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Editorial
Paulo Augusto Souza Teixeira 
Diretor-Presidente do ISP

Ao desenvolver o projeto desta revista eletrônica buscáva-
mos unir a modernidade às boas práticas 

do passado. Nos anos 1990, os Cadernos de Polícia permitiram difundir um grande conjunto 
de temas de interesse policial e que não estavam disponíveis em língua portuguesa. O desafio 
que ora enfrentamos é conseguir trazer para este espaço as reflexões sobre as questões atuais 
da segurança pública brasileira, com ênfase nos problemas do Rio de Janeiro.

O meio eletrônico nos permite produzir e editar publicações de uma forma mais econômi-
ca e rápida, ao mesmo tempo em que elas se tornam disponíveis para um número crescente de 
usuários. O primeiro exemplar da revista foi acessado por mais de 3.000 internautas, estando 
durante os seis meses entre as dez páginas mais visitadas do Instituto de Segurança Pública. 
Isso não seria possível se os artigos não despertassem o interesse do público.

Neste número, Antonio Cláudio Engelke Menezes Teixeira examina alguns aspec-
tos da experiência da violência entre jovens praticantes de jiu-jítsu oriundos das classes 
média e alta do Rio de Janeiro. O autor aborda o contexto mais amplo dentro do qual 
o fenômeno “pitboy” eclodiu, destacando o processo de identificação destes com figuras 
marginalizadas na sociedade e a cultura da malandragem que une a ambos. O trabalho 
de Ludmila Ribeiro e Klarissa Silva nos apresenta um balanço da literatura existente 
sobre os estudos de fluxo do sistema de justiça criminal brasileiro. Esses estudos são uma 
das formas de analisar a capacidade desse sistema em processar adequadamente todos os 
delitos que chegam a ele, destacando as limitações brasileiras decorrentes da falta de um 
sistema estatístico integrado que permita o acompanhamento dos desdobramentos dos 
crimes registrados na polícia. 

Paulo Jorge Ribeiro analisa a obra de Rubem Fonseca destacando a sua visão sobre 
o universo urbano, no qual a grande metrópole brasileira levaria à desolação, solidão e 
fissura do indivíduo. Rubem Fonseca faz parte de uma geração de autores que formulou e 
construiu narrativas que exploram abundantemente a cidade como um ambiente arruina-
do, cético, marcado por violência e dissolução das identidades dos indivíduos. 

No artigo de Roberta de Mello Corrêa encontramos uma discussão sobre os dilemas e 
desafios para o exercício da cidadania na cidade do Rio de Janeiro a partir dos encontros 
dos Conselhos Comunitários de Segurança. Através dela pode-se tentar compreender 
as relações entre os diversos grupos que participam desses encontros, e destes com as 
polícias. A autora destaca ainda o alargamento do processo democrático no Brasil e a 
tentativa de resolução institucional de conflitos no espaço público. 

O artigo de Michele Alves Correa Rodrigues comenta os desafios no combate à cri-
minalidade e a busca pela eficiência do sistema policial. No seu trabalho, a autora apre-
senta as principais atividades dos órgãos de segurança pública e as tensões geradas na 
adequação de suas práticas aos preceitos de um Estado Democrático de Direito. São 
apresentados, ainda, os principais desafios para a contenção da criminalidade no Brasil, 
como as insatisfações da sociedade perante o modelo atual e as pressões internas pela bus-
ca da eficiência e da segurança social. Contamos também com a resenha do livro “Missão 
Prevenir e Proteger”, feita por Verônica Santos Albuquerque e que trata das condições de 
vida, trabalho e saúde dos Policiais Militares do Rio de Janeiro.

 Boa leitura!



Resumo
O presente artigo busca examinar aspectos da experiência da violência entre jovens praticantes de jiu-jítsu oriundos das 
classes média e alta do Rio de Janeiro. A análise seguirá dois eixos principais: a construção corporal dos lutadores de 
jiu-jitsu e o contexto mais amplo dentro do qual o fenômeno “pitboy” eclodiu. Em especial, será observado o processo 
de identificação de “pitboys” com marginais excluídos, a cultura da malandragem que une a ambos e, ao mesmo tempo e 
paradoxalmente, o reforço das fronteiras de classe no uso do “Você sabe com quem está falando?”.
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A violência associada ao tráfico de drogas, à expansão das milícias e à 
criminalidade em geral que assola os grandes centros urbanos é, por razões 
compreensíveis, exaustivamente pesquisada e debatida pela comunidade aca-
dêmica. Trata-se, afinal, de um dos problemas mais urgentes que desafiam as 
políticas públicas no Brasil contemporâneo. O presente artigo, no entanto, 
caminha em sentido diverso: pretende iluminar um ponto que não vem re-
cebendo tanta atenção nas ciências sociais brasileiras, qual seja, a experiência 
da violência entre jovens de classe média e alta. Para tanto, será observada a 
relação praticantes de jiu-jítsu e o que a mídia convencionou chamar de “pit-
boys”, jovens que amiúde se envolvem em brigas e confusões na noite carioca.      

O texto divide-se em duas seções. A primeira contempla parte de mi-
nha experiência etnográfica numa academia de jiu-jítsu da Zona Sul do Rio 
de Janeiro durante o ano de 20071. Dentre as inúmeras observações recolhi-
das no trabalho de campo, uma em especial merecerá destaque: a construção 
corporal dos lutadores de jiu-jítsu e o símbolo máximo de pertencimento do 
grupo, a “orelha estourada”, isto é, inchada de sangue. A segunda seção enfoca 
o contexto sociológico mais amplo dentro do qual se deu o surgimento dos 
“pitboys”, bem como algumas das particularidades da violência praticada por 
eles. Com o auxílio de entrevistas feitas com “seguranças” de casas noturnas, 
observaremos a relação entre os “pitboys” e a “cultura da malandragem”.

I. Os usos do corpo: a “casca-grossa” e a “orelha estourada”

Sabe-se da enorme importância que o corpo assumiu na construção da 
identidade do indivíduo hodierno. Trata-se de um indivíduo cada vez menos 
amparado pelas instituições que doavam sentido e alguma coesão à sua iden-
tidade – família, religião, doutrinas políticas e ideológicas –, que, em razão 
disso, não vê outra alternativa senão voltar-se para si mesmo (Costa, 2004; 
Bezerra Jr., 2002). Em outras palavras, poder-se-ia pensar no surgimento de 
um sujeito individualista, de um self reflexivo e narcisista, senhor de sua traje-
tória, artesão de sua própria existência (Breton, 2004). Obviamente, estamos 
a falar aqui de modo forçosamente amplo e genérico, sem a preocupação de 
detalhar as diferentes teorias e interpretações que buscam enfrentar a ques-
tão2. No entanto, parece haver razoável concordância quanto ao fato de que, 
seja lá quais forem as causas desse processo e as especificidades que assume 
em sociedades diversas, o indivíduo tipicamente contemporâneo não faz senão 
aumentar o investimento em seu próprio corpo. 

Pode-se mesmo dizer que o corpo é quase uma obsessão. Segundo David 
Le Breton (2003; 2004), o corpo seria hoje uma espécie de afirmação pessoal, 
um alter ego, um outro si-mesmo, a tal ponto que a interioridade do sujeito 
estaria, na verdade, mais alocada em sua exterioridade. A contínua adaptação 
às normas estéticas vigentes demanda um esforço ascético permanente, o que 
supõe um self reflexivo, um indivíduo totalmente consciente e vigilante de si. 
São sintomas desse esforço o crescente recurso às intervenções médicas de 
estética, a metamorfose do corpo por vias artificiais, a preocupação exagerada 
ou patológica com o fisiculturismo e o abuso de dietas alimentares. Ainda que 
por vias amiúde tortas, ou tortuosas, o indivíduo contemporâneo faz de seu 
corpo um abrigo, um lugar onde possa ter a “ilusão sincera de ser, enfim, ele 
próprio” (Breton, 2004: 69). 

De fato, o lutador de jiu-jítsu tem no próprio corpo um abrigo. Há espor-

1
A etnografia é parte de minha dissertação 
de mestrado, intitulada “Esporte e violên-
cia no jiu-jítsu: o caso dos ‘pitboys’” (Tei-
xeira, 2008). É bom deixar claro desde já 
que o jiu-jitsu não pode ser responsabili-
zado pelo surgimento dos “pitboys”, embo-
ra esteja direta e inextricavelmente ligado 
a tal fato. Minha experiência em campo 
não autorizou a feitura de uma associação 
direta, do tipo causa e efeito, entre jiu-
jitsu e “pitboys”. O jiu-jitsu, como qual-
quer outra arte marcial, é um conjunto 
de técnicas corporais que confere aos seus 
praticantes um tipo de poder fisicamente 
orientado, cujo emprego depende em últi-
ma análise do indivíduo que o domina. E 
indivíduos, sabemos, não existem isolada-
mente: vivem em meio a um emaranhado 
de teias de significados que teceram para si 
próprios. Portanto, o que interessa é apre-
ciar as especificidades das relações sociais 
que, dentro de uma determinada socieda-
de e época, autorizam ou reprimem o uso 
de poderes físicos como os conferidos por 
uma arte marcial. Foi precisamente esta a 
tentativa de minha pesquisa. 

2
Um resumo abrangente dos muitos autores 
que estruturam esse debate escaparia às 
possibilidades deste artigo. Ainda assim, 
vale destacar algumas contribuições que 
ajudam a mapear a discussão  desenvol-
vida adiante. Para a análise da questão 
da bioidentidade, ver Costa, 2004. Para 
a discussão acerca de uma nova ideologia 
ligada ao corpo, o healthism, ver Ortega, 
2006, e Bezerra Jr., 2002. Para a questão 
do controle ascético do corpo do indivíduo 
hodierno, ver Ortega, 2006. 
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tes que demandam resistência, outros que requerem explosão muscular; há 
também aqueles em que agilidade e flexibilidade importam mais. O jiu-jítsu 
requer todas essas qualidades ao mesmo tempo. Não sem razão, uma das gí-
rias mais ouvida nos tatames é “casca-grossa”, talvez um dos maiores elogios 
que se possa fazer a um lutador. Note-se o aspecto de fisicalidade que a gíria 
expressa: o elogio se faz à pele, ao invólucro do corpo, não ao conteúdo. Afi-
nal, é a pele que, endurecida pelo treinamento, se faz casca. Casca que, por 
espessa, perde em sensibilidade, mas ganha em proteção à dor e aos ataques 
dos adversários. A “casca-grossa” é, portanto, um embrutecer: daí podermos 
pensá-la como uma espécie de avesso do “verniz” e da sensibilidade refinada 
característicos do processo civilizador (Elias, 1994).

O lutador de jiu-jítsu é obrigado a conviver com a dor, o desgaste físico, 
as contusões – e a superá-los. Ter a “casca grossa” é uma necessidade, uma 
exigência que a prática do esporte impõe naturalmente, e que alguns logram 
vencer. Mas para além da necessidade da couraça endurecida, há toda uma 
dimensão psicológica que a acompanha e, por que não dizer, a envolve. Pois a 
“casca grossa” é, sobretudo, uma construção de si a ser constantemente apre-
sentada e reiterada a outrem; é, ao mesmo tempo, uma disposição e um estí-
mulo psíquico fundamental, principalmente se levarmos em conta que uma 
academia de jiu-jítsu, qualquer uma, é um espaço hipermasculino, cuja atmos-
fera encontra-se permeada por um ethos ligado à virilidade. Assim sendo, uma 
“distância regulamentar” deve ser sempre observada em seu interior. Não ape-
nas maiores intimidades físicas devem ser evitadas, como seria normal supor: 
também o falar abertamente de si – a confissão de intimidades sentimentais de 
cunho pessoal – pode ser malvisto ou mal interpretado. Nesse sentido, a “casca 
grossa” funcionaria também como um recurso de sociabilidade. Ser um sujeito 
durão, “fechado”, de poucas mas firmes palavras, poderia ajudar na aceitação 
do indivíduo pelo grupo. 

Contudo, o traço mais distintivo dos praticantes de jiu-jítsu não são os 
músculos avantajados, e sim as orelhas deformadas pelos treinamentos. O 
constante atrito com o quimono e o tatame atingem de modo mais dramático 
a cartilagem das orelhas, que, se maltratadas o bastante, incham com o san-
gue. É um fato corriqueiro, decorrência natural do tipo de treinamento que 
é feito no tatame, e que os lutadores chamam de “estourar a orelha”. Quanto 
mais treino, mais atrito; quanto mais atrito, mais sangue, e maior a deforma-
ção – há lutadores que não conseguem usar fones de ouvido. Vem daí o apelido 
“orelha de repolho”: de fato, certas orelhas ficam tão deformadas que se pare-
cem com qualquer coisa (uma couve-flor, talvez), menos com uma orelha. A 
orelha “estourada” é sinal de dedicação e experiência, espécie de atestado de 
entrega do lutador à luta – daí sua importância simbólica. Ela é claramente um 
signo distintivo que, pelo menos em tese, atesta a assiduidade e experiência 
do lutador. Mas não é, por si só, sinônimo de potência. De nada adianta ter 
“orelha de repolho” e ser subjugado por alunos menos graduados nos treinos. 
Isto, aliás, é o pior dos mundos para um praticante de jiu-jítsu: ter os atributos 
físicos de um “casca-grossa”, mas, na verdade, ser uma “franga”, um atleta que 
é facilmente superado pela maioria dos seus companheiros ou adversários. 

 Com efeito, a orelha deformada parece confirmar a tese de que a 
identidade encontra-se cada vez mais inextricavelmente atrelada ao corpo do 
indivíduo e, ao mesmo tempo, apoiar a ideia de que, nos dias que correm, “a 
aparência virou essência, os ‘condenados da aparência’ são privados da capaci-
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dade de fingir, dissimular, esconder os sentimentos, as intenções, os segredos, 
capacidade presente na cultura da intimidade que se tornou obsoleta” (Ortega, 
2006: 47). Mas, para um lutador de jiu-jítsu que ostenta orelhas “estouradas”, 
é virtualmente impossível esconder o sinal de sua diferença, e assim camuflar-
se em meio a normalidade reinante. O elemento bizarro de sua aparência é su-
ficiente para atrair olhares, pois “o rosto é, de todas as partes do corpo huma-
no, aquela onde se condensam os valores mais elevados. Nele cristalizam-se 
os sentimentos de identidade, estabelece-se o reconhecimento do outro [...]” 
(Breton, 2007: 71).

 Em alguns casos, esse despertar de olhares causado pela deformação 
que exibe no rosto pode ser exatamente aquilo que o lutador deseja. Por dois 
motivos: o orgulho de fazer parte de uma “tribo” cujo símbolo máximo de 
pertencimento é justamente a orelha inchada, e a mensagem de intimidação 
que ela veicula. Ao se deparar com uma orelha “estourada” numa festa ou 
boate, qualquer jovem carioca de classe média ou alta já sabe, de antemão, com 
quem está falando. Ou seja, sabe que está lidando com um lutador de jiu-jítsu, 
possivelmente um “casca-grossa”. A mensagem tácita da marca corporal do 
lutador não se completa sem um dado de ambiguidade; por um lado, atua no 
sentido de impor respeito ou mesmo temor, por outro, serve como o primeiro 
e mais imediato sinal que dispara o gatilho do estigma, do estereótipo que 
acompanha os praticantes dessa arte marcial. Ao reconhecer uma “orelha de 
couve-flor”, dificilmente alguém imaginará que se trata de um sujeito pacato, 
um atleta que restringe o uso de sua técnica somente ao tatame. Mais provável 
que pense estar diante de um “pitboy” encrenqueiro.

Pode acontecer de ser exatamente isso o que deseja o lutador de jiu-jítsu, ao 
menos em alguns casos. Se Mary Douglas está correta em afirmar que “o cor-
po humano reproduz em escala reduzida os poderes e os perigos que se atribui 
à estrutura social” (Douglas, 1971 apud Breton, 2007: 70), então a análise da 
construção corporal do lutador de jiu-jítsu poderia ser fonte de elucidação ou 
apreciação de certos aspectos da sociedade brasileira. Nesse sentido, o corpo-
arma do lutador inscreve-se na problemática analisada por DaMatta (1983) 
sobre a tensa relação que se desenrola no Brasil entre a moral universalisante 
e igualitarista das leis e a moralidade baseada nas teias de relações sociais. 
Transitando por entre uma superfície que postula a igualdade, mas por sobre 
um pano de fundo baseado na hierarquia, não raro acabamos por temer a pri-
meira, lançando mão de artifícios que visam a reforçar a segunda. Vejamos: 
músculos inchados ou definidos, algo que qualquer frequentador de academia 
de ginástica pode ter, são, no mais das vezes, fruto de uma preocupação estéti-
ca, embora eventualmente possam também servir como arma de intimidação. 
Mas a orelha estourada, para além do bizarro que introduz na aparência do 
indivíduo, expressa o pertencimento a um grupo social cuja reputação encon-
tra-se notadamente marcada pela violência e agressividade desmedidas, por 
vezes gratuitas. Nesse registro, a orelha estourada, convertida em uma espécie 
de “Você sabe com quem está falando?” não-discursivo, porém visualmente 
explícito, poderia ser entendida como um artifício usado para introduzir a 
hierarquia em situações de uma igualdade “intolerável” – uma fila para usar o 
banheiro ou pagar o consumo no interior de uma boate, por exemplo. Aí sua 
utilidade – o “Você sabe com quem está falando?” não mais como pergunta 
que desafia, mas sim como afirmação silenciosa que intimida: “Você sabe com 
quem está falando...”
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2. Violência e malandragem: a ação de “pitboys” 

O que acontece se as condições na sociedade em geral não dotam todos os 

sectores com formas de controlo suficientemente fortes de modo a conterem 

a excitação, se as tensões na sociedade em geral se tornarem tão intensas que 

anulem as formas de controlo individual contra a violência e, de facto, intro-

duzem um jacto de descivilização, se induzem sectores de uma população a 

sentirem a violência como algo agradável? 

Norbert Elias e Eric Dunning, “A busca pela excitação”.

Não foi apenas coincidência que uma arte marcial construída por sobre 
uma filosofia da eficiência em brigas de rua tenha se tornado moda entre a 
juventude abastada da Zona Sul carioca no início da década de noventa. A 
coincidência se torna tanto mais improvável quando se tem em mente que a 
prática de um determinado esporte é em si mesma um mecanismo de dife-
renciação de classe social. Modalidades esportivas que simbolizam “a força 
pura, a brutalidade e a indulgência intelectual” são geralmente associadas às 
classes populares; outras, como o golfe e a equitação, conferem “lucros de 
distinção” a seus praticantes: “Os esportes mais tipicamente populares, como 
o boxe ou a luta livre, acumulam todas as razões para repelir os membros da 
classe dominante” (Bourdieu, 1983: 149-150). Mas esse raciocínio –  o de que 
esportes que exigem sacrifícios ao corpo, a ponto de colocá-lo em risco, são 
geralmente associados às classes populares – deve ser relativizado no caso do 
jiu-jítsu. Na década de noventa, grande parte dos jovens de classe média e alta 
do Rio de Janeiro não queria jogar tênis, golfe ou praticar equitação. Queria 
lutar jiu-jítsu. 

