado, 
a cidade de São Gonçalo é a terceira colocada em número de vítimas, com 
239 casos (5,4%). A cidade do Rio de Janeiro apresenta a maior prevalên-
cia de vítimas, com 1.783 registros (40,3%) do total analisado. Duque de 
Caxias é o município com a segunda maior incidência de registros, conta-
bilizando 269 vítimas (6,1% do total). É necessário frisar que municípios 
da região metropolitana são os que apresentam as maiores concentrações 
de registros de vítimas de desaparecimento, e estão colocados logo abaixo 
da cidade do Rio de Janeiro no ranking. Somente Macaé e Petrópolis não 
fazem parte da região metropolitana e pertencem ao grupo que apresenta 
as dez maiores incidências de registros de desaparecimento.

Na cidade do Rio de Janeiro, a distribuição de vítimas ocorre da se-
guinte forma: a Zona Norte concentra o maior número de vítimas, com 
824 casos (46,2%); a Zona Oeste tem 667 vítimas (37,4%); o Centro res-
ponde por 156 vítimas (ou 8,7%); e a Zona Sul agrupa 136 vítimas (ou 
7,6%). Juntas, Zona Norte e Oeste somam 1.491 vítimas (ou 83,6%).  Es-
sas duas regiões concentram 1.491 casos (83,6%).  

Utilizamos uma amostra aleatória para seleção de casos para aplica-
ção de questionários. Nossa amostra foi composta a partir dos registros 
de desaparecimento nos quais eram informados os números de telefone 
dos comunicantes, o que corresponde a 3.379 registros de ocorrência, ou 
76,4% da totalidade do banco. Dentre estes 3.379 casos, foram seleciona-
dos aleatoriamente 2.000 casos. Conseguimos, a partir daí, contato com 
456, ou 10,0% do banco de dados de desaparecidos 2007. 

As informações faltantes responsáveis pela exclusão de casos são: au-
sência de número de telefone dos comunicantes (que são o alvo das en-
trevistas), erro de preenchimento dos registros de ocorrência, no que diz 
respeito à identificação do comunicante (impossibilitando a identificação 
de quem poderia nos conceder a entrevista) e números de telefone errados 
ou já inexistentes. Em média, a cada quatro ligações feitas, um contato foi 
realizado pelos pesquisadores, o que equivale a 24,2% das ligações feitas 
durante a pesquisa.

Histórico dos registros de ocorrência a partir dos casos 
selecionados na amostra

Na tentativa de conhecer ainda mais os casos que compunham a amos-
tra, buscamos também informações sobre estes no sistema de registros de 
ocorrência on-line (ROWEB). A ideia era verificar se, dentre os 456 re-
gistros de desaparecidos que compõem nossa amostra da etapa qualitativa, 
na qual foram realizadas entrevistas por telefone, poderíamos obter algum 
tipo de dado que nos ajudasse a conhecer melhor a pessoa que desapare-
ceu e, por conseguinte, compreender com maior profundidade a dinâmica 
desse evento. 

Entre os 456 nomes da amostra, apenas 150 (32,9%) estão listados em 
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algum outro registro de ocorrência além do próprio registro de desapareci-
mento. No entanto, 73 (48,7,%) aparecem em mais de um registro de ocor-
rência. Em média, temos 2,2 registros por pessoa entre os desaparecidos 
que compõem a amostra.

A realização das entrevistas 

A realização das entrevistas telefônicas que compõem o projeto teve 
início na primeira semana de setembro de 2009, sendo estas concluídas 
pouco mais de um mês depois, em outubro de 2009. Durante a pesquisa, 
foram realizadas 2.000 ligações, com a intenção de entrevistar o comu-
nicante do desaparecimento. Quando este não se encontrava, a entrevista 
era realizada com alguém próximo, um familiar que conhecia a história do 
desaparecimento e do desaparecido.

 A forma de abordagem dos entrevistados pelos pesquisadores me-
receu especial atenção. Para diminuir o possível impacto e a surpresa 
causados pelo contato telefônico, bem como possibilitar a realização 
das entrevistas, os pesquisadores ressaltavam para os entrevistados o 
caráter científico e acadêmico da pesquisa, informando que a inten-
ção da entrevista a ser realizada seria permitir a compreensão de como 
acontecem os desaparecimentos e os possíveis reaparecimentos, e não a 
procura por pessoas desaparecidas. Outro aspecto enfatizado no con-
tato com o entrevistado foi o caráter sigiloso e confidencial dos dados 
fornecidos por ele. 

No decorrer da pesquisa, como estratégia para contatar os possíveis 
entrevistados, foi estabelecida a seguinte dinâmica: para cada número de 
telefone sorteado foram feitas três tentativas de contato, em horários dife-
rentes e em dias variados, para que as possibilidades de encontrar o entre-
vistado fossem maiores. O grande número de telefones incorretos tornou 
o trabalho mais longo, e a dificuldade de encontrar os comunicantes tam-
bém contribuiu para que o período de entrevistas se prolongasse.

Questionário e entrevistas

O tempo médio de aplicação do questionário, previsto para 15 minu-
tos, foi superado, por vezes, devido a fatores como a realização de contatos 
em que o entrevistado se sentiu bastante confortável para abordar o assun-
to. Algumas entrevistas chegaram a ter até 36 minutos, por exemplo. Nos 
casos em que a entrevista se prolongava por interesse do entrevistado, foi 
possível obter informações valiosas para as análises – sem que essas pessoas 
ficassem restritas a respostas gerais –, como a apreensão, revelada por eles, 
em falar a respeito do desaparecimento de alguém próximo, ou mesmo em 
tratar dos detalhes do fato.

Nesses momentos, os entrevistados expressavam com maior veemência 
a frustração por não reencontrarem o desaparecido e tratavam das dificul-
dades impostas aos que procuram por essas pessoas, ou relembravam por-
menorizadamente o alívio do reencontro. Nesses contatos, o entrevistado 
se mostrava disposto e interessado em participar da pesquisa, muitas vezes 
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até mesmo depois de ter esboçado uma resistência inicial. 
As informações mais apuradas fornecidas pelos entrevistados possi-

bilitaram uma maior segurança para a construção das categorias que se 
referiam às motivações do desaparecimento. Muitas pessoas, por exemplo, 
afirmaram que os pesquisadores poderiam ligar novamente, quando qui-
sessem ou precisassem. 