É sem dúvida tentador enxergar a popularização do jiu-jítsu no Rio de 
Janeiro como uma resposta ao sentimento generalizado de insegurança que, 
desde os anos oitenta, vinha se fixando quase que diariamente nas manchetes 
dos jornais3. Dito de outro modo, é fácil entender o sucesso do jiu-jítsu como 
uma espécie de reflexo do fracasso da atuação do Estado, da fragilização de 
seu monopólio legítimo do uso da força, do sentimento generalizado de inse-
gurança que se instalou (sobretudo no Rio de Janeiro) a partir de então. Con-
tudo, para que uma tal afirmação pudesse ser feita de maneira rigorosa, seria 
necessário recolher evidências empíricas que a comprovassem. Se as classes 
média e alta carioca tivessem de fato passado a encarar o espaço público da 
cidade como um território hostil e perigoso, e se em função dessa percepção 
tivessem sentido necessidade de praticar uma arte marcial para aprender a 
se defender, então seriam duas as alternativas: ou as academias de diferentes 
artes marciais teriam registrado um expressivo aumento no número de adep-
tos, o que caracterizaria um boom dos esportes de luta como um todo, ou, ao 
contrário, teriam “perdido” adeptos justamente para o jiu-jítsu. O recurso aos 
dados das confederações das modalidades de lutas, nesse caso, mostrar-se-ia 
de pouca utilidade, pois a maioria dos praticantes de artes marciais não parti-
cipa de campeonatos, não estando portanto oficialmente registrada. A solução 
consistiria em levantar, indo-se de academia em academia, o histórico dos 
dados referentes à flutuação do número de alunos, e compará-los. Não é difícil 
imaginar: quantas academias teriam produzido e arquivado um tal registro?

A dificuldade de se obter tais dados, ou talvez sua pouca confiabilidade, 
não é a razão que nos leva a deixar de lado essa hipótese. Via de regra, a lógica 

3
Esta parece ser a perspectiva de Cecchetto, 
em seu livro “Violência e estilos de mascu-
linidade”. À certa altura, a pesquisadora 
assevera que “a emergência dessas práticas 
[a violência de funkeiros e “pitboys”] é ex-
plicada pela identificação de um processo 
em curso no país: a dessensibilização da 
sociedade para questões referentes à vida 
humana e à violência. As razões locali-
zam-se na possível fragilização do mono-
pólio estatal da força e no crescente poder 
adquirido pelo crime organizado, impon-
do um ideal de masculinidade agressivo e 
destruidor” (Cecchetto, 2004: 108).
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marxista tende a enxergar os fenômenos sociais em termos de oposição, não 
de complementaridade; mas, para os propósitos deste artigo, talvez fosse mais 
interessante pensar não numa atitude de reação dos jovens de classe média e 
alta à sensação de insegurança instalada com a ascensão do crime organiza-
do, mas sim numa identificação desses jovens com muito do que caracteriza 
o comportamento e a estética dos grupos marginalizados. Em termos mais 
simplórios, quase vulgares, poderíamos dizer que, embutida na explosão do 
jiu-jítsu e no subsequente aumento da violência praticada por “pitboys”, estaria 
uma afirmação do tipo “eu (jovem de classe média e alta) quero ser como você 
(marginal, traficante)”, e não algo como “eu quero me proteger de você”. Seria 
coincidência, por exemplo, o fato de que praticantes de jiu-jítsu tenham bati-
zado de “baile funk” um tipo de treinamento que consiste na troca de socos, 
tapas e pontapés entre dois grandes grupos de jovens dentro da academia? 

Foi também na passagem para os anos noventa que a “cultura da favela” 
entrou na moda, e de uma forma inédita. Ao samba vieram somar-se o hip hop 
e sua denúncia de cunho social, o funk “proibidão” e sua apologia ao tráfico de 
drogas. Artistas como Racionais MC’s, Dj Marlboro, Tati Quebra Barraco, 
Mr. Catra, entre outros, invadiram festas e Ipods da Zona Sul. No cinema, 
uma safra de filmes que inclui “Cidade de Deus”, “O Invasor”, “Carandiru” e 
“Ônibus 174”, para ficarmos apenas em alguns exemplos, derramou sobre as 
retinas dos espectadores novas representações sobre as favelas e a violência a 
elas associada. Aqui cabe fazer uma observação. Não partilho da tese segundo 
a qual a denúncia da miséria e da criminalidade operada pelo cinema termine 
sempre por espetacularizar o mal, assim contribuindo inadvertidamente para 
o aumento do fascínio que ele exerce. No entanto, há que se reconhecer que 
os adolescentes de classe média e alta cariocas passaram a dispor de uma nova 
estética com a qual se identificar, mesmo que no mais das vezes estivessem 
se identificando com estereótipos veiculados na mídia, e não com as mani-
festações culturais em si4. “Mas como toda estética comporta uma ética”, diz 
Maria Rita Kehl (2004: 102), “a escolha do modelo da periferia faz alguma 
diferença. É como se só fosse possível encontrar alternativa para a falta de 
sentido da vida pautada pelo consumo identificando-se com aqueles que não 
têm recursos para consumir”.

Obviamente, são muitas as particularidades que diferenciam “pitboys” e 
excluídos tornados marginais. É quase desnecessário lembrar que o tráfico de 
drogas é um sistema de socialização que concorre com a via normal do traba-
lho, e também que, ao colocar uma arma na cintura e aderir ao “movimento”, o 
jovem declara-se publicamente um marginal, condição que em geral o acom-
panha até a sua morte, muitas vezes precoce (Zaluar, 1985). Isso, porém, não 
deve nos impedir de continuar a pensar nas possíveis semelhanças de compor-
tamento entre “pitboys” e traficantes. Em sua etnografia na Cidade de Deus, 
Alba Zaluar mostrou que, na favela, a facilidade em adquirir armas de fogo 
provoca uma reviravolta na hierarquia de autoridade: o adolescente, porque 
“maquinado”, isto é, dotado de um instrumento que lhe garante poder de co-
erção, passa a desafiar e mesmo a mandar nos adultos. Ao invés de se valer da 
conversa macia e habilidosa, como o malandro de antanho, ele simplesmente 
emite uma ordem de comando, que deve ser atendida sob pena de se iniciar 
um conflito aberto. Ora, não é exatamente essa uma das características mais 
marcantes dos “pitboys”? A diferença, no caso, é que o lutador tem no próprio 
corpo a arma que garante a capacidade de subjugar o Outro. Ao servir de ins-

4
O caso do funk parece o mais evidente. 
Como lembra George Yúdice (1997), após 
os arrastões ocorridos nas praias cariocas 
em outubro de 1992 a mídia não cessou de 
ventilar, de forma um tanto histérica, uma 
imagem do funk como um movimento ab-
solutamente atrelado à violência, e nada 
além. Deixou, assim, de apresentá-lo em 
sua diversidade de facetas – por exemplo, 
como um “estilo de festas orgiásticas”, como 
havia percebido Hermano Vianna (apud 
Yúdice, 1997: 43).
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trumento para a consumação da violência, o corpo-arma perde sua conotação 
metafórica e ganha materialidade. 

Quando saca uma arma e anuncia o assalto numa esquina qualquer, o jo-
vem pobre e estigmatizado sai da condição de invisibilidade que lhe foi social-
mente imposta, tornando-se, no momento mesmo em que faz alguma vítima, 
um sujeito que cria a si próprio, que exige respeito e se impõe (Soares, 2004). 
“A arma”, escreve Luiz Eduardo Soares (2004: 141), “será o passaporte para 
a visibilidade”. Não apenas se fazer visível: o jovem marginal deseja também 
reconhecimento, que é sempre dado pelo olhar do Outro. Neste sentido, trafi-
cantes e marginais diferem de “pitboys”, dado que estes são pessoas “visíveis”: 
não precisam bater nos outros em festas e boates para ter sua existência reco-
nhecida socialmente. Mas talvez precisem fazê-lo para obter algum reconhe-
cimento dentro de seu próprio grupo; para que, com o respeito conquistado 
através das provas de coragem e potência de luta, possam olhar a si mesmos no 
espelho e nele ver refletida a imagem dos elogios que lhes foram dispensados. 
A arma de que os “pitboys” se utilizam é também o passaporte para a visibili-
dade, fonte de lucros de distinção. Soares assinala que “ainda que por motivos 
ilusórios e passageiros, o crime dá prazer, fortalece a autoestima, proporciona 
a fruição do respeito e da admiração que advém do pertencimento a um grupo, 
permite o acesso ao desejo das gurias [...]” (idem, 2004: 158). O mesmo pode 
ser dito no caso dos “pitboys”: pois o ato de “sair na porrada” dá prazer (é lúdi-
co), fortalece a autoestima (a ideia de superioridade), proporciona a fruição do 
respeito e da admiração que advém do pertencimento a um grupo (a “galera”) 
e permite o acesso ao desejo das gurias (“marias-tatames”). 

Não há novidade alguma nisso. Pierre Clastres (2004), para ficarmos ape-
nas em um exemplo, já havia percebido que a motivação fundamental à atitude 
guerreira é o desejo de glória, de reconhecimento. Clastres nos remete a um 
curioso paradoxo: quando apreciada em seu conjunto, uma sociedade pode 
não ser exatamente vista como “guerreira”, mas ela pode, contudo, admirar 
alguns de seus membros justamente por qualidades que se ligam às artes da 
guerra. Assim, pode acabar estimulando-os, ainda que inadvertidamente, a 
adotarem um comportamento inclinado nessa direção. Transporte-se o ra-
ciocínio para o Brasil, prestando atenção sobretudo na aura de positividade 
entranhada naquilo que chamamos de “malandragem”, e está aberto um fértil 
campo para a análise.

A etnografia de Alba Zaluar (1985) flagrou o fim da malandragem tal 
qual se conhecia nos anos sessenta. O malandro, que aliava transgressão e 
mediação, que não vivia nem dentro nem fora da lei, mas numa espécie de 
entre-lugar, já não existe mais. Contudo, a malandragem não caiu em esqueci-
mento, junto com o mocassim branco; apenas transformou-se, adquiriu novo 
colorido, e também novos usos. Hoje, a pior pecha para o jovem brasileiro de 
uma grande cidade é a de “otário”. O otário não é somente o indivíduo que 
acata as contingências naturais da vida em sociedade. Otário é aquele que 
dispõe de recursos para se mover por sobre tais contingências, mas não o faz; 
é aquele que tem a alternativa de “sair por cima” de uma situação, mas não a 
aproveita. Ninguém quer ser um otário, e quem não é otário deve ser malandro 
em alguma medida. Mas o jovem abastado não aprende a ser malandro na rua, 
ainda que deseje identificar-se com esse tipo de malandragem. A vivência na 
rua apenas complementa o aprendizado da malandragem que se inicia dentro 
de casa, com a própria família – “o pai que oferece caixinha ao guarda para 
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escapar da multa por excesso de velocidade, ou vai à escola pedir a cabeça do 
professor que reprovou, por razões justas, seu filho” (Kehl, 2004:104). 

A cultura da malandragem é uma das pontes que, lançando um fio invi-
sível por sobre o abismo que separa o morro do asfalto, facilita a identificação 
de jovens da elite com o mundo da criminalidade dos miseráveis, justamente 
porque provê a aqueles uma boa desculpa ou justificativa para agirem como 
estes – afinal, como pode um otário ter sucesso num mundo de malandros? 
A malandragem ajuda no flerte com a delinquência, menos pela vontade e 
expectativa de se obter vantagens materiais do que pelo imperativo de ser mais 
malandro que a própria malandragem. Nesse sentido, talvez seja possível falar 
na existência de afinidades eletivas entre aquilo que venho chamando de “cul-
tura da malandragem” e o ethos guerreiro que se evidencia entre certos grupos 
de lutadores de jiu-jítsu. 

Até aqui estivemos falando em termos gerais, teóricos. É preciso agora 
visitar a empiria, e recolher evidências que apontem na direção proposta. Faço 
então um convite: ouçamos as vozes de seguranças de festas e casas noturnas 
cariocas5. Mais do que quaisquer outros, são eles que observam a ação dos 
“pitboys” e lidam com ela. 

A atuação de seguranças em boates e casas noturnas do Rio de Janeiro equi-
vale, num certo sentido, ao de uma força policial. Os seguranças devem zelar 
pelo patrimônio, coibir o uso de drogas, fazer valer as normas do estabelecimen-
to e as regras de convivência social e, quando a situação exigir, mediar confli-
tos, apartar brigas e impedir excessos de violência. No confronto com “pitboys”, 
seguranças têm algumas das atribuições da polícia, mas sem a autoridade e a 
legitimidade desta. Podem vigiar e reprimir, mas não podem punir – pelo me-
nos não oficialmente. Há entre eles uma relação algo paradoxal: os “pitboys” são 
os maiores inimigos dos seguranças e, ao mesmo tempo, razão de seus salários. 
Quanto menos “pitboys” existissem, menor seria a necessidade de seguranças e, 
consequentemente, menor a oferta de empregos. Mas os seguranças parecem 
não se importar muito com isso. Preocupam-se mais com o tanto de dor de 
cabeça que os filhos da classe média e alta lhes causam na noite.

A: Quando e como você começou a trabalhar de segurança?

Maurício [dono da empresa]: Fui segurança de porta de boate por muito tem-

po. Comecei com vinte e dois anos, trabalhei até os trinta. Tô com quarenta e 

quatro, depois que virei dono da empresa, parei. 

A: E como era naquela época?

Maurício: Sempre teve turma. Tinha a turma da [rua] Toneleiros, o pessoal 

do jiu-jítsu dos Gracie arrumavam confusão, sempre tem esses playbozinhos, 

filhinho de papai. Hoje o pessoal chama de “pitboy”, mas isso sempre teve. [...] 

Vou te falar a verdade: nos anos oitenta a segurança batia muito mais do que 

bate hoje. Ah, na minha época, você batia mais. Hoje não. Hoje tem direitos 

humanos, bé bé bé. [...] Se fosse nos anos oitenta, os “pitboys” não iam tirar 

essa onda toda. Os seguranças batiam muito mais.

De saída, a constatação: sempre houve galera, jiu-jítsu, bebedeira, briga 
iniciada sem motivo. Nada disso é novidade, ou exclusividade da juventude 
de hoje. “Pitboys” já existiam antes dos anos noventa; apenas não haviam sido 
ainda rotulados como tais. Nesse sentido, o relato é interessante na medida em 

5
Como tivesse dificuldade em conseguir 
bons depoimentos conversando direta-
mente com seguranças em bares e casas 
noturnas, fui obrigado a buscar uma al-
ternativa. Terminei por me fazer recebido 
em uma das maiores empresas de seguran-
ça de festas e eventos do Rio de Janeiro, 
cuja sede ocupa uma construção baixa e 
discreta num bairro da Zona Norte da ci-
dade. Fui gentilmente recebido pelo dono 
da empresa, que chamou quatro seguran-
ças de sua equipe e me permitiu o tempo 
que quisesse para entrevistá-los. 
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que desautoriza qualquer idealização do passado, e aí se inclui a ação dos pró-
prios seguranças. Sem mecanismos que garantissem controle legal (defensoria 
pública) e visibilidade social (a mídia) e sem um discurso de constrangimento 
à violência que atravessasse a ambos (direitos humanos), a porrada estava livre 
para se desenrolar de maneira ainda mais sangrenta. É curioso reparar que, 
nas três vezes em que utiliza a expressão “direitos humanos”, Maurício acres-
centa um “bé bé bé” logo em seguida, como que insinuando tratar-se de um 
“blá blá blá” inócuo e desnecessário. Quase como se dissesse que, na noite, os 
tão propalados direitos humanos não ajudam em nada, ou melhor, só ajudam 
os encrenqueiros. 

A: Mas e hoje em dia? Fale um pouco do trabalho de vocês.

Rodrigo: Que que acontece? São grupos, né, grupos de amigos, que ou já vão 

alcoolizados, já bebem antes de ir pra festa e lá ainda consomem mais álcool 

[...]. E aí o que acontece? São garotos novos, alguns fazem musculação, forte-

zinhos, outros fazem lutas, e aí um mexe com a menina do outro, ou então já 

vê um grupo que tem uma rixa e aí começam a briga, né? [...] Nós somos se-

guranças, maiores de idade, eles são adolescentes, aí você vai pegar um garoto 

desses e você tem que usar de energia, ou então eles agridem a gente, e nós não 

somos pagos pra apanhar, entendeu? 

A: E dá muito processo?

Anderson: Não, não porque nós temos um tato. A gente tenta imobilizar. 

Nada de agredir. Primeiro a gente convida pra se retirar. 

Maurício: A gente não quer essas coisas, não que machucar, não quer levar pra 

delegacia. Isso não é bom negócio pra gente. O que a gente quer é imobilizar, 

separar a briga, e botar pra fora. Só isso.

O ponto relevante aqui é a afirmação de que aos seguranças não interessa-
ria reclamar a intervenção da polícia. Minha hipótese é a de que os seguranças 
evitam chamar a polícia, instaurar um inquérito e ir à justiça, tanto por receio 
de confrontar jovens de famílias ricas e influentes quanto por acreditarem que, 
no fim das contas, tal recurso de nada adiantará. Talvez tenham medo de 
atrair atenção negativa para si e para os organizadores do evento ou donos das 
boates para quem trabalham; possivelmente são até instados por estes últimos 
a permanecerem tão silenciosos quanto possível. Afinal, que dono de boate ou 
promoter de festa gostaria de ter seu nome, ou de sua empresa, nos jornais toda 
vez que uma briga ocorresse em um de seus eventos? Seja como for, é certo 
que esse modus operandi por parte das empresas de segurança só faz agravar 
o problema do qual reclamam, pois o fato de não levar “pitboys” à delegacia 
na maioria das vezes em que se envolvem em brigas contribui para a mantê-
los afastados dos braços da polícia e da lei. Contribui, assim, para aumentar 
a impunidade – que ajuda na reprodução do comportamento violento típico 
de “pitboys”, o que por sua vez reforça a necessidade de contratar seguranças 
experientes e treinados.

A: Eles desafiam muito vocês?

Gesias: Nossa, e como! A gente pode dizer que são pessoas, não sei se por 

causa da criação ou da classe social, são pessoas abusadas, que não respeitam, 



12 Sobre Lutadores e “Pitboys”: 
A experiência da violência entre jovens 
de classe média e alta do Rio de Janeiro
[Antonio Claudio Engelke Menezes Teixeira]

Cadernos de Segurança Pública | Ano 2 ● Número 1 ● Agosto de 2010 | www.isp.rj.gov.br/revista

não são disciplinados, não sabem que numa festa tem que haver limites, e que 

a segurança está lá para o bem de todos. Eles não respeitam a gente, debocham 

da segurança, e você às vezes tem que usar da força.

A: Eles debocham dos seguranças?

Gesias: Debocham muito! Chegam dizendo: “Você sabe com quem está mexendo? 