O questionário possui 33 perguntas, dividas em quatro módulos: 
1. Perfil socioeconômico da família do desaparecido (nome, profis-

são, idade, local de residência, grau de parentesco com o desapa-
recido, estado civil, religião e religiosidade, relacionamento com 
família e amigos); 

2. História de vida do desaparecido (cor, instrução, trabalho, remu-
neração, hábitos e relacionamentos);

3. Desaparecimento (data, local, horário, circunstâncias e percepção 
do desaparecimento);

4. Reaparecimento (data, local, circunstâncias e informações 
adicionais). 

Algumas perguntas tiveram por objetivo complementar as informações 
fornecidas pelos registros de ocorrência, especialmente aquelas relaciona-
das à dinâmica do desaparecimento e reaparecimento, pois permitiram ao 
entrevistado expressar-se livremente em seus próprios termos. Para tanto, 
tais perguntas não foram previamente estruturadas. Ao contrário, foram 
deixadas “abertas”, para que assim o respondente tivesse a oportunidade 
de contar em detalhes a história do desaparecimento e do reaparecimento, 
quando verificado.

Finalizada a fase das entrevistas telefônicas, nossos contatos efetiva-
mente realizados foram assim classificados: 

Negação do desaparecimento: o entrevistado, que por vezes era o co-
municante do desaparecimento, confirmava o nome do suposto desapa-
recido e afirmava, que este, no entanto, nunca havia desaparecido, nem 
mesmo por algumas horas, e que nenhum registro de ocorrência sobre 
o assunto havia sido realizado. No total, foram verificados 13 casos de 
negação de desaparecimento.

Recusa: 15,4% das pessoas contatadas para a realização das entrevis-
tas (70 casos) se negaram a participar da pesquisa. Observou-se recusa 
mesmo após os pesquisadores terem apresentado a possibilidade de re-
tornar a ligação em uma outra oportunidade e de realizar as entrevistas 
presencialmente, em locais de preferência do entrevistado. Dentre os 
motivos alegados para a recusa em participar da pesquisa estão: falta de 
interesse, desconfiança, impossibilidade de responder e motivações pes-
soais. Algumas recusas, curiosamente, duraram tempo similar à realiza-
ção das entrevistas. Nesses casos, os entrevistados, de uma forma geral, 
reclamaram das condições sociais do Brasil, da inoperância da polícia ou 
das condições pessoais que impediam a participação na pesquisa. Desta 
forma, mesmo tendo sido prestadas várias informações relevantes, a en-
trevista não era considerada como entrevista concluída, mas como recusa 
em participar, uma vez que a pessoa contatada expressou sua intenção de 
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não participar da entrevista.
Entrevista concluída: aqui, os contatados não negaram o desapareci-

mento ou se negaram a participar da pesquisa; pelo contrário, reconhece-
ram a existência do desaparecimento e se dispuseram a falar do assunto, 
respondendo ao questionário formulado pela equipe. 

Categorias explicativas para motivação de desaparecimento

Terminada a fase de aplicação de questionário, o banco de dados, com 
as informações adquiridas por meio da realização das entrevistas, foi sis-
tematizado, e as possíveis incongruências ou inconsistências dos dados 
foram corrigidas. Esse processo pôde ser realizado através do cruzamen-
to das informações do banco de dados, por meio do programa estatístico 
SPSS v.11 (Statistical Package for the Social Sciences).

Seguiu-se, então, a fase de elaboração de categorias que viessem a ex-
plicar as razões para os desaparecimentos, por meio da codificação das 
perguntas abertas, que passaram a ser agrupadas por semelhanças. Tais 
categorias foram criadas a partir da análise do discurso do entrevistado 
e do conteúdo da entrevista. Na análise do texto transcrito da entrevista 
foi observada a construção da declaração do entrevistado, bem como a 
coerência entre o discurso produzido e as características do desaparecido, 
destacadas a posteriori nas perguntas fechadas. 

A repetição das histórias possibilitou a verificação de pontos comuns, 
permitindo que se percebesse a existência de vínculos entre os casos de 
desaparecimento ou reaparecimento e, consequentemente, possibilitando 
a criação de categorias que explicassem a motivação dos desaparecimentos.
As porcentagens apresentadas junto às categorias a seguir mencionadas 
estão relacionadas a um total de 373 entrevistas realizadas, visto que não 
consideramos aqui os casos de recusa e negação do desaparecimento. 

De uma forma bastante breve, as categorias criadas para explicar os 
desaparecimentos são assim descritas:

Abandono de lar (10,5%): na categoria abandono de lar, quem desapareceu 
optou pela ausência, temporária ou definitiva, do ambiente doméstico ou 
dos ambientes que frequentava. Geralmente, isso aconteceu por insatisfação 
com as relações vividas no seio familiar ou no ambiente de trabalho. Houve 
casos nos quais o hábito da vítima de ausentar-se fez com que as pessoas 
próximas demorassem a perceber que esta tinha efetivamente desaparecido. 
Diferentemente da fuga, o abandono de lar é protagonizado por indivíduos 
autônomos/independentes (maiores de idade, que já têm renda, etc.). Assim, 
o abandono de lar caracteriza-se por uma intenção clara de ausentar-se em 
conjunto com a real possibilidade de levar essa ausência adiante.

Desaparecimento nas águas (1,6%): idêntico à categoria já utilizada 
pela polícia, o desaparecimento nas águas compreende os casos nos quais 
estejam presumidos afogamentos ou naufrágios seguidos de afogamen-
tos. As vítimas quase sempre estavam praticando algum esporte, nadan-
do ou a bordo de embarcações. Esse tipo de situação ocorre não apenas 
no mar aberto, mas em açudes, riachos e correntezas formadas pela força 
da chuva. Geralmente, esses casos são seguidos de óbito, e raramente o 
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corpo do desaparecido não é encontrado.
Distúrbio mental (15,0%): independentemente dos desaparecimen-

tos de pessoas com histórico de psicopatologia, só entraram na categoria 
distúrbio mental da pesquisa os episódios que os entrevistados relacio-
naram diretamente ao desaparecimento. Foram relatados casos de Mal 
de Alzheimer, esquizofrenia, transtorno bipolar, amnésia, etc., mas nem 
sempre a nomenclatura correta da doença era mencionada, sendo trocada 
por termos mais populares, como “problema de nervos”, pessoa “abobada” 
e “ruim da cabeça”.

Falta de comunicação (5,4%): a característica fundamental da falta de 
comunicação está relacionada à inexistência de comunicação entre a vítima 
de desaparecimento e aqueles que tinham expectativas de receber notícias 
suas. A inexistência de comunicação se dá por dois fatores: 

a. impossibilidade efetiva da comunicação (por exemplo, o término 
da bateria de telefones móveis, a impossibilidade de enviar recados 
por quaisquer meios de comunicação, a perda de sinal telefônico, a 
falta de crédito para ligações); e 

b. não-ocorrência da sensação de que é necessário comunicar-se. 

Fuga (17,4%): caracterizada pelos casos em que o grau de autonomia/
independência (financeira e psicológica) do desaparecido é fundamental 
na determinação das motivações do desaparecimento. Nessa categoria, a 
maior recorrência é de casos de desaparecimento protagonizados por me-
nores de idade, que normalmente são dependentes dos familiares. Dessas 
variáveis explicativas, pois, decorrem as características determinantes da 
fuga, na medida em que os casos aqui agrupados guardam relação com: 

a. saídas de casa motivadas pelo desacordo com as regras instituídas 
pelos pais e/ou pelos conflitos daí derivados (sobre horários, luga-
res permitidos e proibidos, namoros e outros); e 

b. busca por uma “mudança de vida” e tentativa de “viver um sonho” 
(como relataram muitos entrevistados).

Como se verificou na análise das respostas às “perguntas abertas” do 
questionário aplicado, o dado da dependência é decisivo para o entendi-
mento de muitos casos. O planejamento para uma “mudança de vida” é 
precário, não prevendo os custos materiais da empreitada ou os passos ne-
cessários para uma estabilidade que permita a autonomia (e, portanto, o 
desligamento dos laços de dependência). Também acontece de nenhum 
plano de médio e longo prazo ser vislumbrado, gerando os frequentes ca-
sos de fugas para a casa de amigos, parentes e afins, sem objetivar um 
abandono total das condições de vida anteriores – o que acontece é um 
deslocamento provisório. A fuga, nessa pesquisa, não configurou caso de 
desaparecimento sem solução – todos os desaparecidos reapareceram.

Hospitalização (3,8%): a hospitalização também pode ser entendi-
da como falta de comunicação. Os casos de hospitalização abarcam 
as situações em que o desaparecido sai com um destino estabelecido 
mas, por circunstâncias alheias à sua vontade, é hospitalizado devido à 
ocorrência de algum problema de saúde súbito ou acidente de trânsito, 
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e a família ou os responsáveis não são avisados (ou demoram a tomar 
conhecimento do fato).

Motivações de lazer (12,3%): o principal motivo do desaparecimento por 
motivações de lazer assenta-se no gozo de atividades recreativas. Nessa cate-
goria, diferentemente da falta de comunicação, a vítima de desaparecimento 
não manifestou interesse em contatar os familiares, amigos e afins durante 
o período em que ficou desaparecida – seja por descuido, despreocupação ou 
mesmo pela intenção de esconder os planos para o lazer. Cabe destacar que 
em todos os casos desse tipo estudados pela pesquisa houve reaparecimento.

Causas violentas (12,9%): engloba os desaparecimentos ocasionados 
por ações violentas, de um modo geral, e, portanto, tipificadas como cri-
mes. As causas violentas verificadas durante a pesquisa que motivaram o 
desaparecimento são: o abandono forçado do lar decorrente de violência 
doméstica ou de ameaça, o envolvimento com o tráfico de entorpecentes, 
o sequestro, o provável homicídio (quando a família acredita ou presume 
que a vítima está morta) e o homicídio.

Sem motivação aparente (5,4%): a categoria sem motivação aparente não 
resulta da inexistência de informações decisivas para a categorização (casos 
estes circunscritos à categoria sem informação conclusiva), mas sim do fato 
de que nenhuma razão aparente para o desaparecimento foi encontrada. 
Traduz, portanto, o caso de pessoas cujo desaparecimento, pelo histórico 
e estilo de vida (sem conflitos nos ambientes de convivência, vida regrada, 
etc.), é inexplicável para os entrevistados.

Sem informação conclusiva (4,8%): corresponde aos episódios que 
não têm sua motivação claramente explicada a partir das informações 
colhidas nas entrevistas. Trata-se, pois, da hipossuficiência de informa-
ções sobre o desaparecimento: o próprio entrevistado não possui ou não 
relatou informações suficientes sobre o desaparecimento que possibili-
tassem o enquadramento do caso em uma das categorias construídas para 
explicar a sua motivação.

Uso de álcool (2,9%): o uso eventual do álcool — quando excessivo — e 
o alcoolismo foram detectados como motivo de desaparecimento em vá-
rias entrevistas. A categoria uso de álcool corresponde aos casos nos quais a 
utilização da substância, continuada ou não, em seus efeitos primários ou 
secundários, resultou diretamente no desaparecimento.

Uso de drogas (4,0%): essa categoria contempla os casos nos quais o 
consumo eventual ou habitual de psicotrópicos, devido aos seus efeitos pri-
mários ou secundários, é causa de desaparecimento. 

Outros (4,0%): corresponde aos episódios sem relação com as demais 
categorias ou casos cujas frequências são estatisticamente insignificantes 
para configurar categoria à parte.  São eles: mudança de endereço não co-
municada (3); atropelamento (2); aprisionamento (2); perda por negligên-
cia dos responsáveis (1); desaparecimento de hospital (1); morte por causa 
não identificada (1); e registro de ocorrência preventivo (1). Neste último 
caso, não há um desaparecimento de fato, mas a realização de um registro 
policial decorrente de conflitos familiares ligados à responsabilidade pelos 
cuidados de uma pessoa portadora de distúrbio mental.
Reaparecimentos: alguns resultados



11
“Desaparecidos no Estado do Rio de Janeiro em 2007”
do ISP: Notas sobre a construção da pesquisa
[Vanessa Campagnac, Thaís Chaves Ferraz, Thiago Soliva, 
Priscila Riscado, Emannuel Rapizo, Guilherme Linhares, 
Nadja Souza, Ricardo Agum, Saint´Clair Velloso]

Cadernos de Segurança Pública | Ano 1 Número 0 Dezembro de 2009 | www.isp.rj.gov.br

Também a partir das entrevistas realizadas, foi possível observar in-
formações relativas ao paradeiro dos desaparecidos: vimos que 71,3% dos 
desaparecidos haviam reaparecido vivos; 14,7% não reapareceram; 6,8% 
reapareceram mortos; 4,4% eram casos sem informação; e em 2,9% dos 
casos a família informou não ter havido desaparecimento, mesmo que 
existisse um registro de ocorrência em nome do desaparecido (trata-se da 
negação do desaparecimento). 