Eu sou filho daquilo, daquilo outro”. Então é complicado, né? 

Rodrigo: Falou tudo. É uma classe de jovem abusada. Não respeitam, saem 

às vezes humilhando a gente, entendeu? [...] Ele chega assim e diz o seguinte: me 

bate. Encosta a mão em mim que eu vou chamar o meu pai e vou te processar. 

A radiografia é nítida: jovens que abusam de sua condição social privi-
legiada para desrespeitar e humilhar aqueles que são pagos para interditar o 
vale-tudo de suas diversões noturnas. Jovens que fazem uso do rito “Você sabe 
com quem está falando?” de que fala DaMatta (1983) com uma sutil porém 
significativa diferença: ao invés de perguntarem se o segurança “sabe com 
quem está falando”, indagam se ele “sabe com quem está mexendo”. Significa-
tiva não somente porque remete à dimensão de fisicalidade que é característica 
do discurso da atual juventude carioca (Almeida e Tracy, 2003), mas porque 
tal dimensão empresta uma conotação ainda mais belicosa e autoritária à ex-
pressão. O segurança não está só “falando”: ele está “mexendo”, o que já é um 
passo além. Pois é possível “falar” com uma pessoa sem no entanto “mexer” 
com ela – mas mexer com alguém pressupõe uma animosidade, uma atitude 
agressiva que vai além de um enfrentamento verbal, uma disposição de ul-
trapassar a fronteira da palavra mais ríspida. O “Você sabe com quem está 
mexendo?” é um “Você sabe com quem está falando?” ainda mais explícito no 
que este veicula de conflito, de hierarquização de lugares sociais. Daí o desa-
fio, que é também quase um pedido: “Me bate”. Implícita na fala do rapaz, a 
certeza de que, se o segurança lhe “encostar a mão”, sofrerá as consequências 
por haver cometido o pecado de esquecer-se de que, no Brasil, um “indivíduo” 
não deve jamais mexer com uma “pessoa”.

Situação curiosa, esta: por um lado, os filhos da classe média e alta iden-
tificam-se em alguma medida com os marginalizados do crime organizado 
e disso retiram alguma fruição, nem que seja apenas de ordem estética. Por 
outro, na hora de concretizar a experiência da violência, não hesitam em fazer 
uso de um rito que reforça as fronteiras de classes. Uma vez mais, estamos 
diante da velha máxima: sim, em tese nós somos iguais – mas, na realidade, 
somos diferentes. Seja explicitamente, através da afronta veiculada no discur-
so, ou implicitamente, inscrito numa deformação corpórea, o “Você sabe quem 
está falando” continua cumprindo sua função de atualizar e reforçar distinções 
de fundo hierárquico.
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Introdução

A problemática atual dos sistemas de justiça criminal diz respeito à sua 
capacidade em processar adequadamente os delitos que chegam ao seu conhe-
cimento. Por sistema de justiça criminal entende-se a articulação das organi-
zações policiais (em regra 1, Polícia Militar e Polícia Civil) com o Ministério 
Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário e o Sistema Penitenciário, 
com o objetivo de viabilizar o processamento dos conflitos classificados como 
delitos (crimes ou contravenções) nas leis penais existentes no país.

Assim, estudos que visam à avaliação da produção decisória das organi-
zações que compõem o sistema de justiça criminal (Figura 1) emergem como 
análises de especial importância, visto que viabilizam a mensuração da efici-
ência deste a partir do cálculo do percentual de casos que, uma vez registrados 
na polícia, sobrevivem até a fase de execução da sentença. 

1
Em regra porque no âmbito federal as 
organizações policiais que atuam como 
“porta de entrada” para o sistema de jus-
tiça criminal são as polícias federais. No 
entanto, como a maioria dos estudos sobre 
fluxo concentra-se na análise do sistema 
de justiça criminal estadual, esse foi o foco 
dessa análise.

Figura 1 – Organizações que compõem o sistema de justiça criminal brasileiro

Polícia 
Militar

Polícia 
Civil

Ministério 
Público

Defensoria 
Pública

Sistema 
Penitenciário

Judiciário

Para a realização de estudos dessa natureza, a questão das fontes de dados 
emerge como ponto de especial importância. Isso porque, ao contrário de pa-
íses como Estados Unidos e Canadá, o Brasil não conta com um organismo 
federal responsável pela coleta e organização de informações sobre o proces-
samento dos delitos. Soma-se a isso o fato de que cada uma das organizações 
que compõem o sistema de justiça criminal produz uma informação distinta, 
consolidada em um documento diferenciado (Quadro 1), o que, por sua vez, 
inviabiliza  o acompanhamento do processamento do delito desde a sua ocor-
rência até a sua sentença.
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Quadro 1 - Informações produzidas pelas instituições que compõem o sistema de justiça criminal 

Instituição Documento Tipo de informação

Polícia Militar Boletim de Ocorrências Nº de crimes registrados pela 
Polícia Militar 

Polícia Civil Inquérito Policial Nº de investigações iniciadas 
e encerradas pela Polícia Civil

Ministério Público Denúncias Nº de crimes denunciados 
pelo Ministério Público 

Judiciário Processos 
Nº de processos iniciados 
(denúncia aceita) e encerrados 
(sentenciados)

 Penitenciárias Prontuários Nº de sentenças cuja execução 
foi iniciada e encerrada

Por outro lado, a análise dessas informações é relevante para a avaliação do 
trabalho realizado pelas organizações que compõem o sistema de justiça cri-
minal, do ponto de vista da realização da ideia de justiça (não deixar que ne-
nhuma lesão a direito, ou ameaça de lesão a direito, permaneça sem apreciação 
do sistema de justiça criminal), pois permite o cálculo das taxas apresentadas 
no Quadro 2.

Quadro 2 - Taxas que os estudos sobre fluxo do sistema de justiça criminal permitem calcular, 
de acordo com a agência e com o significado das informações

Taxa Significado Agência

Esclarecimento Percentual de inquéritos esclarecidos, considerando o total 
de ocorrências registradas. Polícia Civil

Processamento

Percentual de processos iniciados, considerando o total de 
crimes registrados.
Percentual de processos iniciados, considerando o total de 
ocorrências registradas.
Percentual de processos iniciados, considerando o total de 
inquéritos cuja autoria fora esclarecida.

Ministério Público

Sentenciamento Percentual de processos que alcançaram a fase de sentença, 
considerando o total de ocorrências registradas.
Percentual de processos que alcançaram a fase de sentença, 
considerando o total de processos iniciados.

Judiciário

Condenação
Percentual de condenações, considerando o total de 
ocorrências registradas.
Percentual de condenações, considerando o total de 
sentenças proferidas.

Judiciário

A partir dessas taxas, os estudos sobre o funcionamento do sistema de 
justiça criminal podem reconstituir o fluxo de processamento de crimes e ve-
rificar em que medida o processamento dos crimes acaba por ter um formato 
de funil, com muitos casos iniciados e poucos encerrados. Essa reconstituição 
é importante porque quanto maior a diferença (em termos percentuais) entre 
a base e o topo, maior a ideia de impunidade, já que isso pode estar indicando 
que um grande número de lesões a direitos permanece sem o devido exame 
judicial. Assim, essas cifras, em última instância, seriam a maior avaliação do 
sistema e da sua capacidade dissuasória sobre a intenção que tem um cidadão 
de cometer o crime, visto que desvela a certeza (ou não) da punição pela trans-
gressão de dadas regras.
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Para cálculo dessas taxas, o método utilizado até o final da década de 1970 
era o longitudinal ortodoxo, que consiste no acompanhamento dos procedi-
mentos desde o registro do crime pela polícia até o seu sentenciamento pelo 
sistema judicial. Por ser um acompanhamento do caso desde o seu registro até 
o seu encerramento, esse tipo de estudo reúne informações detalhadas sobre 
autor e vítima, contexto da ocorrência e características processuais do caso.

A partir da década de 1980, foi instituído pelas Nações Unidas o “Surveys 
of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems”, o qual solicita in-
formações à agência maior encarregada de prevenção ao delito e controle da 
criminalidade em cada país acerca de: a) número de crimes registrados em 
cada ano, b) número de processos iniciados por categoria criminal em cada 
ano, e, c) número de sentenças proferidas de acordo com o delito em cada ano. 

A partir dessas informações, as Nações Unidas podem calcular, para os 
mais diversos países, a taxa de esclarecimento, processamento, sentenciamen-
to e aprisionamento de cada sistema de justiça criminal. De acordo com Cano 
(2006), não existem dados sobre o Brasil nesse sistema de informações das 
Nações Unidas, já que nesta localidade as informações não são produzidas em 
âmbito nacional, mas no nível estadual ou municipal. 

Essas informações viabilizam a análise do fluxo do sistema de justiça cri-
minal pelo uso do desenho transversal, o qual se caracteriza, portanto, pelo 
contraste dos números produzidos por cada organização do sistema de justiça 
criminal para um determinado crime. Por exemplo: no caso dos homicídios 
dolosos, as pesquisas realizadas nos últimos anos coletaram, para um mesmo 
ano, as informações sobre o número de homicídios registrados pela polícia, 
o número de inquéritos por homicídio abertos, o número de denúncias ofe-
recidas por homicídio e o número de sentenças por homicídio em uma dada 
cidade ou estado. A partir desses dados, os pesquisadores podem reconstituir 
a pirâmide da impunidade e, assim, avaliar a produção decisória da localidade.

A desvantagem do desenho transversal em relação à pesquisa longitudinal 
ortodoxa é a impossibilidade de saber quais casos registrados originalmente na 
polícia correspondem a que outros casos em cada uma das instituições subse-
quentes. Assim, o desenho transversal permite conhecer, em média, o período 
a que esses inquéritos, denúncias, processos e sentenças correspondem, mas 
não permite concluir se todos se encaixam nesse período. Isso provoca uma 
perda de precisão, particularmente nos estágios intermediários do sistema. 
Por outro lado, o desenho transversal é mais simples e permite que se trabalhe 
com o conjunto total dos casos, ao invés do uso de amostras, como em geral 
ocorre com os estudos que se utilizam da metodologia longitudinal ortodoxa.

No Brasil, para a realização de estudos sobre fluxo do sistema de justiça 
criminal, à ausência de informações integradas sobre o processamento do de-
lito soma-se o fato de que crimes diferenciados podem implicar modalidades 
distintas de processamento, fazendo com que a natureza do delito venha a in-
tervir de maneira decisiva na configuração que o fluxo assume (Vargas, 2007, 
p. 64) 2. Com isso, para além da escolha da estratégia a ser utilizada em termos 
de coleta de dados, o pesquisador deve se preocupar em definir o delito cujo 
fluxo será reconstituído, dada a impossibilidade de se avaliar o funcionamento 
do sistema de justiça criminal considerando todos os delitos em conjunto.

Assim, uma vez definido o delito a ser analisado e a metodologia a ser em-
pregada, o pesquisador pode finalmente reconstituir o fluxo de processamento 
de um delito pelo sistema de justiça criminal brasileiro. Desde a década de 

2
Esse detalhe é importante porque, no Bra-
sil, cada tipo de crime implica um tipo de 
processamento diferenciado. Assim, o rito 
ordinário é o procedimento aplicável aos 
crimes cuja pena máxima cominada é igual 
ou superior a 4 anos de pena privativa de 
liberdade. O rito sumário é o procedimen-
to aplicável aos crimes cuja pena máxima 
privativa de liberdade é inferior a 4 anos, 
e o sumaríssimo, procedimento aplicável 
às infrações de menor potencial ofensivo 
cujas penas máximas não excedam a 2 anos 
(cumuladas ou não à pena de multa), sendo 
de competência do Juizado Especial Crimi-
nal (JECRIM). Este é, ainda, o procedi-
mento aplicável às contravenções penais. 
A diminuta potencialidade ofensiva desses 
delitos faz com que sejam processados pelo 
JECRIM. Por fim, cumpre ressaltar o rito 
do Tribunal do Júri, aplicável aos crimes 
dolosos contra vida.
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1970, quando o primeiro estudo dessa natureza foi realizado no Brasil (Coe-
lho, 1986), diversas análises foram empreendidas com o objetivo de se conta-
bilizar que percentual de crimes que, uma vez registrados na polícia, alcança 
a fase de sentença.

Os estudos sobre fluxo já realizados no Brasil

Adotando-se uma perspectiva histórica para apresentação dos estudos já 
realizados no Brasil sobre a temática “fluxo do sistema de justiça criminal” 
pode-se afirmar que o primeiro trabalho publicado sobre esse tema foi “Ad-
ministração da Justiça Criminal no Rio de Janeiro: 1942-1967”. Esse artigo, 
escrito por Edmundo Campos Coelho na década de 1970, valeu-se das es-
tatísticas coletadas por força de lei (art. 23 do Código de Processo Penal3) e 
publicadas pelo Serviço de Estatística, Demografia, Moral e Política do Mi-
nistério da Justiça. 

A partir desses dados, Coelho (1986) constatou que apenas uma parcela 
dos indiciados e implicados em crimes e contravenções chega ao último está-
gio de processamento do sistema de justiça criminal. De acordo com o autor, 
esse efeito funil pode ser exemplificado tomando como referência o ano de 
1967, quando aproximadamente 16% dos indiciados em inquéritos policiais 
e 35% dos implicados em processos por contravenção foram sentenciados a 
penas privativas de liberdade (Gráfico 1).

3
Art. 23.  Ao fazer a remessa dos autos do 
inquérito ao juiz competente, a autorida-
de policial oficiará ao Instituto de Identi-
ficação e Estatística, ou repartição congê-
nere, mencionando o juízo a que tiverem 
sido distribuídos e os dados relativos à in-
fração penal e à pessoa do indiciado.

Gráfico 1 - Fluxo de processamento para todos os crimes registrados cujos boletins foram remetidos 
ao departamento de estatística - Cidade do Rio de Janeiro, 1967
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Fonte: Coelho (1986)

Os dados sumarizados no Gráfico 01 indicam que do total de crimes ocor-
ridos na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1967, apenas 18% foram senten-
ciados. Os demais foram encerrados sem o seu adequado processamento pelo 
sistema de justiça criminal dessa localidade.

De acordo com Adorno (2002), apesar da importância do tema, a difi-
culdade em se conseguir dados confiáveis para a análise do problema fez com 
que este fosse o único trabalho publicado sobre o assunto até a década 1990, 
quando os cientistas sociais brasileiros se voltaram novamente para a questão.

Em estudo publicado no ano de 1994, o autor afirmava que, no Estado 
de São Paulo, em 1970, do total de pessoas indiciadas na polícia, 75% foram 
denunciadas. Desse total, 27% foram condenadas e 48% foram absolvidas. 
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Em 1982, essas proporções reduziram-se respectivamente para 65%, 22% e 
43%. Assim, no período de 1970-1982, a instauração de inquéritos penais 
cresceu 191,4% e as ações penais cresceram 148,5%; enquanto o percentual 
de inquéritos arquivados cresceu 326,2%. Do mesmo modo, a extinção de 
punibilidade cresceu de 3,4% para 6,3%. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Soares et al (1996). Os au-
tores acompanharam diversos casos de homicídios dolosos ocorridos na cidade 
do Rio de Janeiro durante o ano de 1992. Seus resultados indicam que, para 
essa localidade, no ano de 1992, apenas 8,1% dos inquéritos sobre homicídios 
dolosos (isto é, intencionais) e 8,9% dos inquéritos sobre roubos seguidos de 
morte (modalidade mais conhecida como latrocínio) foram convertidos em 
processos penais. 

O quadro do fluxo do sistema de justiça criminal da cidade do Rio de Ja-
neiro no ano de 1992 era, por sua vez, bastante semelhante ao que se observava 
em São Paulo. De acordo com Castro (1996), no período compreendido entre 
os anos de 1991 e 1994, na cidade de São Paulo, de cada 100 homicídios pra-
ticados contra crianças e adolescentes apenas um alcançava condenação. No 
ano de 1999, na capital São Paulo, transitaram pelo I Tribunal de Júri cerca 
de 10 mil processos para apuração de responsabilidade penal em homicídios, 
sendo que, destes, aproximadamente 70% foram arquivados sem o devido jul-
gamento do caso.

Vargas (2004), por sua vez, analisou longitudinalmente 444 Boletins de 
Ocorrência (BOs) de estupros 4 registrados na Delegacia de Defesa da Mulher – 
DDM de Campinas no período entre 1988 e 1992. A partir do acompanhamen-
to desses casos, desde seu registro na delegacia até o ponto de processamento 
no qual estes se encontravam no ano de 2001, a autora constatou que o fluxo do 
crime de estupro, em Campinas, inicia-se com uma grande base para, em segui-
da, assumir a forma de um funil, sendo que a maior filtragem é a operada na fase 
policial, quando 71% dos BOs iniciais são arquivados. Uma segunda seleção 
ocorre antes da fase judicial. Nesta, prosseguem 55% dos inquéritos instaurados. 
Dos casos denunciados, 58% resultam em condenação, mas essa percentagem 
representa apenas 9% dos registros iniciais (Gráfico 02).

4
É importante aqui sublinhar a natureza 
do delito analisado, porque este foi um dos 
únicos estudos realizados no Brasil que não 
tiveram como foco o delito de homicídio.

Gráfico 02 - Fluxo do sistema de justiça criminal de Campinas para o delito de estupro -  
Casos registrados em Campinas entre os anos de 1988 e 1992 e julgados até o ano de 2000
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Fonte: Vargas (2004)
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Tavares et al (2003), por sua vez, acompanharam os casos de homicídio 
doloso registrados na cidade de Marabá (Pará) durante os anos de 1999 e 
2000. Nesse período foram noticiadas 60 ocorrências de homicídio doloso. 
Dessas, 27 tiveram o inquérito policial aberto e apenas em um caso o inquérito 
policial foi encerrado. Ou seja, em três anos de pesquisa nenhum dos 60 casos 
registrados chegou à fase judicial.

Os dados referentes aos casos de homicídio doloso registrados na Região 
Metropolitana de Florianópolis entre os anos de 2000 e 2003 denotaram que, 
dos 546 episódios registrados nas delegacias, 196 tiveram a sua autoria es-
clarecida. Desses, 183 resultaram em processos penais e 37 foram julgados 
(Gráfico 03). Ou seja, somente 8% dos homicídios ocorridos entre 2000 e 
2003 tinham sido julgados até o ano de 2006 (Rifiotis, 2006).

5
Nota do editor: Esse estudo foi coorde-
nado por Luiz Ratton e Flavio Cireno, 
e financiado pelo Ministério Público do 
estado de Pernambuco.

6
O grande problema dessa pesquisa é o 
tempo de análise dos casos (menos de um 
ano) a partir do emprego da metodologia 
longitudinal. Estudos como o de Ribeiro 
et al (2010) apontam para o fato de que, 
em média, um caso de homicídio doloso 
demanda 1.434 dias para ser processado 
pelo sistema de justiça criminal brasilei-
ro. Assim, pelo menos 5 anos seriam ne-
cessários para que o pesquisador pudesse 
avaliar com precisão que porcentagem de 
casos efetivamente chega à fase de sentença 
em Recife a partir do uso desse desenho de 
pesquisa longitudinal.