Mostra-se válido também ressaltar que, entre os 6,8% (31 vítimas) dos 
casos de pessoas que reapareceram e estavam mortas, 13 são casos de mor-
tes naturais ou acidentais, e 18 são casos de homicídios dolosos. Destes 18 
casos, nove homicídios foram verificados nos registros de ocorrência da 
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (ROWEB); outros cinco foram 
verificados através do banco de dados de mortalidade fornecido pela Se-
cretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro; e os demais 
(quatro) não possuem registros, sendo baseados na fala dos comunicantes 
durante as entrevistas. 

Os dados acima contrastam com a realidade observada a partir dos 
registros da Polícia Civil. Apenas 84 reaparecimentos foram registrados na 
Polícia Civil no ano de 2007, o que representa 2% do total de desapareci-
mentos daquele mesmo ano (esses dados se relacionam ao total de registros 
realizados: 4.423).

Considerações Finais

Os dados apresentados neste trabalho pretendem trazer nova luz 
sobre o tema dos desaparecimentos. Isso se deve ao fato de se tratar de uma 
pesquisa pioneira no Brasil. Por essa razão, as informações aqui apresenta-
das podem, sobretudo, produzir novos debates sobre o assunto e estimular 
a realização de novas pesquisas, dada a relevância do tema no contexto 
nacional e internacional. 

Ainda que a etapa de entrevistas tenha sido realizada apenas com 
os desaparecimentos registrados nos quais os comunicantes forneceram à 
polícia um número de telefone para contato, através dessa ação foi possível 
observar as principais motivações e compreender as dinâmicas dos desapa-
recimentos ocorridos no estado do Rio de Janeiro.   

Ao olharmos as motivações dos desaparecimentos através das 
categorias construídas, conjugadas com o grande número de vítimas que 
retornam e não comunicam o reaparecimento à polícia, é possível obser-
var que os fatores principais que levam ao desaparecimento se relacionam, 
de forma dominante, com conflitos de cunho emocional, mas que não se 
ligam a questões de violência específica. Esses “desentendimentos” moti-
vam as pessoas a desaparecer. 

Todavia, após o distanciamento da situação de conflito, e com base em 
alguma reflexão sobre sua saída do lar, os desaparecidos tendem a retor-
nar, o que corrobora a ideia de que a pretensão do desaparecimento não 
é, na maior parte dos casos, fazer com que o episódio dure para sempre. 
Podemos observar essa dinâmica comportamental em duas das quatro ca-
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tegorias mais proeminentes: fuga (a que mais se destacou) e motivações de 
lazer (a quarta entre as categorias mais expressivas). Vale citar também a 
categoria denominada falta de comunicação, também bastante significativa – 
detentora da sétima posição entre as 13 que compõem o estudo.

Ademais, destacamos também casos em que o desaparecimento ocorre 
sem que o desaparecido o provoque de forma direta ou clara: observamos 
isso a partir dos casos que compõem categorias como distúrbios mentais,
desaparecimento nas águas e hospitalização. Juntos, esses casos somam 17,0% 
do total analisado.

Finalmente, ressaltamos os dados referentes ao retorno dos desapare-
cidos, pois acreditamos que eles também provocam a reflexão de questões 
interessantes. Podemos inferir, a partir dos dados referentes à amostra, que 
os números referem-se a desaparecimentos, e não a desaparecidos. A dinâmica 
que envolve os casos aponta para o fato de que as vítimas, em sua maioria, 
voltam para casa. Além disso, há ainda os episódios em que uma pessoa 
desaparece mais de uma vez. Portanto, nesses casos, não se deve falar na 
existência de uma pessoa desaparecida, mas sim de um indivíduo que foi 
protagonista de um desaparecimento.
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Introdução

O presente texto reúne algumas considerações sobre os treinamentos 
de uso da força para policiais militares da região sudeste, a partir dos re-
sultados da pesquisa realizada sobre esse tema em 2008, financiada pelo 
concurso de bolsas Paulo de Mesquita Neto, do Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública.

A escolha das polícias militares dessa região estava relacionada com a ex-
pectativa de poder comparar os processos de treinamento entre organizações 
policiais militares. O sudeste brasileiro concentra aproximadamente 42% da 
população nacional1 e em torno de 47% de todos os policiais militares bra-
sileiros2. Além disso, tendo em vista que diversos estados da federação não 
contam com academias para a formação de seus oficiais, a região é procurada 
por alunos de diversas localidades. Dessa forma, os saberes policiais dessa 
região acabam se disseminando para outras regiões do Brasil.

Alguns autores colocam esse tema como elemento central da atividade 
cotidiana das organizações policiais (BITTNER, 2003; MUNIZ e PRO-
ENÇA JÚNIOR, 2007). Dessa forma, ao aprofundar o conhecimento 
sobre o tema, estaríamos mergulhando em alguns aspectos importantes 
sobre as atividades desenvolvidas por essas organizações. 

Apesar da temática do uso da força já ter sido tratada em diversos tra-
balhos, há uma grande dificuldade no estabelecimento de parâmetros do 
que vem a ser seu uso legítimo (ADAMS, 1999). Isso nos levou a tratar 
do uso concreto da força pela polícia (MUNIZ E PROENÇA JÚNIOR, 
2007), caracterizado pelas ações de dissuasão e repressão, que são os efei-
tos da ação policial nos eventos nos quais ocorreram efetivos encontros 
entre a polícia e o público, seja esse encontro motivado por uma solicitação 
da população ou por uma iniciativa da própria polícia. Ao escolher esse 
recorte, os aspectos ligados aos efeitos da existência da polícia (indução de 
autorregulação) e os efeitos da presença policial (prevenção) deixaram de 
ser considerados no presente trabalho.

Essa delimitação buscou dar conta de uma dimensão importante do tra-
balho policial, que é a preparação desses profissionais para o uso da força 
não-letal, ou seja, “toda e qualquer ação policial que anteceda o uso da arma 
de fogo, durante os encontros com o público” (PINC, 2007). Esse tipo de 
pesquisa foi muito enfatizado a partir de meados dos anos 1990 nos Estados 
Unidos da América, principalmente depois do caso Rodney King3.