Gráfico 03 - Fluxo do sistema de justiça criminal para os crimes de homicídio doloso 
registrados entre os anos de 2000 e 2003 na cidade de Florianópolis
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Fonte: Rifiotis (2006)

Já o estudo “Violência Endêmica – Homicídios na cidade do Recife: di-
nâmica e fluxo no sistema de justiça criminal”5 denotou que entre os anos 
de 2003 e 2004, na cidade do Recife, foram registradas 2114 ocorrências de 
homicídio doloso. Dessas, 712 se transformaram em inquérito policial, sendo 
que 322 foram denunciadas pelo Ministério Público e 28 foram julgadas ainda 
neste período. No entanto, até a data de 08/11/2005, apenas 17 casos haviam 
sido condenados (Gráfico 04)6.
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Gráfico 04 - Fluxo do sistema de justiça criminal para os crimes de homicídio doloso registrados entre os anos de 
2003 e 2004 na cidade de Recife e acompanhados até 08/11/2005
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Fonte: Ratton e Cireno (2007, p.77)

A pesquisa coordenada por Cano (2006), por sua vez, utilizou as infor-
mações coletadas junto ao Instituto de Segurança Pública – ISP (órgão da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro) e ao Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJERJ para os anos de 2002, 2003 e 
2004, na tentativa de reconstituir o fluxo do sistema de justiça criminal para 
o delito de homicídio doloso na cidade do Rio de Janeiro. Utilizando-se de 
tais dados, o autor pôde comparar o número de sentenças condenatórias e o 
número de registros policiais a cada ano. 

Os resultados indicaram que, no ano de 2004, aproximadamente 10% 
dos casos de homicídio doloso registrados na cidade do Rio de Janeiro se en-
cerraram com condenação. Apesar de este percentual parecer pequeno, ele é 
substancialmente maior do que o percentual verificado para os anos de 2002 
e 2003 (Gráfico 05).

Gráfico 05 - Taxa de condenação - Razão entre o número de homicídios dolosos registrados pela Polícia Civil e 
Número de condenações proferidas pelos Tribunais do Júri na cidade do Rio de Janeiro - 

Período compreendido entre os anos de 2002 a 2004

Fonte: Cano (2006)
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Misse e Vargas (2007) avaliaram a produção decisória do sistema de jus-
tiça criminal para o delito de homicídio doloso no estado do Rio de Janeiro, 
enfatizando a importância do esclarecimento da autoria do crime pela polícia. 
Isso porque, uma vez que o suspeito do delito tenha sido identificado e, por 
conseguinte, o inquérito policial tenha sido iniciado e encerrado, dificilmente 
o processo não será aberto. 

Assim, utilizando como fonte de dados os registros de ocorrência policial 
para o delito de homicídio doloso, organizados pelo Instituto de Segurança 
Pública – ISP e o número de processos criminais de homicídio doloso inicia-
dos no TJERJ, para todo o estado do Rio de Janeiro, os autores chegaram aos 
seguintes resultados (Gráfico 06):

7
Inquéritos remetidos à justiça são aqueles 
que tiveram a autoria do crime esclarec-
ida e que, por isso, foram entregues ao MP 
para que este pudesse oferecer a denúncia.

Gráfico 06 - Taxa de esclarecimento para os crimes de homicídio - Razão entre o número de processos iniciados 
no TJERJ e o número de ocorrências registradas na Polícia Civil - Estado do Rio de Janeiro, 2000 a 2005
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Fonte: Misse e Vargas (2007)

Os dados sumarizados por Misse e Vargas (2007) parecem revelar que a 
taxa média de esclarecimento para o crime de homicídio, no estado do Rio de 
Janeiro, para o período compreendido entre os anos de 2000 e 2005 é de 14%. 
Analisando os valores para cada ano, é possível afirmar que há um decréscimo 
no percentual de casos de homicídio doloso que tiveram o seu processo cri-
minal iniciado. 

Esse baixo percentual de casos esclarecidos poderia também estar ocultan-
do a perda dos casos que, apesar de encerrados pela polícia, não implicaram 
um processo criminal no Judiciário. Então, uma outra maneira de analisar a 
taxa de esclarecimento para um determinado delito é através da razão entre 
o número de ocorrências registradas pela polícia e o número de inquéritos 
remetidos à justiça 7. Tal método é utilizado por Sapori (2007) para a análise 
do fenômeno na cidade de Belo Horizonte (Tabela 01). 
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Tabela 01 - Taxa de esclarecimento para os crimes de homicídio - 
Número de inquéritos iniciados e número de inquéritos remetidos à justiça pela delegacia de homicídios 

da cidade de Belo Horizonte8 - Período compreendido entre os anos de 2000 e 2005

Homicídio 
doloso

Ocorrências 
registradas

Inquéritos remetidos 
à justiça

Taxa de 
esclarecimento

2000 669 59 9%

2001 676 81 12%

2002 856 281 33%

2003 1175 150 13%

2004 1227 91 7%

2005 1027 163 16%

Fonte: Sapori (2007, p.182)

8
Em Belo Horizonte, a investigação de to-
dos os delitos de homicídio é concentrada 
na delegacia especializada de homicídios.

Esses resultados, por sua vez, coadunam-se com os encontrados por Ador-
no (2008) na análise de 344.767 Boletins de Ocorrência policial (BOs), refe-
rentes a crimes violentos (homicídio, roubo, roubo seguido de morte, estupro 
e tráfico de drogas) e não-violentos (furto, furto qualificado e consumo de 
drogas), registrados em 16 delegacias que compõem a 3ª Seccional de Polícia, 
situada na região noroeste do município de São Paulo, no período de janeiro 
de 1991 a dezembro de 1997. 

De acordo com a análise longitudinal empreendida pelo autor, do universo 
pesquisado, apenas 5,48% dos registros converteram-se em inquérito policial. 
Essa proporção é maior (8,14%) para crimes violentos, conforme dados con-
tidos na Tabela 02. Entre os crimes violentos, as maiores proporções de regis-
tros convertidos em inquéritos correspondem ao tráfico de drogas (92,71%), 
em geral resultado de flagrante, aos latrocínios, isto é, roubos seguidos de 
morte (67,20%) e aos homicídios (60,13%).

Tabela 02 - Total de Boletins de Ocorrência registrados, total de Boletins de Ocorrência (BOs) 
convertidos em inquéritos policiais distribuídos segundo o grupo de classificação e a natureza do crime

Grupo/natureza Total de BOs Total BOs Convertidos %

Crimes não-violentos 211832 8216 3,88

Furto 202632 6553 3,23

Furto qualificado 7811 414 5,30

Uso de entorpecentes 1389 1249 89,92

Crimes violentos 117418 9553 8,14

Estupro 1630 364 22,33

Homicídio 4913 2954 60,13

Roubo 109831 5362 4,88

Latrocínio 372 250 67,20

Tráfico de entorpecentes 672 623 92,71

Ocorrências não-criminais 15517 1139 7,34

Encontro de cadáver 167 105 62,87

Morte a esclarecer 1618 500 30,90

Resistência seguida de morte 82 68 82,93

Verificação de óbito 13650 466 3,41

Total 344767 18908 5,48

Fonte: Adorno (2008, p.21)
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Cano e Duarte (2009) valeram-se dos dados repassados pelo TJERJ re-
ferentes a todos os processos de homicídio doloso e roubo iniciados entre os 
anos de 2000 e 2007 (independente de estes terem sido encerrados ou não) 
para calcularem o percentual de casos encerrados a cada ano e para estimarem 
o percentual de casos que poderiam ser encerrados nos anos subsequentes. 

De acordo com os autores, a proporção final de casos que resultam em uma 
sentença depende, significativamente, do ano de início do caso e, por isso, o 
tempo do processo não pode ser desconsiderado em trabalhos que tenham 
como objetivo analisar o fluxo do sistema de justiça criminal. Caso essa in-
formação não seja considerada, é bem provável que as proporções de sentença 
sejam subestimadas, já que os dados referentes ao encerramento do processo 
não puderam ser computados em razão de os casos ainda não terem experi-
mentado o tempo necessário para alcance dessa fase final.

Os autores puderam concluir que, para os homicídios dolosos registra-
dos no estado do Rio de Janeiro entre 2000 e 2007, apenas 8% dos casos 
resultam em punição para pelo menos algum dos autores relacionados a um 
mesmo fato. Por outro lado, apenas 3% dos casos de roubos culminam em 
uma condenação. 

Em artigo recente, Ribeiro (2010) demonstra que o cenário atual do Rio 
de Janeiro não é substancialmente diferenciado do cenário vivenciado por São 
Paulo ao longo da década de 1990. Ao analisar os dados sumarizados pela 
Fundação SEADE, referentes a todos os casos de homicídio doloso registra-
dos naquele estado entre os anos de 1991 e 1998, a autora pôde constatar que 
a maior perda de casos ocorre na passagem da fase policial para a fase judicial. 
Para se ter uma ideia dessa magnitude, apenas 22% dos casos cujo inquérito 
policial foi aberto entre 1991 e 1998 resultaram na abertura de um processo 
penal. Do total de casos registrados pela polícia nesse período, 14% resulta-
ram em uma sentença, sendo 8% de condenação9.

A partir desses dados, torna-se visível a ineficiência do sistema de justiça 
criminal. Ao lado do sentimento coletivo, bastante disseminado entre os ci-
dadãos, de que as taxas criminais crescem vertiginosamente, há a percepção 
de que os autores dos crimes não são punidos. De fato, os dados sumarizados 
neste artigo confirmam a percepção de que a capacidade do sistema de justiça 
criminal brasileiro para punir os crimes é muito limitada: poucos são os casos 
que conseguem transpassar a fase policial, e entre os que possuem sucesso 
nesse empreendimento, poucos são os que sobrevivem até a fase de sentença.

Considerações finais

A revisão dos estudos sobre fluxo do sistema de justiça criminal denotou 
que, se até o início da década de 1990 poucas eram as pesquisas realizadas 
sobre essa temática, nos últimos anos essa área cresceu não apenas em termos 
do número de trabalhos publicados, mas também no que diz respeito à diversi-
dade de métodos empregados para a mensuração do fluxo do sistema de justiça 
criminal brasileiro.

Contudo, algumas peculiaridades devem ser destacadas, especialmente o 
fato de essas análises terem sido realizadas em diversos estados da federação, 
tornando possível traçar um panorama nacional sobre o funcionamento da 
justiça criminal. Muitas vezes isso não ocorre, dada a dificuldade de se articu-
lar as especificidades locais com o padrão nacional. 

9
Esse resultado é interessante porque o 
percentual é substancialmente distinto 
do encontrado por Adorno (2008), o que 
pode estar indicando a importância de se 
considerar o tempo na realização de aná-
lises dessa natureza. Isso porque a base de 
dados analisada por Ribeiro (2010) foi 
encerrada em 2001 e, assim, apenas ca-
sos cujo inquérito policial e denúncia fo-
ram realizados rapidamente puderam ser 
contemplados. No caso de Adorno (2008) 
houve um acompanhamento longitudinal 
de uma parcela desses casos por 10 anos e, 
com isso, os casos processados lentamente 
na fase policial também foram incluídos. 
Portanto, é possível atribuir a diferença 
de resultados às distintas metodologias 
utilizadas.
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Uma importante conclusão derivada desses estudos é o fato de que a maior 
filtragem no sistema ocorre na fase policial, dado que apenas 1/5 do total de ca-
sos de homicídio doloso que ingressam nas organizações policiais sai destas com 
a sua autoria esclarecida no período compreendido entre os anos de 1990 e 2005.

Ou seja, apesar de as metodologias empregadas em cada estudo serem 
diferenciadas, há certa regularidade nas conclusões no que se refere ao fun-
cionamento do sistema de justiça criminal, especialmente para o delito de 
homicídio doloso, já que as taxas de sentenciamento e condenação são bem 
semelhantes, independente da localidade em questão (Quadro 03).

Quadro 03 - Estudos sobre fluxo do sistema de justiça criminal realizados no Brasil, 
de acordo com a metodologia empregada, o crime analisado, o local da análise, o período de pesquisa, 

taxa de esclarecimento e taxa de condenação

Estudo Metodologia 
empregada

Natureza do 
delito

Local da 
análise Período Taxa de 

esclarecimento
Taxa de 

condenação

Coelho (1986) Transversal Crimes contra o 
patrimônio

Cidade do Rio 
de Janeiro 1967

A pesquisa não 
apresenta essa 

informação
17%

Adorno (1994) Transversal Todos os crimes Estado de São 
Paulo 1970

A pesquisa não 
apresenta essa 

informação
27%

Adorno (1994) Transversal Todos os crimes Estado de São 
Paulo 1982

A pesquisa não 
apresenta essa 

informação
22%

Castro (1996) Longitudinal
Homicídio 

contra criança e 
adolescente

Cidade de São 
Paulo 1991-1994

A pesquisa não 
apresenta essa 

informação
8%

Soares et al (1996) Longitudinal Homicídio Cidade do Rio 
de Janeiro 1992 8,1%

A pesquisa não 
apresenta essa 

informação

Vargas (2004) Longitudinal Estupro Campinas 1988-2000 29% 9%

Tavares et al 
(2004) Longitudinal Homicídio 

doloso Marabá 1999-2004 45%
A pesquisa não 
apresenta essa 

informação

Rifiotis (2006) Longitudinal Homicídio 
doloso Florianópolis 2000-2006 36%

A pesquisa não 
apresenta essa 

informação
Ministério 

Público do Estado 
de Pernambuco 

(2007)

Longitudinal Homicídio 
doloso Recife 2003-2005 45% 1%

Cano (2006) Transversal Homicídio Cidade do Rio 
de Janeiro 2004

A pesquisa não 
apresenta essa 

informação
10%

Misse e Vargas 
(2007) Transversal Homicídio 

doloso
Estado do Rio 

de Janeiro 2000-2005 14%
A pesquisa não 
apresenta essa 

informação

Sapori (2007) Transversal Homicídio Belo Horizonte 2000-2005 15%
A pesquisa não 
apresenta essa 

informação

Adorno (2008) Longitudinal Diversos crimes Cidade de São 
Paulo 1991-1997 60%

A pesquisa não 
apresenta essa 

informação

Cano e Duarte 
(2009) Transversal Homicídio 

doloso
Estado do Rio 

de Janeiro 2000-2007
A pesquisa não 
apresenta essa 

informação
8%

Ribeiro (2010) Longitudinal Homicídio 
doloso

Estado de São 
Paulo 1991-1998 22% 8%

Fonte: Pesquisas realizadas sobre o tema no cenário nacional
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Por outro lado, a revisão dos estudos intitulados como “fluxo do sistema 
de justiça criminal” evidencia que a preocupação desses autores era apenas 
mensurar o percentual de casos esclarecidos ou sentenciados, sem procurar 
compreender quais eram as suas causas, ou seja, o que faz com que o caso passe 
de uma fase a outra. 

Aliás, esse é um dos maiores problemas desse tipo de estudo, uma vez que 
apenas conhecer o número de casos que alcança um desfecho final não fornece 
os subsídios necessários para a implementação de uma política que viabilize a 
redução do que os próprios autores denominam como ineficiência do sistema. 
Para saber quais causas de um reduzido número de casos alcançaram a fase de 
sentença seria necessário realizar uma análise mais detalhada dos determinan-
tes da passagem do caso de uma fase a outra ou de uma organização a outra.

Para tanto, especialmente as pesquisas que possuem bases de dados orga-
nizadas longitudinalmente deveriam procurar compreender o que determina 
as transições condicionais, ou seja, dado que o caso passou de uma fase a outra, 
o que faz com que continue a ser processado pelo sistema de justiça criminal. 
Esse ponto é relevante na medida em que, compreendendo quais são os fatores 
de estrangulamento do sistema, será possível intervir sobre eles, fazendo com 
que um número maior de casos passe de uma fase a outra. Com isso, poder-se-
ia reduzir a perda progressiva de casos ao longo do processamento de crimes 
pelo sistema de justiça criminal brasileiro. 

No entanto, como os resultados são semelhantes, independente da locali-
dade em questão, torna-se possível afirmar que uma grande parcela dos casos 
registrados pela polícia não é processada pelas agências seguintes que com-
põem o sistema de justiça criminal.

Assim, caso a revisão desses estudos seja organizada de maneira sistemáti-
ca, tal como realizado por este artigo, torna-se mais fácil repensar o problema, 
posto a evidência da carência de análises com esse tipo de preocupação.
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Resumo
O universo urbano no qual são constituídos os cenários de Rubem Fonseca demarca como ele redimensionou as 
questões do romance policial. Em seus escritos está a grande megalópole brasileira, levando à desolação, solidão e 
fissura do indivíduo que se vê nela desfigurado. Contudo, esse ambiente arruinado, cético, marcado por violência e 
dissolução das identidades não é uma primazia da literatura desse autor. Toda uma geração utiliza largamente esses 
cenários, formulando e construindo narrativas que exploram abundantemente a cidade e seus espectros, um compos-
to de personagens acima de tudo antissociais.
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Nada temos a temer, exceto as palavras.
Rubem Fonseca – O Caso Morel

Uma das marcas registradas do espetacular sucesso de vendas e mesmo 
de crítica dos contos e romances de Rubem Fonseca é sua fascinação por 
um dos gêneros mais voltados para o grande público, o romance policial, 
que ficou denominado tanto na própria crítica literária quanto no interior 
da indústria cultural como literatura popular ou paraliteratura. Mesmo que 
esse gênero não seja no Brasil em absoluto exclusivo do autor de “Vastos 
Pensamentos” e “Emoções Imperfeitas”, o universo urbano no qual são 
constituídos os cenários de Rubem Fonseca demarca como ele redimen-
sionou as questões desse ordenamento literário.

Suas narrativas não são somente fruto das mudanças operadas no ce-
nário urbano da literatura brasileira contemporânea, realizadas a partir da 
década da 70 1, e não podem ser creditadas somente ao talento ficcional de 
Fonseca e à reciclagem que o autor realiza da escola hard-boiled americana. 
As transformações discursivas da literatura brasileira ofereceram, saindo 
de uma perspectiva marcada exclusivamente pela censura e pela violência 
do regime autoritário-militar2, as condições paradigmáticas desse novo ce-
nário. A descontinuidade operada no interior do estatuto narrativo ficcio-
nal na literatura brasileira é aqui realçada como um ponto a ser expresso 
no interior da própria narrativa, quase que como um programa de desconti-
nuidade em relação à literatura anterior.

A ruptura dessa literatura em relação à anterior, e sua especificidade 
crítica, nas palavras de Antonio Candido 3, significam: 

[...] que estamos diante de uma literatura do contra. Contra a escrita ele-

gante; antigo ideal castiço do país; contra a convenção realista, baseada 

na verossimilhança e o seu pressuposto de uma escolha dirigida pela con-

venção cultural; contra a lógica narrativa, isto é, a concatenação graduada 

das partes pela técnica da dosagem dos efeitos; finalmente, contra a ordem 

social, sem que com isso os textos manifestem uma posição política de-

terminada (embora o autor possa tê-la). Talvez esteja aí mais um traço 

dessa literatura recente: a negação implícita sem afirmação explícita da 

ideologia.

Essa perspectiva é realçada claramente no conto em que muitos acre-
ditam ser uma espécie de cripto-entrevista, “Intestino Grosso”, em seu 
célebre “Feliz Ano Novo”, mais um dos livros censurados pelo regime mi-
litar. A personagem-escritor, ao ser perguntada sobre a existência ou não 
de uma literatura latino-americana, responde secamente: 

Não me faça rir. Não existe nem mesmo uma literatura brasileira, com 

semelhanças de estrutura, estilo, caracterização, ou lá o que seja. Exis-

tem pessoas escrevendo na mesma língua, em português, o que já é muito 

e tudo. Eu nada tenho a ver com Guimarães Rosa, estou escrevendo 

sobre pessoas empilhadas nas cidades enquanto os tecnocratas afiam o 

arame farpado.4

1
 Rubem Fonseca lançou-se na literatura 
nos fins da década de 60, alcançando seu 
sucesso na década posterior. Porém, sua 
ruptura com a literatura anterior e sua 
formulação discursiva da violência e o Rio 
de Janeiro são o que nos interessa aqui.

2
 Cf. Sussekind, 1985 e Lucas,1983 .

3 
Candido, 1987:212.

4
 Fonseca, 1975. Por mim sublinhado. Em 
uma de suas raras entrevistas, Rubem 
Fonseca (1970:27), afirma categorica-
mente essa temática: “Eu não sou tão 
marginal quanto você [Davi Neves], mas 
não sou ligado a nenhum tipo de literat-
ura anterior. Os críticos quando falam de 
meus livros chegam inclusive a inventar 
coisas tremendas. A maior parte da lit-
eratura brasileira é regional, mas escrevo 
sobre o que sei e conheço: a cidade. Meus 
valores são urbanos.”
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Fora a desqualificação estilística ou de gênero a respeito de alguma 
identidade literária no interior da literatura brasileira – fundamentalmente 
a contemporânea – salta aos olhos o cenário descrito por Fonseca, o qual 
percorre seus contos e romances: a grande megalópole brasileira levando 
à desolação, solidão e fissura do indivíduo que se vê nela desfigurado, sem 
uma definição precisa ou mesmo ontologicamente assegurada. Esse am-
biente urbano arruinado, cético, marcado por violência e dissolução das 
identidades não é uma primazia da literatura de Rubem Fonseca. Toda 
uma geração utiliza largamente esses cenários, formulando e construindo 
narrativas que exploram abundantemente a cidade e seus espectros, um 
composto de personagens acima de tudo antissociais.5

E o cenário que Fonseca utiliza como maior epígrafe para sua obra é 
indubitavelmente o Rio de Janeiro.6 Inúmeros de seus contos e romances 
são ambientados em espaços comuns da cidade: o Jardim Botânico, a Bar-
ra, as favelas, a Tijuca, Copacabana, Cidade de Deus... É essa cidade que 
buscarei analisar, apontando como sua construção discursiva é constituída 
e como as imagens da violência podem ser visualizadas nesse universo noir.

A cidade policial

A cidade e a violência que a atravessa foram também os ingredien-
tes para o surgimento do romance policial. Boileau-Narcejac7 muito bem 
distinguiram que o gênero só seria possível a partir do desenvolvimento 
da civilização urbana industrial e das novas técnicas policiais vigentes no 
século XIX. O reordenamento da ordem social, tal qual percebido nes-
se contexto, sugeria, então, um mundo sem nenhum centro imanente ou 
algum fundamento transcendente, no qual essa ordem social8 deveria ser 
assegurada por uma nova espécie de super-homem nietzscheano: o detetive. 
Inegavelmente, as vertigens e angústias, sonhos e desesperos contidos na 
urbe em muito ajudaram a construir o gênero, inventando uma tradição 
que atravessa E.A. Poe e Agatha Christie, Conan Doyle e o contemporâ-
neo Paul Auster.

Segundo a criação mais clássica do gênero, Sherlock Holmes, o ro-
mance policial, mesmo sendo considerado por uma parte da crítica e até 
do público como uma literatura trivial, garantiria um elo forte com a tra-
dição durkheimeana. O universo societário durkheimeano nunca deixaria 
de assumir o pressuposto de que há uma ordem social definida e garantida 
a priori, na qual existe a constatação de que vivemos em um período anô-
mico, transitório, mas que ainda há um sistema de valores coletivos impos-
to pela sociedade ao indivíduo, no qual é almejada a adequação entre os 
fins individuais e os fins coletivos.9 Para chegar a isso, o detetive-cientista 
deveria, a partir de um rigoroso método dedutivo, chegar ao real, ou seja, 
solucionar o mistério. As provas estavam lá. Só bastava que o véu da igno-
rância fosse retirado para que o mundo retornasse ao seu eixo, que a unida-
de ontológica –  do universo e da ordem social – voltasse a ser restaurada. 

O roman noir, surgido na segunda metade deste século, constituiu um 
ingrediente novo para esse gênero. A ideia de justiça e infalibilidade ins-
titucional, primordialmente das instituições penais, começa a ser posta 

5
É justamente a relação entre essas perso-
nalidades antissociais – que vão desde os 
fóbicos sociais até psicopatas, criminosos, 
assassinos, prostitutas e deslocados – e as 
megalópoles contemporâneas que apa-
recem em escritos como Vampiro (1993), 
de Luciano Trigo, nos livros de Sérgio 
Sant’anna, como “Notas sobre Manfre-
do Rangel – repórter” (1991), “Senhorita 
Simpson” (1989) e “O Monstro” (1994), 
entre outros, em “Um táxi para Viena 
d’Áustria” (1991), de Antônio Torres, nos 
romances de Patrícia Mello “Acqua Toffa-
na” (1994) e “O Matador” (1995), além do 
recente “Elogio da Mentira” (1998), nas 
narrativas mais claramente pós-moder-
nas de nossa literatura, com João Gilber-
to Noll, no romance pós-transicional de 
Luiz Eduardo Soares, “O Experimento 
de Avelar” (1997), no interior da obra 
paraliterária do próprio Rubem Fonseca 
e ainda nas recentes narrativas do psi-
canalista e filósofo Alfredo Garcia-Roza, 
somente para citar alguns dos trabalhos de 
autores significativos da recente literatura 
brasileira. Aliás, Garcia-Roza, autor de 
“O Silêncio da chuva” (1998) e “Achados e 
Perdidos” (1996), ao ser perguntado sobre 
o que amalgama suas preferências intelec-
tuais – a psicanálise e a filosofia – e sua 
nova amante – a literatura policial –, foi 
incisivo: um assassinato. Sócrates, Édipo 
e um crime são a gênese não somente das 
tradições de que Garcia-Roza é tributá-
rio, mas podem mesmo ser vistos como uma 
nova ontologia negativa que transversal-
mente atravessa uma parcela significativa 
da literatura brasileira contemporânea.

6
Sobre o Rio de Janeiro como o cenário par 
excellence de Rubem Fonseca, cf, entre 
outros, Silverman, 1981:261-277, Faria, 
1999:75-113, Gomes, op. cit., e Lowe, 1982 
e 1983.

7
Boileau-Narcejac, 1975:14-9.

8
A questão da ordem social não foi somente 
uma indagação presente na constituição 
do romance policial, nem somente expressa 
pela literatura do século XIX: a própria 
Sociologia logrou inteligir os novos acon-
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tecimentos em seu arcabouço analítico-in-
terpretativo. Como bem expressou Nisbet 
(1977:10-37): “Las ideas fundamentales 
de la sociologia europea se comprendem 
mejor si se las encara como respuesta al 
derrumbe del viejo regimen, bajo los gol-
pes del industrialismo y la democracia re-
volucionaria, a comienzos del siglo XIX, 
y los problemas de orden que éste creara. 
[...] La sociologia es la única ciencia social 
contemporánea donde la tensión entre los 
valores tradicionales y modernos aparece 
manifesta en su estrutura conceptual y en 
sus supuestos fundamentales.”

9
Cf. Almeida, 1991.

10
Mandel. 1988:64.

11
Chandler, 1944:18.

12
Idem, 1988:103.

13
Chandler, 1988a.

14
Fonseca, 1994.

15
Fonseca, 1994:93.

16
Fonseca, 1986.

17
Linda Hutcheon (1991:109) define a 
paródia como uma forma de autoridade 
discursiva – nos termos de Stanley Fish 
– ao relacionar os textos parodiados à sua 
construção e, fundamentalmente, à sua 
recepção por parte dos leitores. Seria o dis-
curso paródico uma transcontextualização 
irônica de dupla face: desde a homenagem 
ao texto parodiado (“O Nome da Rosa”, de 
Umberto Eco, seria aqui um grande rep-
resentante dessa tradição) até o escárnio e 
a crítica ao determinado texto parodiado.

18 
Fonseca, 1994d.

19
Fonseca, 1975.

em xeque. Agora, porém, o detetive é o único ser não corrompido dessa 
ordem. Um ideário romântico, misturado a altas doses de cinismo, for-
ma a construção narrativa desses personagens.10 O detetive, esse homem 
coexistentemente “normal” e “extraordinário”, nas palavras de Raymond 
Chandler11, um dos maiores expoentes do gênero, é quem, mesmo apa-
nhando de policiais, vendo um mar de sordidez nas relações humanas e 
da corruptibilidade institucional, ainda se vê como “uma cara bacana e, de 
uma certa maneira, ingênuo”.12

Porém, a ruptura entre o romance policial clássico e o roman noir não 
foi tão radical quanto muitos autores e críticos pensaram. Os autores noir, 
mesmo negando qualquer semelhança com a tradição que os sucedeu, ain-
da estão inseridos em um universo onde a ordem é assegurada – mesmo 
que dramaticamente – pela idealização da Lei como resguardadora do uni-
verso social e mesmo individual.  

O roman noir é uma clara tradição de que Rubem Fonseca é tributário, 
como demonstra sua paródia a “The Big Sleep”13, de Chandler. O conto 
“Mandrake”14 possui uma trama muito próxima ao livro de Chandler e, 
ao seu término, dá-se a sequência “Adeus, minha adorada, longo adeus. O 
grande sono”, que é a tradução de grandes romances policiais de Chandler: 
“Farewell, my lovelly”, “The Long Goodbye” e “The Big Sleep”.

A própria personagem de Mandrake, um detetive que atravessa a obra 
de Fonseca, é uma das que melhor traduzem a ruptura entre o universo 
noir clássico e o do autor brasileiro. Ao contrário do incorruptível detetive 
da tradição policial – que Marlowe expressa tão bem em seus casos –, 
Mandrake é capaz de extorquir uma Mercedes de seu cliente, aprender a 
utilizar facas para matar seus inimigos e, quem sabe, até mesmo assassinar 
prostitutas por pura diversão, entre outras habilidades. A grande diferença 
entre Mandrake e Marlowe, o grande detetive de Chandler, é que aquele 
se autodefine como “um homem que perdeu a inocência”.15 A indagação 
fundamental agora é, ainda nas palavras de Mandrake, em “A Grande 
Arte”16: “Existem realmente culpados e inocentes?”. A paródia17 policial do 
roman noir realizada por Fonseca se assemelharia, assim, à revisão crítica 
dos westerns, onde o universo entre “mocinhos” e “bandidos” estaria agora 
sujeito a leituras menos substancialistas.

Entre solidão e violência 

O universo ficcional de Fonseca é marcado constantemente pela soli-
dão, pela violência e pela desorientação. A cidade, aqui, seria o lugar do 
não-encontro, da ausência de códigos comuns partilhados. As persona-
gens vagam sem orientação, sem rumo, sem sentido. No conto “Encon-
tro no Amazonas”18, por exemplo, o motivo da perseguição mortal a um 
homem nunca é contado pelo autor-perseguidor, permanecendo, mesmo 
durante o desfecho, uma incógnita. A indiferença em relação a tudo e a 
todos é generalizada.

 Um dos contos mais poderosos e famosos de sua obra, “Feliz Ano 
Novo”19, contido no livro homônimo, é um dos que melhor ressaltam essa 
perspectiva. Os jovens, na véspera do Ano-Novo, conversando, com fome, 
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bebendo cachaça e fumando maconha, discutem o que acontecera com os 
amigos e a atual situação:

A barra tá pesada. Os homens não tão brincando, viu o que fizeram com 

o Bom Crioulo? Dezesseis tiros no quengo. Pegaram o Vevé e estrangula-

ram. O Minhoca, porra! O Minhoca! Crescemos juntos em Caxias, o cara 

era tão míope que não enxergava daqui até ali, e também era meio gago – 

pegaram ele e jogaram dentro do Guandu, todo arrebentado.

Pior foi com o Tripé. Tacaram fogo nele. Virou torresmo. Os homens não 

tão dando sopa, disse Pereba. E frango de macumba eu não como.20

Decidem-se então por pegar os “ferros” de um bandido famoso, que 
estavam escondidos no apartamento de uma senhora do próprio bloco de 
apartamentos onde moravam, e assaltar uma das “casas bacanas” de São 
Conrado. Invadem uma casa, em meio a uma festa. Pouco dinheiro e mui-
tos cartões de crédito e cheque. Joias. Tempos difíceis. A dona da casa é 
procurada por sua filha e um dos bandidos. Encontram a filha morta por 
ter resistido ao estupro. A mãe provavelmente morreu de susto. Com nojo 
e já sem paciência, um dos assaltantes arranca o dedo da senhora para 
arrancar um dos anéis. Vão-se anéis e dedos. Estavam com fome e foram 
comer.

Um dos reféns, Maurício, se autoproclama porta-voz dos assaltados, 
tentando convencer os assaltantes a comer e beber à vontade, deixando-os 
livres. A ira sobe. Um dos bandidos, comendo uma coxa de peru, atira em 
seu peito com a 12, para ver se ele gruda na parede. Deu errado. Mas “no 
peito tinha um buraco que dava para colocar um panetone.” Zequinha, 
porém, avisa que funcionaria em algo de madeira. Pegaram outro refém. 
Recarregaram a 12 e atiraram em seu peito. Após ele ter voado, ficou gru-
dado na madeira. “Eu não disse?”, afirmou Zequinha.

Foram embora, abandonando o carro roubado para o assalto. Voltaram 
para o decadente prédio onde moravam. Mas a zona sul, próximo à praia, 
ainda era melhor do que Nilópolis. Guardaram os objetos roubados e as 
armas novamente no apartamento da velha preta.

Subimos. [...] Quando o Pereba chegou, eu enchi os copos e disse, que o 

próximo ano seja melhor. Feliz Ano Novo.21

Não há escapatória ou subterfúgios nesses cenários em ruínas dos quais 
é composta a megalópole contemporânea, nem mesmo para o comissário 
Vilela, de “A coleira do cão”22, o único a se manter distante da corrupção 
que impera em sua delegacia. Vilela não está à venda, como os demais em 
sua delegacia, e é refratário aos métodos de tortura para a obtenção de 
provas e confissões. Mesmo sendo um desviante, por não aceitar a ordem do 
sistema, seus colegas o respeitam. Um dia, para obter informações de um 
preso, o comissário sugere que ele e os companheiros, em vez de utilizarem 
as recorrentes práticas inquisitoriais, façam uma espécie de “teatro”: buscam 
o preso na carceragem, sem avisá-lo do destino, criando um verdadeiro 
clima de execução. Durante o trajeto, conversam entre si e avisam ao preso 

20 
Idem, ibidem:10.

21 
Idem, ibidem:15.

22 Fonseca, 1994b.
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que irão matá-lo quando da chegado do seu destino. Ao chegarem em um 
descampado, o preso permanece calado, sem nada confessar. Vilela, tendo 
seus companheiros próximos, manda que ele se ajoelhe, encosta uma 45 na 
sua testa. Diz que vai matá-lo, mas o preso persiste em dizer que não sabe 
de nada. Vilela, intempestivamente, dispara; era para ser uma represen-
tação. Todavia, se não fosse a rápida mão de um dos policiais a empurrar 
a mão do comissário, ele teria sido morto, à sangue frio. “Me deu uma 
vontade de atirar na cabeça dele...”.23 O preso, em prantos, confessa seus 
crimes, enquanto Vilela sai pensativo.

Também a imagem construída pela mídia em relação à violência é 
desencantada por essa forma narrativa. O clássico conto “O Cobrador”24, 
transcorrido também no Rio de Janeiro, é o exemplo típico dessa estraté-
gia. Vários crimes cometidos pelo protagonista, um justiceiro social antirro-
binhoodiano, a quem a sociedade “deve tudo”, parodia com as “revelações” 
da imprensa com os crimes cometidos por “bandidos famosos”, sendo que 
ele, assim mesmo, fica à margem da fama marginal.

O dentista Dr. Carvalho, sua primeira vítima, quis cobrá-lo por uma 
extração de dente. Levou um tiro no joelho. “Devia ter matado aquele 
filho da puta”. Agora ele é o Cobrador, a quem a sociedade “deve tudo”. E 
continua sua saga. Primeiramente com um casal que está saindo de uma 
festa: são rendidos antes de entrarem no carro. Levados a um lugar sem 
testemunhas, ele prepara seu ritual.

Ela está grávida, ele disse apontando a mulher, vai ser o nosso primeiro 

filho. Olhei a barriga da mulher esguia e decidi ser misericordioso e disse, 

puf, em cima de onde achava que era o umbigo dela, desencarnei logo o 

feto. A mulher caiu emborcada. Encostei o revólver na têmpora dela e fiz 

ali um buraco de mina.

[...] Curva a cabeça, mandei.

Ele curvou. Levantei alto o facão, seguro nas duas mãos, vi as estrelas no 

céu, a noite imensa, o firmamento infinito e desci o facão, estrela de aço, 

com toda minha força, bem no meio do pescoço dele.

A cabeça não caiu e ele tentou levantar-se, se debatendo como se fosse uma 

galinha tonta nas mãos de uma cozinheira incompetente. Dei-lhe outro 

golpe e mais outro e outro e a cabeça não rolava. Ele tinha desmaiado 

ou morrido com a porra da cabeça presa no pescoço. Botei o corpo so-

bre o para-lama do carro. [...] Concentrei-me como um atleta que vai dar 

um salto mortal. Dessa vez, enquanto o facão fazia o seu curto percurso 

mutilante zunindo fendendo o ar, eu sabia que ia conseguir o que queria. 

Brock! a cabeça saiu rolando pela areia. Ergui alto o alfanje e recitei: Salve 

o Cobrador! Dei um grito alto que não era nenhuma palavra, era um uivo 

comprido e forte, para que todos os bichos tremessem e saíssem da frente. 

Onde eu passo o asfalto derrete.25

Nasce o assassino-poeta-marginal – “Eu sou uma hecatombe / Não foi 
Deus nem o Diabo que me fez um vingador / Fui eu mesmo [...] Eu sou o 
Cobrador”26. As dívidas deverão ser cobradas.