Dessa forma, ganharam destaque os encontros nos quais o policial é so-
licitado para mediar conflitos interpessoais (onde as partes presumem a ne-
cessidade de recorrer a um mediador neutro ao problema e capaz de oferecer 
o encaminhamento adequado à questão). Em muitos casos, as solicitações de 
serviço policial militar referem-se a delitos de perigo ou de pequeno poten-
cial ofensivo4. Os encontros provocados pela própria polícia, como as abor-
dagens e os esforços para realizar as atividades mais valorizadas no meio po-
licial (as prisões e as apreensões de armas e drogas), também foram tratados 
no trabalho. Um outro ponto que nos chamou a atenção foi a influência das 
características situacionais no uso da força pela polícia, ou seja, como os po-
liciais percebiam a ideia de risco associada a um determinado local ou região.

1
Fonte: IBGE, Contagem da População, 
2007.

2
Fonte: Anuário do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, 2008. 

3
Rodney King foi agredido por policiais 
do LAPD, em março de 1991. O evento 
foi gravado por um cinegrafista amador 
e foi divulgado internacionalmente. No 
ano seguinte, com a absolvição dos quatro 
policiais envolvidos no caso, ocorreram 
violentas manifestações em Los Angeles. 
Em consequência dessas manifestações, 53 
pessoas morreram, centenas ficaram feri-
das e os prejuízos para a cidade ficaram em 
torno de US$ 1 bilhão. 

4
Os crimes de pequeno potencial ofensi-
vo são tratados pelos Juizados Especiais 
Criminais, instituídos através da Lei n° 
9.099/95. A Lei n° 10.259/01 trata da 
criação desses juizados no âmbito da Jus-
tiça Federal.
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Enfim, a pesquisa buscou identificar e descrever os processos de trei-
namento do uso da força para os policiais militares da região; esclarecer 
se alguns dos princípios internacionais de atuação policial encontravam-
se contidos nesses treinamentos e compreender se havia diferença entre a 
expectativa de uso da força e o seu uso efetivo, através das percepções dos 
gestores, dos policiais militares em período de formação e das experiências 
dos que atuam nas ruas.

O que se sabe sobre o uso da força pelas polícias nos EUA e no 
Brasil

As pesquisas sobre o uso da força pelas polícias norte-americanas ga-
nharam especial importância a partir de 1994, com a edição do Violent 
Crime Control and Law Enforcement Act5 (McEWEN, 1996). Na seção 
XXI daquele ato do Congresso havia a previsão de coleta sistemática de 
informações sobre o uso excessivo da força pela polícia e a publicação anual 
de um sumário com os dados obtidos.

Diversos autores ressaltaram que há uma grande dificuldade para cole-
tar e interpretar objetivamente os dados sobre o uso da força pelas polícias, 
seja para gestores de polícia ou para pesquisadores. Uma dessas dificulda-
des consiste no fato de que o nível da força usado é de difícil apreensão e ele 
depende dos métodos através do quais os dados foram obtidos. Assim, as 
definições e os procedimentos de como esses dados são informados podem 
influenciar drasticamente os resultados. 

O relatório do Instituto Nacional de Justiça apresentou alguns conhe-
cimentos considerados como fatos ou de substancial confiança, dentre eles 
a conclusão de que a polícia não usa a força com muita frequência nos seus 
encontros cotidianos com o público e, quando isso ocorre, o maior número 
de incidentes está relacionado a um baixo grau de força empregado pela 
polícia, como empurrões, puxões ou agarramentos para a realização de 
uma prisão, dentro de um espectro de possibilidades que vai da advertên-
cia ao uso da “força mortal”. Sob ponto de vista dos administradores da 
polícia, essas conclusões são previsíveis, em virtude do treinamento minis-
trado aos policiais sobre o uso progressivo da força e do estabelecimento 
de políticas que requerem que os policiais usem a menor parcela de força 
necessária para atingir os seus objetivos. 

Outras pesquisas apontam para o fato de que há um pequeno grupo de 
policiais que se envolve de forma desproporcional com incidentes de “força 
excessiva”. Essas pesquisas, geralmente conduzidas por psicólogos poli-
ciais, como Scrivner (1994), tentam estabelecer perfis de policiais que se 
envolveram com uso excessivo de força no trabalho, e as novas estratégias 
desenvolvidas pelos psicólogos para lidar com a questão.

No Brasil não há um relatório periódico sobre o uso da força pelas 
polícias. Algumas pesquisas de vitimização6 têm incluído, nos seus instru-
mentos de coleta de dados, questões sobre os encontros da polícia com o 
público. Apesar de serem instrumentos de grande relevância para a formu-
lação de políticas públicas nessa área, poucas pesquisas de vitimização rea-
lizadas no país são comparáveis – seja no tempo ou entre regiões –, devido 

5
Foi considerado um dos maiores investi-
mentos feitos na área de segurança públi-
ca de toda a história dos Estados Unidos. 
Com base nesse ato, foram contratados 
cerca de 200 mil novos policiais e US$ 9,7 
bilhões foram destinados ao sistema pri-
sional, além de cerca de US$ 6,1 bilhões, 
para programas de prevenção.

6
As pesquisas de vitimização são instru-
mentos destinados a medir o crime, indo 
além dos registros feitos pela polícia e es-
timar com maior precisão o perfil das ví-
timas, além de avaliar o impacto do fato 
delituoso na vida dos indivíduos. 
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à utilização de metodologias distintas. Até 2007, foram realizadas cerca 
de 23 pesquisas de vitimização  em diferentes cidades no Brasil (PINTO, 
BORGES & CAMPAGNAC, 2008).

Na pesquisa desenvolvida na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
pelo Instituto de Segurança Pública, entre os anos de 2006 e 2007, havia 
um conjunto de questões ligadas aos encontros da polícia com o público. 
Ao analisar esses dados, podemos afirmar que os principais motivos que 
levam a esse encontro da Polícia Militar com o público são: comunicação 
de crime ou violência (30,08%), blitz (26,50%), revista pessoal (15,92%) e 
pedidos de informação (10,24%). Se agregarmos as blitzes com as revistas 
pessoais, chegamos à conclusão que 42,42% dos encontros da polícia com 
o público se deram por iniciativa da própria Polícia Militar.

A maioria dos entrevistados (acima de 80%) diz não ter sido agredi-
da por policiais militares durante esses encontros, mas nos casos em que 
ocorreram agressões elas estavam ligadas ao tratamento dispensado pelos 
policiais ao público, como: linguagem grosseira, xingamentos, ameaça/
intimidação e humilhação. Os casos de agressões físicas, como empurrões, 
tapas e socos, ficaram abaixo de 8% dos casos relatados.