Ao fim do conto, o Cobrador se apaixona por Ana, uma jovem pro-

23 
Idem, ibidem:410.

24
Fonseca, 1994.

25
Idem, ibidem:171-3.

26
Idem, ibidem:176.
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blemática de classe média alta – “Minha vida não tem sentido, já pensei 
em me matar, ela diz”.27 No quarto do narrador, Ana fica intrigada com as 
armas:  “Você já matou alguém? Ana aponta a arma para a minha testa. 
Já. Foi bom? Foi. Como? Um alívio”28. Ele entra no grupo revolucioná-
rio de esquerda ao qual Ana pertence, formulando uma nova meta para 
a sua vida, o que levou Luis Costa Lima29, em seu ensaio “O Cão Pop e 
a Alegoria Cobradora”, a dizer que “a conversão política” do narrador  “é 
demasiado rápida para ser convincente”. 

Porém, seu último ato inconsequente será um assalto em uma mansão, 
no dia de Natal. Freire Filho, em sua dissertação “Palavras, Pênis e Punho 
– A Musa Perversa e os Limites da Representação”30, analisa longamente e 
com rigor essa temática, discutindo aqui a hipótese de Costa Lima.

 
Uma leitura, entretanto, mais atenta revela a ironia como é tratada, dentro 

do conto, esta possível conscientização política: em nenhum instante o 

personagem demonstra uma noção mais aprofundada sobre o novo papel 

que vai desempenhar [...] 

A entrada no mundo da subversão armada não implica uma súbita e in-

verossímil mudança de mentalidade do narrador. Ele continua ambicio-

nando  o poder – num sentido mais individual do que coletivo – e a glória.  

Segue escravo do messianismo de outrora: do mesmo modo como o serial 

killer de Seven se julgava destinado a tirar o pecado do mundo ou o taxista 

psicopata de Taxi Driver (1976) desejava exterminar a “escória da socie-

dade, o Cobrador se crê o responsável por uma missão (palavra que ele 

emprega amiúde): eliminar da face da terra a burguesia parasitária. Con-

duzido por Ana, ele adere à luta armada, mas não há, de fato, nenhuma 

orientação ideológica mais consistente que se sobreponha de modo pe-

remptório à ideia rasteira do assassinato como missão, no sentido da revolta 

individualista das primeiras páginas do conto.

A própria Ana, a amante-preceptora, parece buscar no confronto clandes-

tino contra o sistema não muito mais do que uma forma de escapismo para 

o tédio e o vazio de sua vida burguesa [...].

Mesmo que retomemos um pouco mais essa já longa citação, é neces-
sário observar que Freire Filho finaliza exemplarmente sua hipótese sobre 
O Cobrador, argumentando que, 

em verdade, o que parece estar em jogo no final de O Cobrador é a dis-

cussão da essência mesma dos movimentos de luta armada, seus laivos de 

messianismo e ingenuidade. Os princípios defendidos no Manifesto de 

Natal que o Cobrador envia para os jornais [...] soam apenas como mais um 

conjunto de clichês, que os dois personagens reproduzem com um quê de 

boa intenção e uma patente credulidade excessiva nas próprias forças. 

Significativamente, o narrador, no parágrafo de encerramento do conto, 

deixa de lado as especulações sobre sua futura vida de guerrilheiro, e se 

atém à descrição dos preparativos para a invasão do Baile de Natal.

27
Idem, ibidem:177.

28
Idem, ibidem:180.

29
Lima, 1981:157.

30
Freire Filho, 1996:161-71. As dívidas 
para com o autor na análise da obra fonse-
quiana – a meu ver, a melhor realizada – 
são maiores do que se pode observar nessa 
longa citação. 
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O conto “Cidade de Deus”31 compõe de forma significativa o espectro 
da violência e sua extemporaneidade. Uma mulher que possui como seu 
amante o chefe do tráfico de Cidade de Deus, mora com este em um con-
domínio de luxo na Barra da Tijuca. Quando chega a “mercadoria”, ele 
desaparece por alguns dias. A mulher diz às vizinhas que ele trabalha com 
“importação e exportação” (!?), e é por isso que ele tem de se ausentar por 
tempos longos.

Quando o marido chega, ele se satisfaz sexualmente com ela, sem se 
importar, e, em seguida, dorme. Ela o acorda e faz um pedido. Quer que 
ele mate uma criança, filho de uma mulher que, segundo ela, a maltratou 
muito em Cidade de Deus. Esta mulher que a maltratou era casada com 
seu ex-namorado. O traficante pergunta veementemente se ela ainda gos-
tava dele. Ela diz que não; a vingança é somente pelas humilhações que 
sofrera. Ele concorda: “‘Vou mandar pegar o moleque e levar para a Cidade 
de Deus’. ‘Mas não faz o garoto padecer muito’ [pede a mulher]. ‘Se [...] 
souber que o filho morreu sofrendo é melhor, não é?’”32

O marido desaparece na chegada de mais um carregamento. Ao retor-
nar, repete o ato com a mulher. Quando já está para dormir, ela pergunta 
se ele cumpriu a promessa. Ele diz que sim.

‘Faço o que prometo, amorzinho. Mandei meu pessoal pegar o menino 

quando ele ia para o colégio e levar para a Cidade de Deus. De madrugada 

quebraram os braços e as pernas do moleque, estrangularam, cortaram ele 

todo e depois jogaram na porta da casa da mãe. Esquece essa merda, não 

quero mais ouvir falar nesse assunto’, disse Zinho.33

 
Ele dorme. Aí ela se levanta e busca uma fotografia escondida. Era a 

foto do ex-namorado. Ela chora copiosamente, com saudades do grande 
amor da vida.

Nesse ambiente de desolação e violência, até mesmo a linguagem é 
colocada em dúvida a respeito de sua integridade: “Nada temos a temer, 
exceto as palavras”.34 “A palavra é tomada aqui como metonímia para a 
linguagem impura dos homens [...]. Daí o estilo direto, seco, a frase sem 
ornamentos, na esperança da apreensão do real sem distorções, da utopia 
da exatidão [...]”.35

Mesmo que alguns críticos afirmem que a secura com as palavras seja 
oriunda da tradição do roman noir, na obra ficcional de Rubem Fonse-
ca a relação do escritor com as palavras é percebida de forma singular. 
Há um fascínio em justapor a escritura ao assassinato; o escritor, homem 
das palavras, ao criminoso. É assim, por exemplo, em “Agruras de um 
jovem escritor”36, “O Caso Morel”37, “Bufo & Spallanzani”38 e “Romance 
negro”.39 Em “Vastas emoções e Pensamentos Imperfeitos”40, a obsessão do 
narrador-cineasta pelas palavras de outro escritor, o russo Isaak Bábel, é 
um dos deflagradores da trama de perseguição e assassinatos. Em suma, 
as palavras não são transparentes, nem inocentes: são perigosas. É através 
do diário de Joana que se denuncia Morel; são as anotações do caderno de 
Fortunato que o vinculam ao atentado da Toneleiros. Realmente: “Nada 
temos a temer, exceto as palavras.”

31
Fonseca, 1997.

32
Idem, ibidem:13. 

33
Idem, ibidem. 

34
Fonseca, 1994a:13;34;43.

35
Idem, ibidem:67.

36
Fonseca, 1990d.

37
Fonseca, 1994a.

38
Fonseca, 1985.

39
Fonseca, 1994d.

40
 Fonseca, 1994d.
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Uma cidade nunca antes maravilhosa

A dissolução das identidades e o desencanto diante do mundo acompa-
nham a literatura de Rubem Fonseca. Em “Romance Negro”41, o atormen-
tado escritor assume o inevitável: a dissolução entre as palavras e a ação. As 
palavras não são amigas do escritor. Elas são opacas e próximas da mor-
te. “Baudelaire, o grande sifilítico, vagando moribundo pelos bordéis de 
Bruxelas; Poe morrendo de delirium tremens em Baltimore”. A Babel está 
novamente posta em cena. No último trabalho de Fonseca, “A Confraria 
dos Espadas”, o conto “Livre-Arbítrio”42 realiza uma dissolução clara entre 
as palavras e a moral. A personagem, que tira a vida de outras que desejam 
morrer, durante todo o conto desconstrói não só a ideia de morte, mas a 
própria concepção da vida. Nesse contexto, não há identidades fixas, e toda 
afirmação – ontológica ou naturalizada, pouco importa – é dissolvida.

Matar uma pessoa é fácil, o difícil é livrar-se do corpo. Esta frase, que 

poderia ter sido dita por um dos carrascos de Auschwitz mas na verda-

de referia-se originalmente a um elefante, veio paradoxalmente à minha 

lembrança quando depositei o corpo inanimado de Heloísa, que pesava 

menos de cinquenta quilos, no banco da praça Atualpa. Desculpe-me se 

parece cínico e insensível, mas a senhora pediu-me que lhe escrevesse sem 

artificialismos verbais, direto do coração (uso suas palavras), e é isso que 

estou fazendo.43

Acredito que tenha ficado claro que esse universo é próximo ao mun-
do hobbesiano pré-estatal. Não há garantias institucionais, e mesmo os 
laços de lealdade entre os indivíduos estão sob o fio da navalha. Como 
exposto anteriormente, o que Jean Delumeau44 conceituou como ausência 
de segurança ontológica aqui também pode muito bem manifestar a virtu-
alidade da guerra de todos contra todos, a ausência da permanência de 
expectativas mínimas para que a ordem social possa ser assegurada no 
interior da cidade.

Elisabeth Lowe, em seu “The City in Brazilian Literature”45, percebeu 
que no universo fonsequiano as personagens não possuem inseguranças 
formuladas e realizáveis através de distinções produzidas por diferencia-
ções de classes sociais – seja como fundamento econômico ou ético, pouco 
importa –, como pensa uma determinada matriz interpretativa de Rubem 
Fonseca. Todos os habitantes da cidade são igualmente vítimas e produto-
res da violência, desde o grande empresário ao vigarista, do jovem classe 
média ao serial killer.

Coexistem, assim, diversos níveis de habitantes-personagens na cida-
de, todos vivendo em mônadas solipsistas, o que faz com que não exista 
autorreconhecimento entre os interlocutores em um universo em que pre-
valece solidão, desesperança e medo. Mesmo havendo simultaneidade nos 
modos de vida desses habitantes, a confrontação é constituída quando é 
rompida a harmonia inconsciente que rege o não-pertencimento a espaços 
comuns. Ou seja, quando há mesmo a possibilidade do encontro, e assim 
a virtualidade de um mínimo (re)conhecer o Outro, a potencialidade do 

41
Fonseca, 1994d.

42
Fonseca, 1998.

43
Idem, ibidem:9.

44
Delumeau, op. Cit.

45
Lowe, 1982.
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conflito surge como via de fato de um mundo marcado por hierarquias an-
cestrais. A relação Eu-Tu, minimamente asseguradora da sociabilidade e 
do diálogo, é substituída invariavelmente pela relação Eu-isto. A perda da 
potencialidade subversiva do universo carnavalizado bakhtiniano46, visto 
acima, mais uma vez atravessa esse cenário.

Inegável que autores contemporâneos ligados às Ciências Sociais ve-
jam o Rio de Janeiro como uma dramática arena societária, onde o não-
reconhecimento dos indivíduos no espaço público gera uma “proto-cida-
dania”47, um viver trágico para os habitantes da cidade48, uma reestetização da 
violência através de éticas privadas49, uma cultura da evitação enquanto ethos 
excludente da sociedade carioca contemporânea50, ou mesmo uma cidade 
partida51, definições estas que, mesmo com suas particularidades teóricas 
e metodológicas, em suas múltiplas perspectivas da temática da violência 
urbana no Rio de Janeiro, em muito podem se aproximar de uma determi-
nada leitura da obra de Rubem Fonseca. 

A questão que aqui apresento é que a representação dessa violência as-
sume em Fonseca e nos autores mencionados características distintas de 
construção. Enquanto naqueles há uma nítida busca de instauração da or-
dem perdida ou a reconstrução de novos espaços comunitários, em Fonseca 
existe a ideia de que a ordem social nunca foi realmente fundada, tal como 
pensava romanticamente o roman noir clássico. Decadência e barbárie se-
riam as grandes manifestações da civilização, porém, por uma via própria: 

Provavelmente, o fato da violência urbana e do crime serem recorrente-

mente utilizados pela literatura moderna para compor o que se poderia 

denominar de imagem sintética da cidade pode ser compreendido como 

uma derivação da kulturkritik que percebia a cidade moderna com negação 

da civilização.52

Uma grande exemplificação dessa ausência pode estar expressa nas 
duas partes do conto “Passeio noturno”.53 Nele, um empresário que chega 
em casa depois de um dia estafante e só encontra indiferença e tédio – os 
filhos no quarto, já que não precisavam naquele momento de dinheiro; e 
a esposa bebendo um whiski, pois eles tinham conta conjunta – possui 
como forma de relaxamento dirigir tranquilamente seu jaguar com reforço 
no para-choque para matar vítimas aleatórias. Como sublinha Luís Costa 
Lima, no mesmo ensaio,54 seria um erro tentar distinguir na atitude deste 
empresário-narrador uma retomada da ideia do assassinato como um ato 
gratuito, como percebe De Quincey em seu “O Assassinato como uma das 
Belas Artes”, pois isso “[...] seria estetizar a narrativa, i.e., trazê-la para o 
campo da excepcionalidade e assim afastar a visão de dentro que apresenta 
da nossa sociedade”.55 O narrador de “Passeio Noturno” é um sujeito nor-
mal, como aponta Costa Lima, já que todo o enredo é constituído a partir 
do clichê do homem bem-sucedido sufocado pelo stress e pela inseguran-
ça dos “dias terríveis de trabalho”. A maneira não-ortodoxa do narrador 
de encontrar o relaxamento, todavia, pode ser percebida através de um 
paradoxo: por um lado está inserida na lógica da sociedade de consumo 
que o conto visa a criticar e, por outro, se distinguiria pela das formas de 

46
Cf. Bakhtin, 1987.
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Paoli, 1982.
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Zaluar, op. cit.
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relaxamento expressas pelos clichês habituais – squash, tênis, quem sabe... 
Além do mais, nos contos violentos da literatura de Rubem Fonseca a 

própria violência não possui, substancialmente, um acréscimo real, pro-
blema este constante na recepção cotidiana da violência produzida pelo 
discurso midiático. Na verdade, o que há é uma possibilidade potenciali-
zada dessa violência como um processo necessário em um cotidiano pouco 
avesso à novidades, onde a rotina impera constantemente

 O romance Agosto56, sucesso de vendas e transformado em série 
de TV, pode ser percebido como uma síntese do que até aqui buscamos 
ressaltar. Anteriormente, vimos que o romantismo expresso no roman noir 
tradicional era uma das principais vítimas da paródia fonsequiana. O co-
missário Mattos, personagem muito próxima em seu caráter ao já citado 
Vilela, parece mesmo assim ser o grande exemplo que cria a distopia nesta 
hipótese: contrariamente a Mandrake, ele é ético, honrado. Seus pudores, 
até mesmo sexuais, chegam próximos aos do folhetinesco.

 Mattos em tudo lembra Marlowe, o herói de Chandler: solitário, 
honrado, sem sorte com os amores. Estamos assim diante de um texto em 
que o distanciamento crítico e paródico, como o conceituado por Hutche-
on, não se manifesta? Não. No desfecho do livro, Mattos recebe a visita 
de Chicão, o assassino que ele procurara durante todo o livro. Mattos é 
assassinado. Elementar, meu caro Durkheim: não dá mais para Marlowe.57

56
Fonseca, 1993.

57
Devo os argumentos desenvolvidos sobre 
Agosto a Freire Filho, op. cit.
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Resumo
A implementação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro como uma po-
lítica pública que visa a promover um diálogo entre as polícias Militar e Civil com as comunidades que compõem 
a sociedade é objeto de reflexão desta análise. Através dela pode-se tentar compreender as representações políticas, 
as práticas policiais, o alargamento do processo democrático no Brasil, os problemas dos espaços urbanos do Rio de 
Janeiro, a criminalidade violenta e a resolução institucional de conflitos no espaço público. A ideia é colaborar para o 
aprofundamento de reflexões nos campos do saber antropológico e da sociologia.
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O trabalho em tela busca realizar uma reflexão analítica sobre a imple-
mentação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública no estado 
do Rio de Janeiro, como uma política pública que visa a promover um di-
álogo entre as polícias Militar e Civil com as comunidades que compõem 
a sociedade civil.

Essa reflexão partiu do trabalho de campo desenvolvido através do pro-
jeto de pesquisa “Entre o legal e o ilegal: lógicas igualitária e hierárquica 
na administração de conflitos no espaço público urbano”, no período de 
2005 a 2007, coordenado pelo Prof. Dr. Roberto Kant de Lima e financia-
do pelo Edital Universal – CNPq. O estímulo se deve também à experiên-
cia da autora como pesquisadora no Curso de Capacitação para Integran-
tes dos Conselhos Comunitários, realizado pelo Instituto de Segurança 
Pública do estado do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, os Conselhos Comunitários de Segurança Pública 
(CCSP) foram criados no estado do Rio de Janeiro com o objetivo de 
reformular o atual modelo de gestão das organizações envolvidas com a 
questão da segurança pública, visando a melhorar a atuação policial frente 
às novas demandas por segurança.

Podemos observar que, dentro de um contexto de redemocratização 
no qual a participação popular é estimulada através da criação de Conse-
lhos em diferentes áreas, os Conselhos Comunitários de Segurança ficam 
configurados como responsáveis, na segurança pública, por criar condi-
ções para que população e gestores da área possam manter um diálogo 
permanente que permita a sintonia das políticas ligadas à realidade e às 
necessidades de toda a população.

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo geral observar se 
o diálogo acima mencionado de fato acontece, e através de que ótica ele 
ocorre. Primeiro, será descrito o perfil dos participantes desses Conselhos, 
para que posteriormente possamos identificar quais são as  demandas apre-
sentadas por eles, e por fim, verificar se elas representam as necessidades de 
um grupo específico ou do conjunto da população.

Reflexões sobre o tema

Neste sentido, com base na literatura pesquisada sobre o tema, podemos 
observar que no Brasil, a partir da década de 80, com a redemocratização 
do país, os conselhos gestores de caráter interinstitucional passaram a ser 
inscritos na Constituição de 1988. Esses conselhos têm o papel de ser os 
mediadores entre a sociedade e o Estado. Para muitos autores, entre eles Da 
Silva (2005); Gonh (2000); Fuks e Perissinotto (2006), os conselhos são um 
dos principais meios de  participação popular em esferas de atuação estatal.

Indo na mesma direção, Arendt (1973) acredita que os conselhos são 
a única forma possível de governo, tendo como sua principal condição de 
existência a participação e cidadania. No entanto, pesquisas realizadas em 
conselhos gestores na área da saúde e educação (Fuks e Perissinotto, 2006) 
demonstraram que, apesar de estarem inscritos na Constituição e se apre-
sentarem como um canal de diálogo entre o Estado e a sociedade civil para 
garantia de seus direitos, esta última ainda não se apropriou plenamente 
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desse espaço, para conjuntamente com o Estado atuar na promoção de 
políticas públicas. Como Arendt (1973) explicita em sua análise, não basta 
que instituições participativas sejam criadas para que a disposição e a am-
pliação da participação ocorram.

 Sendo assim, vemos que, apesar dos problemas enfrentados para ins-
titucionalização dos conselhos como arenas de participação popular – isto 
é, uma resistência na adesão na participação pela sociedade civil –, não 
podemos deixar de observar que a introdução desses novos atores políticos 
nas tomadas de decisão estatais produziu efeitos na democracia brasileira.  
Nas palavras de Fuks e Perissinotto (2006):

Os constrangimentos socioeconômicos, simbólicos e políticos podem fun-

cionar como um poderoso obstáculo à participação ou até mesmo aprofun-

dar a desigualdade política. Por outro lado, é verdade que a simples exis-

tência dessas instituições, ela própria o resultado da luta política, permitiu 

a incorporação de determinados atores políticos no processo de tomada 

de decisão pública, antes monopolizado pela burocracia estatal, incorpo-

rações estas que podem produzir efeitos não antecipados por uma análise 

puramente estrutural (FUKS E PERISSINOTTO, 2006).

Sob a perspectiva aqui apresentada, a falta de representatividade da so-
ciedade civil nos Conselhos é muitas vezes atribuída ao processo da cons-
trução da cidadania no Brasil. A noção de cidadania no país depende da 
admissão de uma noção de cidadania que inclua não apenas o exercício de 
direitos políticos, mas também, a aceitação das ideias de divergências, con-
flitos e, por que não, disputa pelo Poder, questão apresentada por Ribeiro e 
Santos Junior (2003) ao refletirem  sobre a relação entre cidade e cidadania 
na sociedade brasileira.

Constatamos a permanência entre nós da dificuldade da incorporação do 

conflito como categoria legítima no imaginário social e político brasileiro 

(Carvalho, 2001; Chauí, 1994). Em outras palavras, não tem sido possível 

no Brasil a junção dos dois lados da concepção de cidadania: convivência 

igualitária e solidária e afirmação autônoma dos interesses ou objetivos de 

qualquer natureza (Santos, 1998) (RIBEIRO e SANTOS JUNIOR, 2006).

Para DaMatta (1997), essa dificuldade em aceitar como regra do jogo 
de Poder a possibilidade de aliança e conflito encontra uma base expli-
cativa no fato de a sociedade brasileira ser avessa ao conflito por ter, ao 
mesmo tempo, duas lógicas operando, uma igualitária e individualizante, 
e outra, particularista e hieraquizante. A primeira está no registro das  re-
gras formais, as leis que devem ser cumpridas universalmente por todos, e 
a segunda, se inscreve  nas relações pessoais, assim como nas moralidades:

E sabemos que o conflito aberto e marcado pela representatividade de opi-

niões é, sem dúvida alguma, um traço revelador de um igualitarismo indi-

vidualista que, entre nós, quase sempre se choca de modo violento com o 

esqueleto hierarquizante de nossa sociedade (DAMATTA, 1997, p. 184).
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Apesar das dificuldades de nossa sociedade lidar com o conflito, difi-
cilmente podemos dizer – concordando com Kant de Lima (1995) – que 
temos uma cidadania plena. O Estado, por ações intervencionistas, tem 
criado espaços para participação popular, sendo assim, cada vez mais espa-
ços foram sendo implantados em diversas áreas, como por exemplo, saúde, 
educação, meio ambiente, segurança pública – ou seja, houve diversificação  
em áreas onde existia uma grande preocupação e demanda por soluções da 
sociedade como um todo. 

Outra questão importante de se ressaltar é a discussão sobre a concep-
ção da noção de comunidade. Eilbaum (2004) explicita que a noção de 
comunidade na Argentina, e podemos incluir o Brasil nesta mesma con-
cepção, difere da noção de comunidade norte-americana . Essa diferença 
de concepções de comunidade é importante para se compreender a cons-
trução da participação popular nas políticas públicas. Conforme Eilbaum: 

Según la concepción norteamericana, “comunidad” remite a una asociación 

de individuos con intereses y necesidades comunes que interactúan en un 

área geográfica común. La “comunidad” incluye varios tipos de individuos 

que a partir de valores y experiencias de vida en común discuten y participan 

con cierto grado de consenso y cooperación en las cuestiones locales. 

En cambio, en la tradición iberoamericana la “comunidad” refiere a grupos 

circunscriptos de personas que poseen el derecho de erigirse en “comuni-

dad” y por ello participar de las cuestiones políticas locales y/o nacionales. 

Esto supone la identidad de “vecino”/”buen vecino” o “propietario” como 

integrantes de una elite local autorizada por las reglas del estado a interve-

nir en el destino de toda la sociedad. 

Desta forma, podemos observar que na concepção de comunidade 
ibero-americana não há um  reconhecimento, uma aceitação ou integração 
do diferente, e sim uma reafirmação de uma identidade própria de um 
mesmo grupo. Sendo assim, a construção da cidadania ocorre de cima 
para baixo. O Estado é que gradualmente vai incluindo os cidadãos, a 
partir da ampliação dos seus direitos. De forma contrária, temos a noção 
de comunidade norte-americana construída por associação de diferentes 
indivíduos que possuem interesses em comum e buscam o consenso para 
resolver suas demandas.

Sendo assim, no Rio de Janeiro, na esteira do processo apontado aci-
ma e com o crescimento da sensação da insegurança da sociedade carioca 
frente ao aumento da criminalidade e da violência foi gerada a necessidade 
de mudanças nas políticas públicas de segurança pública. Sendo assim, o 
governo, a partir do plano estadual para segurança pública, implementou 
medidas nessa área, tais como a reforma da Polícia Judiciária e a criação 
dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública.

Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CCSP) foram 
criados no estado do Rio de Janeiro em 1999 como parte de um processo 
de reformulação das polícias estaduais. O objetivo era reformular o atual 
modelo de gestão das organizações envolvidas com a questão da segurança 
pública, com foco em duas frentes de atuação:
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I. a integração das ações das polícias (Civil e Militar) e destas com 
a sociedade civil;

II. a construção conjunta de políticas públicas para a área da Segu-
rança Pública.

Teixeira (2006, p. 205), em sua exposição a respeito da implementação 
dos Conselhos de Segurança Pública e sobre qual demanda da sociedade 
estes vinham a atender, nos fala que:

Essa ação estava inserida na implantação de uma política pública de se-

gurança, que se fundamentou num entendimento mais amplo do conceito 

de ordem, tornando possível a existência de outros tipos de mediação para 

o gerenciamento de seus diversos conflitos e a redução da criminalidade.

Dentre as primeiras ações desse processo de integração está a instituição 
das Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP), cuja finalidade é com-
patibilizar geograficamente as áreas de atuação das polícias e possibilitar um 
gerenciamento integrado dos problemas locais. O contorno geográfico das 
novas áreas coincide com as áreas dos Batalhões de Polícia Militar. Também 
em cada AISP ficaram contidas uma ou mais delegacias de Polícia Judiciá-
ria. Desta forma, tornou-se possível o estabelecimento de uma metodologia 
de coleta e análise dos registros de ocorrência policiais, gerando dados esta-
tísticos regulares sobre a criminalidade, que passaram a ser disponibilizados 
publicamente através do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (instru-
mento de publicação oficial do governo) e da Internet.

Além disso, foram estabelecidas por AISP reuniões semanais entre o co-
mandante do batalhão e os delegados titulares para avaliar os problemas e 
a eficácia das medidas adotadas naquela área. Assim, com a introdução das 
AISP, uma nova abordagem foi implantada em relação às responsabilidades 
das polícias, exigindo planejamento e avaliação permanente e tornando pos-
sível seu monitoramento. Esse conjunto de medidas visava a aproximar insti-
tucionalmente as organizações policiais. Nesse contexto de integração institu-
cional entre as polícias, evidenciou-se a necessidade de criar um canal de diá-
logo com a população daquela área. Para tanto, foram pensados os Conselhos 
Comunitários de Segurança Pública que tinham – de início – três finalidades 
principais, de acordo com as argumentações de Teixeira (2006). 

1. Aproximar a comunidade das organizações policiais e a polícia das 
comunidades, com intenção de resgatar tanto a imagem das cor-
porações policiais quanto da comunidade com a qual interagiam. 
O desafio era garantir que os Conselhos não se tornassem eventos 
sociais ou estratégia de “relações públicas” da polícia ou das enti-
dades representadas, mas sim espaços efetivos de participação e 
integração comunitária;

2. Conhecer os problemas específicos de cada localidade através do 
diálogo com os moradores e as instituições atuantes na região. 
Contudo os Conselhos não podiam ser confundidos com espaços 
de denúncia. Para esses casos, existem outros canais institucionais, 
como a Ouvidoria e a Corregedoria Geral Unificada;
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3. Delimitar junto às comunidades o papel das polícias e de outros 
órgãos que também podem contribuir para a redução da violência. 
Essas finalidades foram apresentadas na Resolução SSP nº 263, 
que estabeleceu, entre outras normas importantes, o caráter con-
sultivo dos Conselhos Comunitários de segurança pública.

Para a implementação dos Conselhos Comunitários de Segurança 
buscou-se como base teórica o conceito de governança democrática, com o 
qual pretendeu-se trabalhar, através dessa ação, o exercício de uma cons-
ciência de cidadania. 

Identificamos que existem obstáculos para a instauração de um modelo 
como o de governança democrática no Brasil. Destacamos, por exemplo, 
o alto grau de desigualdades sociais que implicam desigualdades de poder, 
a fragilidade dos mecanismos que garantem os direitos de cidadania e um 
oscilante padrão de cultura cívica, que compromete a formação de canais 
de participação da sociedade. Isoladamente, esses obstáculos não impedem 
a mudança, mas conjugados eles diminuem ou freiam seu ritmo. 

Um dos primeiros desafios na criação do CCSP está na sua própria 
composição, pois eles são formados por diversos segmentos da sociedade, 
ou seja, são heterogêneos. Assim, desde sua implementação, os Conselhos 
Comunitários de Segurança Pública ainda demonstram dificuldades em 
se firmarem como um canal de diálogo entre o Estado e a sociedade civil. 
Isso pode ser consequência da baixa adesão das polícias militares e civis 
aos encontros, como também da pouca divulgação para a população. No 
entanto, várias resoluções por parte do Estado vêm tentando fortalecer 
esses Conselhos, como foi possível observar diante da nossa participação 
na organização do Curso de Capacitação para Membros dos Conselhos 
Comunitários de Segurança Pública1.

Neste sentido, considerando a forma como os Conselhos funcionam, 
acreditamos que a observação participante fosse a metodologia mais ade-
quada para realização deste trabalho. Assim, passamos a acompanhar al-
gumas reuniões desses Conselhos, para apreender a maneira como aconte-
cem as reuniões e, consequentemente, o diálogo entre gestores de seguran-
ça pública e os representantes da população. 

Pudemos observar que as reuniões dos Conselhos ocorrem uma vez 
por mês e têm uma duração de mais ou menos duas horas, respeitando a 
regulamentação sobre os CSS criada pelo Instituto de Segurança Pública. 
Conforme a Seção II do Regulamento dos Conselhos Comunitários de 
Segurança, o Conselho é formado por membros natos, que são o represen-
tante do batalhão da Polícia Militar da AISP correspondente e o repre-
sentante da Polícia Civil das delegacias da área, e por membros  efetivos. 
Estes  devem ser maiores de 18 anos, não registrar antecedentes criminais, 
residir, estudar ou trabalhar na área da AISP, ser representantes de organi-
zações que atuem na área ou, ainda que não sejam representantes, ser con-
vidados formalmente pela Diretoria para participar. São membros efetivos 
o Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, 
Diretor Social ou de Assuntos Comunitários, ou outro cargo que eventu-
almente possa ser criado em atenção às peculiaridades de um Conselho. 

1
Esse Curso foi oferecido no ano de 2006 
pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) 
em parceria com a União Europeia em 
três locais: na cidade do Rio de Janeiro, 
nos bairros  Maracanã – Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro – e Campo 
Grande –  Instituto Sara Kubitschek –, 
assim como na cidade de Niterói, na Uni-
versidade Federal Fluminense. 
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Os locais mais frequentes para essas reuniões são os batalhões da Po-
lícia Militar.

Na grande maioria das reuniões dos Conselhos comunitários de segu-
rança, quem inicia a reunião é o Presidente do Conselho. Logo após a fala 
do presidente, o comandante do batalhão responsável pela AISP fala. As 
últimas autoridades a falar são os delegados de polícia.

Em conversa informal com um delegado sobre os CCS pudemos veri-
ficar que há profissionais que vão às reuniões por serem obrigados. Alguns 
inventam uma desculpa após a apresentação para irem embora da reunião, 
ou seja, não participam de fato desses encontros. Cabe assim à polícia o 
diálogo com a população.

Geralmente, nos CCS, é o presidente que propõe as questões a serem 
discutidas. O comandante do batalhão também coloca as questões pen-
dentes, mas a maior parte do tempo fica apenas registrando os pedidos dos 
moradores da região. Nos Conselhos pesquisados verificamos que sobra 
muito pouco tempo para as discussões dos problemas apresentados e que, 
na maioria das vezes, o discurso da Polícia Militar é igual ao do presidente 
do CCS. Não observamos muito conflito de opiniões entre eles.

Apesar do CCS, em sua criação, não ser um lugar para denúncias, em 
alguns Conselhos isso ocorre como forma de se tentar resolver um confli-
to. Foi o caso de um vendedor ambulante, sindicalizado, que emocionado 
fez uma denúncia. Disse que está sendo ameaçado por uma funcionária 
da prefeitura por ocupar uma determinada área pública do centro, mas 
que tem autorização para estar ali, além de testemunhas e provas do que 
diz. Como o tempo era curto, a presidente do conselho interrompeu o 
homem e disse que já havia visto um representante da prefeitura na plateia. 
Direcionou-se a essa pessoa e perguntou se ele sabia do caso – a resposta 
foi “não”. Ela então sugeriu que os dois conversassem depois da reunião 
sobre o assunto para resolvê-lo. 

Dois aspectos da cena chamaram nossa atenção: o fato de a presidente 
do conselho, naquele momento, agir como uma professora de ginásio, talvez 
por ser mesmo professora, mais do que uma mediadora do conflito. Ela ou-
viu a denúncia do rapaz mas não interagiu com seu problema, não formulou 
a posição do Conselho e pareceu contentar-se com isso. Ao que parece, nem 
as polícias, nem a diretoria, tampouco os atores presentes pensaram uma 
forma, um método para a resolução dos problemas que chegam ali.

Outros fatos corriqueiros nos CCS são os pedidos dos moradores ao 
comandante do batalhão. Geralmente, esses pedidos são colocar uma via-
tura em frente ao seu prédio ou pedir para recolher meninos que ficam na 
rua, por medo de assaltos. Podemos observar, nesse caso, que as pessoas 
vão ao Conselho para terem acesso privilegiado ao bem público. 

Neste sentido, observamos que apesar do CCS ter sido criado 
como um veículo de comunicação entre a população e o Estado, para 
juntos pensarem uma política pública para essa área, isso não ocorreu 
de fato. Infelizmente, o que vemos no CCS é uma grande reunião en-
tre amigos e para amigos. Como foi dito num dos Conselhos  por um 
policial: “Nos cafés é aquela bagunça, vem gente de todos os lugares 
daqui, vem comunidade, vem velhinho, vem comerciante, etc. Mas 
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nas reuniões do Conselho não, só vem gente que a gente sabe quem 
é, é mais privado.”

Sendo assim, devemos repensar o papel que os CCS assumiram na 
política pública na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Dessa for-
ma, uma reflexão sobre o Conselho Comunitário de Segurança Pública se 
transforma num lócus privilegiado para se tentar compreender as represen-
tações políticas, práticas policiais, alargamento do processo democrático 
no Brasil, os problemas dos espaços urbanos da cidade do Rio de Janeiro, 
criminalidade violenta e a resolução institucional de conflitos no espaço 
público, colaborando, assim, para o aprofundamento das reflexões nos 
campos do saber antropológico e da sociologia empreendidas por distintos 
autores destacados no presente trabalho.
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Resumo
O presente artigo pretende apresentar as principais atividades dos órgãos de segurança pública e a busca pela ade-
quação no atual Estado Democrático de Direito. Serão apresentados os principais desafios para a contenção da cri-
minalidade no Brasil e a insatisfação da sociedade perante o atual modelo do sistema policial, o qual vem sofrendo 
diversas interferências por parte do Estado e da sociedade, além de pressões internas pela busca da eficiência e da 
segurança social. 
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Atualmente, cabe ao Estado o dever e o poder de aplicar a sanção pe-
nal. A fase da vingança privada e divina foi substituída pela justiça pública. 
O Estado passou a ser o responsável pela preservação da ordem pública. As 
pessoas, quando agrupadas, são carentes de regras para que a ordem seja 
mantida de forma a garantir uma paz social. A partir do momento em que 
ocorre o descumprimento dessas regras, nasce para o Estado um direito de 
punir, também considerado um dever/obrigação de impor a sanção penal, 
na forma de pena ou medida de segurança.

Diante desse quadro, surge então o Direito Penal, o qual selecionou 
as condutas mais perniciosas para a sociedade, passando a considerá-las 
crime. É a partir de uma transgressão, ou seja, da adequação de uma con-
duta à tipificação legal, que nasce o direito de punir do Estado e, após a 
prolatação da sentença, o direito de executar a pena.

A preservação da ordem pública e da segurança pública, analisando 
o que foi exposto, seria atribuição exclusiva do Estado. Entretanto, hoje, 
frente à visão atual do Estado Democrático de Direito, a sociedade com-
partilha responsabilidades, eis que está expressamente previsto na Consti-
tuição Federal que a segurança pública é responsabilidade de todos. 

Neste sentido, o presente artigo pretende analisar os principais desafios 
da contenção da criminalidade e da violência, sob o aspecto interdisciplinar 
envolvendo os órgãos da segurança pública e a sociedade. A seguir, serão 
analisadas as reformas político-administrativas advindas da promulgação 
da atual Constituição Federal e os novos modelos de gestão e atribuições 
das polícias frente ao Estado Democrático de Direito. Por fim, serão apre-
sentadas as principais causas que geram a insegurança da população, bem 
como a escassez de políticas públicas de segurança pública elaboradas pelo 
Estado em busca da eficiência do sistema policial.

1. A moda do punitivismo no Brasil e o combate à criminalidade

O grande desafio dos sistemas de segurança pública é a contenção da 
criminalidade, cujos índices estão aumentando nas últimas décadas. Os 
crimes contra a vida, principalmente o homicídio, na grande maioria dos 
casos, estão relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes. Com desse 
delito advêm os crimes contra o patrimônio, considerados um câncer das 
polícias no tocante à apuração e investigação, pelo elevado índice de in-
cidência e pela dificuldade na elucidação dos casos, em razão da falta de 
testemunhas e pelo modus operandi utilizado pelos infratores. 