Quanto à atitude dos policiais nesses encontros, 64,4% dos entrevista-
dos que tiveram contato com a Polícia Militar afirmaram que os policiais 
respeitaram os seus direitos, e 62,6% afirmaram que estes foram íntegros 
e agiram dentro da lei.

Alguns Aspectos sobre o Treinamento de Policiais Militares

Ao tentar compreender os processos utilizados pelas organizações 
estudadas para capacitar os seus integrantes, alguns aspectos nos cha-
maram a atenção. Um deles foi que elas tradicionalmente utilizavam os 
termos “ensino” e “instrução” para designar os processos de capacitação 
dos seus integrantes.

Quando se referiam ao “ensino”, elas queriam designar o esforço orga-
nizacional de formação e aperfeiçoamento dos seus quadros. Algumas das 
policias militares estudadas buscavam mais que a equivalência dos seus 
cursos de formação aos cursos de graduação ministrados nas instituições 
de ensino superior existentes no país. Havia um esforço no sentido de ha-
bilitar as Academias, e demais centros de formação, como instituições de 
ensino superior, com vistas a reconhecer os títulos e graus obtidos nos seus 
cursos pelo sistema de educação nacional. Em São Paulo foi sancionada 
uma lei de ensino militar estadual7, criando um sistema de ensino próprio, 
mas articulado ao sistema nacional. Encontramos uma iniciativa seme-
lhante em Minas Gerais, a partir de uma reorganização da Academia de 
Polícia Militar em Centros voltados para a graduação  (Oficiais) e forma-
ção de tecnólogos (Praças). 

Quando as organizações policiais militares utilizavam o termo “instru-
ção”, elas designavam o esforço organizacional de preparar os seus quadros 
para realizar tarefas consideradas necessárias, de acordo com cada período da 
história das instituições. Desde a preparação do efetivo para ser empregado 
em ações de natureza militar até os dias de hoje, nos quais as organizações 

7
A Lei Complementar nº 1.036, de 11 de ja-
neiro de 2008, instituiu o Sistema de En-
sino da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, em substituição ao Decreto-Lei nº 
160, de 28 de outubro de 1969.
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policiais militares têm sido demandadas prioritariamente para tarefas de 
controle do crime, a instrução é o primeiro instrumento de capacitação em 
novas técnicas e difusão de novas práticas. Esse termo abrange um conjunto 
muito amplo de processos de capacitação, que variam de preleções (palestras 
realizadas antes do início das atividades diárias) a cursos de especialização. 
Durante a pesquisa, o termo “instrução” estava sendo substituído por “trei-
namento” nos estados de Minas Gerais e de São Paulo.

Essa discussão se faz necessária, pois na literatura internacional, em 
especial a de origem anglo-saxã, o termo training dá conta dos aspectos 
técnicos da formação policial, englobando parte do que conceituamos 
como “ensino” e se aproximando mais da ideia que temos no Brasil de “ins-
trução”. Para eles, training consiste numa parte da educação formal que 
visa a preparar os alunos com conhecimentos específicos, competências e 
habilidades, que possam ser aplicados imediatamente após a sua conclusão 
por integrantes de uma determinada ocupação ou profissão. Assim, a as-
censão funcional, naquelas organizações policiais, está vinculada ao que se 
denomina police training. No nosso caso, a ascensão profissional está mais 
ligada ao “ensino” do que à “instrução”.

Além do ensino formalizado pelas instituições policiais, é importante 
ressaltar a existência de um conjunto de estratégias informais de aprendi-
zado para os policiais militares, especialmente os ligados à sua prática pro-
fissional. Esse “currículo oculto” é de extrema relevância quando o tema é 
o uso da força, pois permite compreender as dissonâncias e as consonâncias 
entre o ensino formal e o saber prático. Ao lado do “currículo oculto” há di-
versos processos de aquisição informal de saberes, como a influência das ex-
periências de outros policiais. Para Caruso, Moraes e Pinto (2006), o modo 
de transmissão e aprendizagem de novos conhecimentos “práticos” consiste 
num “jogo de acertos e erros praticados geralmente pelos mais experientes”.

Embora o trabalho de Riccio e Basílio (2008) seja focado no Rio de 
Janeiro, ele nos apresenta o grande desafio da formação policial militar 
brasileira, que é migrar do conceito de soldado policial militar para o de 
técnico em segurança pública.

A Pesquisa sobre o treinamento de Policiais Militares

Para o desenvolvimento do trabalho de campo, foram utilizadas diver-
sas técnicas, com o objetivo de identificar os processos de treinamento do 
uso da força para os policiais militares da região sudeste, de modo a esta-
belecer comparações entre esses processos e analisá-los, ainda que prelimi-
narmente, à luz dos princípios estabelecidos na legislação nacional e dos 
princípios internacionais aplicáveis ao uso da força na atividade policial8.

As entrevistas previstas com os Comandantes Gerais não puderam 
ser realizadas, em virtude de outros compromissos dessas autoridades, 
mas aquelas feitas com os Diretores de Ensino e Comandantes de Es-
colas de Formação ou Centros de Treinamento foram muito elucidati-
vas. Elas ajudaram a esclarecer como o tema “uso da força” estava sendo 
tratado nas suas organizações e como isso se refletia nos processos de 
treinamento, na elaboração das normas e procedimentos de trabalho, 

8
Em relação aos princípios internacionais, 
destacam-se os contidos no Código de Con-
duta para os Encarregados da Aplicação 
da Lei e os Princípios Básicos sobre o Uso 
da Força e Armas de Fogo, já citados no 
presente trabalho.
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na aquisição de equipamentos e armamentos e na percepção do público 
sobre a instituição. 

Realizamos entrevistas em profundidade com policiais que atuam nas 
ruas das capitais dos estados da região. A escolha dos entrevistados ficou 
a cargo de cada Polícia Militar, mas as unidades deveriam ser escolhidas 
através do critério definido pelo pesquisador: uma delas deveria ser a res-
ponsável pela execução do policiamento num bairro ou região considerada 
violenta9 pela própria polícia e a outra deveria atuar num bairro ou re-
gião considerada pouco violenta.  Foram escolhidos três policiais de cada 
unidade, sendo que todos atuavam na atividade operacional, ou seja, no 
policiamento das ruas, não sendo entrevistados policiais que trabalhavam 
em atividades administrativas. Duas de nossas premissas eram: a atuação 
policial não se dava de forma homogênea e, através dessas entrevistas, al-
guns dos aspectos ligados à mudança de atitude em relação ao uso da força 
poderiam ser evidenciados, como por exemplo, a referência de uso da força 
condicionada ao local onde o policial atua.

No Espírito Santo, foram realizadas entrevistas com seis policiais, se-
gundo os critérios estabelecidos: três realizavam o policiamento na Praia 
do Canto (bairro pouco violento) e três patrulhavam as ruas do bairro São 
Pedro (local caracterizado pela violência causada pelo tráfico e pela quan-
tidade de homicídios). O nervosismo demonstrado pelos policiais que tra-
balhavam em áreas consideradas críticas despertou a nossa atenção. Todos 
os entrevistados demonstraram desconforto, e um deles, ao se despedir, 
estava completamente suado e com as mãos frias.

Em Minas Gerais foram realizadas entrevistas com seis policiais, se-
gundo os critérios estabelecidos: três realizavam o policiamento na região 
da Savassi (região pouco violenta) e três patrulhavam a região do bairro 
Caiçaras (local caracterizado pela violência causada pelo tráfico e por rou-
bos de veículos).  Os policiais que atuavam na área considerada menos 
violenta disseram que os problemas mais comuns na região são as pessoas 
com distúrbios mentais e os furtos. Os policiais que atuavam na área con-
siderada mais violenta disseram que eram comuns os roubos, em especial o 
roubo a transeuntes e de veículos, além dos arrombamentos na região. To-
dos os policiais entrevistados foram muito objetivos durante as entrevistas 
e não demonstraram preocupação ou receio com o que falavam.

Além das entrevistas previstas inicialmente, tivemos a oportunidade 
de conhecer uma Companhia Especial da PM que atuava na Pedrei-
ra Prado Lopes, conhecida localmente como PPL. A pedreira era uma 
região onde havia muitos homicídios, na qual foi implantado o projeto 
“Fica Vivo”. Tivemos a oportunidade participar de uma reunião entre re-
presentantes do “Fica Vivo” e do Grupo Especializado de Policiamento 
em Áreas de Risco (GEPAR). Depois da reunião, entrevistamos alguns 
integrantes do GEPAR, adicionando à pesquisa a visão de profissionais 
dedicados a um policiamento especialmente planejado para aglomerados 
(favelas). O GEPAR fazia o patrulhamento de rotina e algumas ações 
de repressão qualificada. Estas ações tornaram-se possíveis a partir da 
conquista da confiança da população local e com o apoio da atividade 
de inteligência. Durante o ano de 2003 ocorreram 51 homicídios na Pe-

9
No estado de São Paulo não pudemos 
entrevistar os policiais que atuavam em 
regiões consideradas mais violentas, em 
virtude dos fatos atípicos acontecidos na-
quele estado durante o período em que foi 
realizada a pesquisa. Naquela semana 
ocorreu o sequestro que culminou na morte 
da jovem Eloá e um conflito envolvendo 
policiais civis e militares nas proximida-
des do Palácio dos Bandeirantes, sede do 
Governo Estadual.
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dreira Prado Lopes e ocorreram 111 tentativas de homicídio. Com a im-
plantação do GPAR no ano seguinte e a implantação de patrulhamento 
durante as 24 horas, a situação ficou bem diferente. Durante o ano de 
2008, até a época em que foram realizadas as entrevistas, haviam sido 
registrados apenas nove homicídios na região.

Em São Paulo não pudemos entrevistar os policiais de uma região con-
siderada violenta. Isso ocorreu em virtude dos eventos que se desenrolaram 
ao longo da semana em que estivemos na cidade, realizando o trabalho de 
campo10. Entrevistamos policiais de uma região central da cidade, consi-
derada menos violenta. A unidade ficava no bairro da Liberdade e pude-
mos falar com três policiais do BPM: um que trabalhava na Força Tática 
da unidade e dois que trabalhavam no patrulhamento motorizado. Por 
se tratar de uma unidade sediada no Centro, as suas ações estavam mais 
voltadas para o controle de multidões e crimes de rua. 

No Rio de Janeiro, visitamos duas unidades operacionais, onde foram 
entrevistados policiais empregados nas ruas. Uma delas era situada num 
bairro considerado pouco violento, Botafogo, na Zona Sul da capital, e 
a outra, no bairro da Penha, numa região considerada violenta, devido 
aos confrontos da polícia com grupos criminosos armados. Essa unidade 
tinha a responsabilidade territorial sobre o Complexo do Alemão e a Vila 
Cruzeiro, localidades que ficaram conhecidas internacionalmente depois 
da morte do jornalista Tim Lopes, em 2002. Pudemos entrevistar três 
policiais de cada unidade, que foram escolhidos aleatoriamente e que rea-
lizavam serviços diversos nas ruas.

Nos centros de treinamento também foram realizadas entrevistas em 
profundidade com alguns alunos de cursos de formação, com o objetivo de 
identificar as suas expectativas em relação ao uso da força em situações de 
trabalho futuro. Nos cursos de formação de oficiais, buscamos entrevistar 
alunos do último ano11, e nos cursos de formação de Praças, buscamos 
entrevistar policiais que já tivessem passado por algum processo de estágio 
no qual já tivessem tido a oportunidade de colocar em prática pelo menos 
uma parte dos conhecimentos adquiridos nas salas de aula.

A seleção dos policiais que participaram das entrevistas no Espírito 
Santo foi feita por um Oficial do CFA. Após uma breve explicação sobre 
a pesquisa, o grupo ficou composto por dois homens e uma mulher. Eles 
responderam às perguntas tranquilamente, sem demonstrar desconfor-
to ou constrangimento com o tema ou com o entrevistador. Em Minas 
Gerais, pudemos entrevistar três alunos do Curso Técnico de Segurança 
Pública (CTSP), antigo Curso de Formação de Soldados e três do Curso 
de Graduação em Segurança Pública (CGSP), antigo Curso de Formação 
de Oficiais.  Em São Paulo foram entrevistados três alunos do Curso de 
Formação de Soldados, e três alunos do Curso de Formação de Oficiais. 
No Rio de Janeiro também foram entrevistados três alunos do Curso de 
Formação de Soldados e do Curso de Formação de Oficiais.

Concomitantemente às entrevistas foram feitas visitas às Escolas de 
Formação e Centros de Treinamento, onde algumas aulas foram acom-
panhadas e, dentro da disponibilidade, conversamos com os professores, 
instrutores e alunos durante os intervalos. 

10
Naquela semana ocorreu o sequestro da 
jovem Eloá Cristina Pimentel, de 15 
anos, que foi mantida refém durante toda 
a semana, culminando com a sua morte 
na sexta-feira. Esse caso emblemático al-
terou o roteiro original, que previa uma 
entrevista com policiais do GATE e com 
policiais de uma unidade situada em uma 
região considerada violenta.

11
Não pudemos entrevistar os alunos do úl-
timo ano do curso de formação de Oficiais 
do Espírito Santo. Atualmente, os Oficiais 
são formados em outros estados da federa-
ção, como, por exemplo, Minas Gerais.
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No Espírito Santo foi acompanhado um treinamento de tiro no CFA. 
Em Minas Gerais participamos de uma aula de progressão em locais 
de baixa visibilidade, com o uso de lanternas, ministrada na estação de 
treinamento do Centro de Treinamento Policial. Em São Paulo partici-
pamos de uma aula de Tiro Defensivo na Preservação da Vida – Método 
Giraldi®, no CFAP. Finalmente, no Rio de Janeiro, assistimos a um trei-
namento do uso de munições e equipamentos menos letais ministrado 
por instrutores do BPChq a policiais de dois GAT (Grupamentos de 
Ações Táticas). 

Essas visitas incluíram, em todos os estados, o comparecimento às 
unidades de operações policiais especiais, onde pudemos entrevistar 
os responsáveis pelo treinamento delas. No Espírito Santo, visitamos 
o Batalhão de Missões Especiais (BME). Em Minas Gerais, acompa-
nhamos uma aula do Curso de Operações Especiais, ministrada por 
policiais do Grupamento de Ações Táticas Especiais (GATE). Em São 
Paulo, visitamos a base do COE (Comandos e Operações Especiais) e, 
no Rio de Janeiro, estivemos na sede do Batalhão de Operações Poli-
ciais Especiais (BOPE). 

Ao todo, foram realizadas 12 (doze) entrevistas no Espírito Santo, 23 
(vinte e três) entrevistas em Minas Gerais, 19 (dezenove) entrevistas no 
Rio de Janeiro e 16 (dezesseis) entrevistas em São Paulo, totalizando 70 
(setenta) entrevistas realizadas com gestores e com policiais em formação 
e que atuam em atividades ligadas ao patrulhamento das ruas.

Principais questões da pesquisa

Algumas questões merecem destaque, como a existência de normas 
escritas que regulam as atividades de capacitação dos policiais militares. 
Cada estado regulamenta essas atividades de formas distintas, ora tra-
tando de ensino e instrução, como no Espírito Santo e Rio de Janeiro, ora 
abordando a questão do treinamento, como Minas Gerais e São Paulo. 

Nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo encontra-
mos procedimentos escritos sobre o uso da força, com orientações para os 
integrantes dessas corporações. Contudo, ao analisar a periodicidade e o 
alcance dos processos de treinamento voltado para essa temática, somente 
identificamos o Treinamento Policial Básico (TPB), desenvolvido em Mi-
nas Gerais, e o Estágio de Atualização Profissional (EAP) como treina-
mentos que tratam de conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para 
a atuação desses agentes no uso da força.

Outros processos de treinamento que se destacam, e muitas vezes 
são englobados por processos mais genéricos, são o Método Giraldi 
(que era utilizado em São Paulo e no Espírito Santo para a capacitação 
no uso de armas de fogo), o videotreinamento (que em São Paulo se 
constituía num programa específico, e em Minas Gerais era um ele-
mento do TPB), Técnicas Não-Letais de Intervenção Policial (desen-
volvido em São Paulo para habilitar os policiais a utilizarem as novas 
tecnologias) e o Método de Defesa Policial Militar (utilizado no Rio de 
Janeiro no treinamento de Defesa Pessoal).  
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Em relação à periodicidade do treinamento, verificamos que os estados 
de São Paulo e Espírito Santo realizam treinamentos anuais, sendo que 
apenas o primeiro alcança todo o seu efetivo. Em Minas Gerais, os treina-
mentos são realizados bienalmente, e não há treinamento periódico para 
os policiais militares do Rio de Janeiro.

Em relação ao método de treinamento de tiro policial, encontramos o 
Método Giraldi, implantado nos estados de São Paulo e Espírito Santo. 
Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro havia uma metodologia própria. A 
maioria dos estados da região (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) 
está desenvolvendo métodos próprios de treinamento de defesa pessoal, 
substituindo gradualmente o ensino de artes marciais para os policiais. 
Cada estado utilizava métodos próprios para capacitar os seus integrantes 
no uso de armas menos letais e de abordagens.

Outro aspecto que gostaríamos de ressaltar é a forma como as infor-
mações padronizadas pelas instituições chegavam aos seus integrantes. No 
Espírito Santo e Rio de Janeiro, os cursos eram as principais formas de 
difusão de procedimentos operacionais. Em Minas Gerais e em São Paulo, 
além dos cursos, outras formas eram utilizadas pelas organizações poli-
ciais, como os manuais e videotreinamento.

Considerações Finais

O quadro apresentado acima procura destacar a importância dessa te-
mática para as atividades cotidianas desenvolvidas por essas organizações. 
Contudo, há poucas informações sobre o tema, especialmente pela falta de 
pesquisas de vitimização.

As organizações policiais militares, a partir de 1995, começaram a 
focar suas atividades no controle do crime e, a partir de iniciativas de-
senvolvidas pela SENASP e pelo CICV, alguns avanços podem ser nota-
dos na incorporação de normas de Direitos Humanos nos treinamentos 
dessas organizações.

Em linhas gerais, há necessidade de desenvolver métodos de trei-
namento alinhados a princípios e valores democráticos, a exemplo do 
que ocorreu com o Método Giraldi, que é uma referência interna-
cional na capacitação de atuação armada de policiais. Nesse sentido, 
poderiam ser aprofundadas as discussões para a capacitação de agen-
tes em técnicas que envolvessem a defesa pessoal e o uso de armas e 
munições menos letais.

Finalizando, nos casos em que os processos de treinamento não têm uma 
periodicidade definida, como no Rio de Janeiro, seria necessário um grande 
investimento nos processos de formação inicial (infraestrutura e metodolo-
gias) até que um programa regular fosse estabelecido, tendo em vista que 
os policiais são profissionais que assumiram o compromisso de assegurar a 
segurança da comunidade, mesmo com o sacrifício da própria vida. 
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