A sociedade implora por uma enérgica intervenção estatal, objetivan-
do combater a escalada da violência e o estabelecimento de uma aceitável 
segurança social. Por isso, sempre que são cometidos crimes que chocam 
a coletividade ou a quantidade de crimes supera o limite do suportável, 
as autoridades são convocadas a prestar esclarecimentos sobre as atitudes 
tomadas pelos órgãos públicos no intuito de conter e punir os infratores 
da lei.

Surge, a partir de então, a Política Criminal que, através de decisão 
política, desenvolve meios e técnicas visando a diminuir e controlar a ativi-
dade criminosa na sociedade. Para Zaffaroni e  Pierangelli (1999, p. 132), 
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“a Política Criminal é a ciência ou a arte de selecionar os bens jurídicos 
que devem ser tutelados penalmente e os caminhos para tal tutela, o que 
implica a crítica dos valores e caminhos já eleitos” .

O Direito Penal existe para manter a ordem da sociedade. Apenas o 
Estado tem o poder e o dever de aplicar a sanção penal, representada pela 
pena ou medida de segurança. A pena possui três finalidades: a prevenção 
geral, pelo fato de existir in abstrato em cada tipo penal; a retribuição, 
quando da prolatação da sentença penal condenatória; e a ressocialização, 
finalidade prevista na fase de execução penal, visando à não-reincidência 
do condenado.

Com muita objetividade, João Mestieri (1999, p. 21) conceitua a Po-
lítica Criminal como uma ciência que estuda a forma segundo a qual o 
Estado deve orientar o sistema de prevenção e repressão das infrações pe-
nais, ressaltando sua importância pelo fato de servir como um indicador ao 
legislador, para que ele possa aprimorar o Direito Penal. 

Nos últimos anos criou-se um punitivismo exacerbado decorrente de 
alguns casos emblemáticos ocorridos no Brasil. A sociedade se revela in-
tolerante com a prática de crimes que, muitas vezes, são comuns em qual-
quer região do país, mas que, em razão da influência midiática, crescem e 
repercutem de forma a se tornar mais sérios do que qualquer outro delito. 
Um exemplo visto no Brasil recentemente foi o julgamento, pelo Tribunal 
do Júri, do casal Nardoni: todos os canais de televisão apresentaram o caso 
de forma sensacionalista.

Através dessas ações, o poder público, para satisfazer a sociedade, cria 
leis penais que sequer são discutidas, sendo aprovadas de forma açodada 
pelo Congresso Nacional, como tem acontecido em tantos casos no Brasil. 
Essa ascensão ao punitivismo nada mais é do que uma máscara para en-
cobrir a inexistência de políticas públicas na segurança pública elaborada 
pelo Estado, bem como a falta de investimento empregado nessa área.

Pouco adianta uma legislação mais severa, ou seja, ter um Direito Penal 
simbólico, que ofereça à população uma sensação de segurança preliminar, 
se no momento da aplicação empírica da lesgislação a execução é frustrada 
pelas falhas do sistema prisional. Não há como combater a violência sem 
combater as causas que a geram, assim como não há como progredir no 
combate ao crime sem que ocorra uma modernização dos órgãos envol-
vidos no sistema de segurança pública dentro de um panorama de gestão 
centralizada.

Nos últimos anos, após o advento da Lei 9.099/95, que instituiu o Jui-
zado Especial Criminal, vislumbra-se outro efeito no cenário penal brasi-
leiro: aquilo que a criminologia denomina de Criminologia Cosmética1, cujo 
conceito considera os problemas apenas pela superfície, propondo soluções 
de curto prazo, meramente superficiais. 

Esse efeito pode ser verificado no abrandamento das penas como so-
lução para a superlotação dos estabelecimentos prisionais. Como exemplo, 
podemos citar a Lei 9.268/96, que trouxe à baila alternativas de substi-
tuição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Tais 
atitudes precisam ser revistas imediatamente, pois enfraquecem o poder 
intimidatório, deixando de reduzir o problema da reincidência no Brasil.

1
Termo utilizado pelo professor de crimi-
nologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul – UFRS, Moysés Neto.
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A Lei 7.210/84 – Lei de Execução Penal – adotou o sistema progressi-
vo, no qual o condenado inicia o cumprimento da pena em regime mais se-
vero e, depois de cumpridos critérios de ordem objetiva (lapso temporal) e 
subjetiva (bom comportamento carcerário), progride para um regime mais 
brando. O sistema progressivo de regime constitui importante estímulo à 
ressocialização e foi instituído com vistas à reinserção gradativa do conde-
nado ao convívio social. 

Entretanto, são muitas as benesses2 previstas na Lei de Execução Pe-
nal, as quais reduzem o tempo de reclusão em estabelecimentos prisionais, 
permitindo que o condenado seja inserido, de forma precoce, na sociedade. 
Além disso, por mais alta que seja a pena imposta na sentença conde-
natória, conforme previsão do artigo 75 do Código Penal, o tempo de 
cumprimento das penas privativas de liberdade não poderá ser superior a 
30 (trinta) anos. 

Enquanto o brasileiro trabalha diariamente para não deixar faltar o 
alimento na mesa, verdadeiros desocupados estão cumprindo pena em 
estabelecimentos prisionais que lhes fornecem tudo de graça, à custa do 
imposto pago pela sociedade. Depois de executada a reprimenda corporal 
ou até mesmo antes, quando se dá a concessão de benefícios previstos na 
legislação, essas pessoas praticam novos delitos, retornando às prisões e, 
por conseguinte, gerando custo redobrado ao Estado.

O sistema carcerário deveria se autofinanciar, e os detentos teriam que 
produzir para suprir as despesas processuais e a indenização do dano gera-
do à vítima. Também deveriam gerar lucro para o Estado, cuja renda fosse 
destinada a projetos de ressocialização prisional.

É necessário, com urgência, que ocorra uma modificação do sistema 
penitenciário brasileiro. O sistema atual é falho e caro para ser patrocinado 
pelo Estado. Enquanto verbas milionárias estão sendo destinadas à cons-
trução de estabelecimentos prisionais pelo Brasil afora, mais interessante 
seria a aplicação destas na educação e na saúde, cujos cenários são proble-
máticos, mas que, certamente, significam um investimento com resultados 
positivos, e não duvidosos.

2. A segurança pública no Brasil no atual Estado Democrático 
de Direito

A Constituição Federal de 1988, no título V, trata da defesa do Estado 
e das instituições democráticas. Esse texto foi dividido em três capítulos. 
O primeiro versa sobre o estado de defesa e o estado de sítio, e o segun-
do cuida das Forças Armadas. No terceiro, sob a epígrafe “Da Segurança 
Pública”, encontram-se discriminadas as atividades a serem desenvolvidas 
pelo Estado para efetivar a garantia da ordem pública: “Art. 144 - A se-
gurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pes-
soas e do patrimônio” (grifo nosso).

No dispositivo acima descrito, constam como órgãos responsáveis pela 
segurança pública: a Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Polícia 
Ferroviária Federal; Polícias Civis e Militares e Corpos de Bombeiros Mi-

2  
Saída temporária, permissão de saída, tra-
balho interno e externo, livramento condi-
cional, remissão, indulto, anistia, etc.
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litares. Também atribui aos municípios a criação das Guardas Municipais 
destinadas à proteção de seus bens, instalações e serviços, mediante lei.

O texto constitucional é bem claro quando menciona que a segurança 
pública é responsabilidade de todos. Porém, na atualidade, a sociedade 
comporta-se como se o problema fosse apenas do Estado.

É necessária a participação da sociedade nas questões de segurança 
pública, mas não da forma como está ocorrendo atualmente. Essa partici-
pação poderia se dar através da formação de Conselhos Comunitários de 
Segurança, trabalhos voluntários em Delegacias de Polícia e nos bairros 
com maior incidência de violência, denúncias apócrifas, etc.

Infelizmente, a interferência penal está sendo utilizada como resposta a 
todos os tipos de conflitos e problemas sociais, convertendo-se em recurso 
público de gestão de condutas, deixando de servir como instrumento sub-
sidiário de proteção de interesses ou bens jurídicos tutelados.

A sociedade está esquecendo os principais valores sociais, éticos e 
morais, como esperança, educação, cortesia, respeito e dignidade para se 
agarrar ao consumismo, individualismo, intolerância, agressividade, etc., 
buscando nos poderes públicos uma resposta para todos os tipos de pro-
blemas, desde uma discussão entre vizinhos ou familiares até uma questão 
envolvendo divisas de terra, locação de imóveis e outras questões cíveis.

Os órgãos de segurança pública acompanham o crescimento da crimi-
nalidade, porém, não conseguem estancar a violência, em razão do gran-
de acúmulo de ocorrências de menor potencial ofensivo e em decorrência 
dos problemas cíveis que são trazidos à baila nas Delegacias de Polícia. 
Por conta desse inchaço, a Polícia Judiciária, que atua de forma repressiva, 
deixa de agir, muitas vezes, em crimes mais graves, os quais exigem mais 
tempo e demanda de policiais na investigação, para resolver picuinha entre 
vizinhos.

No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o número de registros de 
ocorrência se manteve em alta. Tal assertiva pode ser constatada através do 
Balanço das Incidências Criminais e Administrativas (1º semestre 2009) 
do Instituto de Segurança Pública, o qual analisou os números de ocor-
rências dos últimos sete anos. Em 2003 foram 269.461; em 2004 foram 
271.246; em 2005 foram 289.803; em 2006 foram 303.180; em 2007 fo-
ram 314.594; em 2008 foram 322.017 e em 2009 foram 340.398 registros 
de ocorrência3. 

São vários os fatores que interferem na política criminal de prevenção 
ao crime. Entre eles estão a ausência do Estado nas favelas e vilas, falta 
de investimento na educação, na saúde e escassez de projetos sociais. No 
entanto, não é apenas a falta de efetividade do Estado para desenvolver 
políticas públicas na área social que está gerando a sensação de impuni-
dade. O corpo funcional da segurança pública, de maneira geral, está mal 
remunerado e desmotivado.

Atualmente existe uma grande disparidade entre os salários dos mili-
tares e civis do Distrito Federal em comparação com os demais estados. 
Um cabo da Polícia Militar de Brasília, por exemplo, ganha acima de R$ 
3.000,00, enquanto que em outros Estados (Acre, Ceará, Mato Grosso, 
Paraíba, Pará, Rio Grande do Sul, etc.), esses profissionais ganham menos 

3
Fonte: Balanço semestral de Incidências 
Criminais e Administrativas (Gráfico 
A.11, Anexo A). Disponível em: <http://
urutau.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/
Uploads/BalancoSemestral12009.pdf>.
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de R$ 1.200,00. Está em tramitação no Congresso Nacional uma proposta 
de Emenda à Constituição (PEC 300/08) que visa a instituir um piso sa-
larial único para policiais e bombeiros militares e policiais civis, igualado 
ao piso salarial dos profissionais da Capital Federal.

Profissionais altamente qualificados estão migrando para outras áreas 
de atuação do poder público em razão da desvalorização salarial e profis-
sional dos servidores da segurança pública. A própria sociedade critica as 
ações de segurança pública, muitas vezes externando opiniões através da 
mídia sobre a inoperância dos órgãos envolvidos nesse setor e sobre a falta 
de controle no combate à criminalidade, desconhecendo a realidade do 
sistema e dos profissionais que nele atuam. 

A mídia, atualmente, apresenta a criminalidade como tema principal 
dos noticiários, chamando a atenção de políticos, que fazem de conta que 
estão preocupados com o problema quando na verdade objetivam promo-
ção pessoal e política partidária. De outro lado, essa supervalorização das 
notícias policiais também serve como incentivo para os criminosos atua-
rem com mais efetividade, perdendo o respeito pelo sistema, enquanto a 
sociedade passa a ser vítima da violência e da criminalidade, haja vista a 
sensação de impunidade.

Com muita propriedade, Sabadell (2003, p. 9) posiciona-se:

Atualmente, as políticas de segurança interna estão sendo dominadas por 

conceitos como “erradicação da violência”, “medo da criminalidade” e “luta 

contra o crime”. Nesse sentido, as políticas de segurança constituem uma 

política simbólica que tende legitimar a repressão por parte do Estado, ex-

plorando a “insaciável necessidade de segurança” propalada pelos políticos 

e pela mídia. 

Muitos problemas apresentados à Polícia Judiciária para apuração são 
gerados pela própria sociedade, que age sem regras, sem cautelas, sem pre-
ocupação com a prevenção do crime e da violência. Existem também aque-
les que não querem se envolver com as questões de segurança, alegando ser 
problema dos outros – até que sejam alvo de um delito, ocasião em que se 
transformam de mero espectador em vítima. E a partir de então, passam 
a achar que seu problema é mais grave que todos os outros, suplicando por 
respostas imediatas, muitas vezes sem soluções.

Através de uma comunidade organizada será possível detectar as cau-
sas geradoras da criminalidade em determinada área, as quais, depois de 
identificadas, nortearão as ações dos segmentos da segurança pública na-
quela região. O somatório de experiências bem-sucedidas de mobilização 
social em torno dos problemas de segurança pública envolvendo deter-
minada área poderá, com o tempo, contribuir para melhorar o relaciona-
mento entre polícia e sociedade, fortalecendo os níveis de organização da 
comunidade.

A segurança pública hoje não pode ser vista apenas como um policia-
mento repressor e preventivo, mas deve ser entendida como um conjunto 
harmônico de direitos e garantias constitucionalmente previstos.

Há uma tendência, no Brasil, de ampliação do conceito de segurança 
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pública. Muitos estudiosos4 já estabelecem um direito de segurança pública 
ou um direito à segurança, cuja abrangência vai além da segurança policial 
(prevenção e repressão) propriamente dita, desvinculando a ideia única de 
polícia, à busca da efetivação dos direitos sociais e culturais no atual mo-
delo de Estado Democrático de Direito.

Já Alvim (2003) prefere utilizar o termo “segurança social”, defenden-
do o conceito de que a sociedade necessita de garantias mínimas de vida 
digna asseguradas, para que possa ocorrer a contenção da criminalidade. 

Com maestria, Alvim (2003, p.5) preleciona que5:

O direito à segurança, na verdade, é o direito guardião dos direitos funda-

mentais, pois sem segurança todos os demais direitos valerão muito pouco 

ou quase nada, e o chamado Estado de direito se transforma no estado da 

desordem, da insegurança e do desrespeito à ordem juridicamente constituída.

Mais adiante, complementa:

A falta da segurança no Estado de direito afeta não apenas os direitos 

fundamentais da pessoa humana, mas, principalmente, as instituições pú-

blicas, porque também os agentes do Poder Público se sentem acuados na 

prática de atos próprios do seu ofício, como sucede com as forças policiais 

que, criadas para dar segurança à sociedade, não cumprem esse objetivo.

Nos últimos anos o governo federal tem demonstrado certa preocu-
pação com a questão da segurança pública e a participação da sociedade 
civil. Em março de 2006 foi constituído o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, uma organização não-governamental, apartidária e sem fins lu-
crativos que visa a atuar como um espaço nacional de cooperação técnica 
e servir como referência na área da atividade policial, bem como na gestão 
da segurança pública.

Os encontros anuais promovidos pelo Fórum Nacional de Segurança 
Pública envolvem a participação de todos os segmentos da área (Polícia 
Civil, Militar, Polícia Rodoviária, Bombeiros, Agentes Prisionais, Guarda 
Municipal, etc.) e agentes da sociedade civil de todo o Brasil, oportuni-
dades em que ocorre o intercâmbio de projetos, trabalhos e experiências 
entre lideranças.

As inúmeras reuniões regionais que aconteceram em vários estados 
culminaram na I Conferência Nacional de Segurança Pública, realizada 
em agosto de 2009, considerado uma marco histórico de participação so-
cial nas questões referentes ao setor.

A participação da sociedade neste atual Estado Democrático de Direi-
to deve ser remodelada, devendo ser considerada um elemento fundamen-
tal para a nova prevenção do crime. A questão da violência e criminalidade 
deverá ser vista como um tema interdisciplinar, e não meramente policial, 
necessitando que haja a interação institucional e a participação direta da 
sociedade no planejamento de ações de segurança urbana, seja através dos 
conselhos comunitários (CONSEG) ou da participação em audiências pú-
blicas e reuniões organizadas na municipalidade. 

4
GUSSO (2008); FILOCRE (2010); PA-
OLINELLI (2008); SANTIN (2004).

5
ALVIM, J. E. Carreira. Ação civil públi-
ca e direito difuso à segurança pública. Jus 
Navigandi. Teresina, ano 7, n. 65, maio 
2003. Disponível em: <http://jus2.uol.
com.br/doutrina/texto.asp?id=4079>. 
Acesso em: 06 abr. 2010.
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3. A busca pela eficiência do sistema policial 

A polícia é uma organização mantida pelo Estado, encarregada da se-
gurança dos cidadãos e tem por objetivo dar proteção às pessoas, ao patri-
mônio privado e público, sendo responsável pela prevenção e apuração da 
autoria de delitos, entre outras funções.

A competência para organizar e garantir a segurança pública é dividida 
entre o governo federal e os estados. No âmbito federal, subordinados ao 
Ministério da Justiça, temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal 
e a Polícia do Exército.

A Polícia Federal possui circunscrição em todo o território nacional, 
com atribuição na investigação e apuração em casos de infrações contra o 
Estado, em situações que envolvam mais de um estado da Federação ou 
outros países, cabendo a ela a prevenção e a repressão do tráfico de dro-
gas e contrabando, além da proteção das fronteiras brasileiras, através das 
Polícias Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. O Ministro da Justiça é 
o responsável pelas ações e operações desencadeadas pela Polícia Federal.

A Polícia Rodoviária Federal é responsável pelo patrulhamento nas 
rodovias federais e garante que as leis de trânsito sejam obedecidas nas ro-
dovias federais. Ainda na esfera federal, porém subordinada ao Ministério 
da Defesa, a Polícia do Exército é responsável pela proteção do patrimônio 
público e dos estabelecimentos militares federais, assim como pela guarda, 
vigilância e correção interna desses estabelecimentos. Na esfera estadual, 
com subordinação à Secretaria Estadual de Segurança Pública, estão a Po-
lícia Civil e a Polícia Militar. 

A Polícia Civil, considerada Polícia Judiciária, atua depois da ocor-
rência de um delito. É responsável pela investigação e prisão de pessoas 
acusadas de infringir a lei. É na Delegacia de Polícia que as ocorrências 
são registradas e, a partir da notícia-crime, os procedimentos são confec-
cionados, sob a presidência da Autoridade Policial, a qual investiga, busca 
provas e testemunhas, requisita perícias e outras diligências necessárias 
à elucidação do crime e de sua autoria. A Polícia Judiciária faz parte de 
uma rede interdisciplinar de tutela dos valores de sustentação do Estado 
Democrático de Direito.

A Polícia Militar é a polícia fardada, responsável pelo policiamento 
ostensivo. Atua como órgão de prevenção, garantindo a paz e tranquili-
dade das pessoas. Também possui algumas atribuições no trânsito, como 
a fiscalização das rodovias estaduais e a emissão de multas. O Secretário 
de Segurança Pública, por sua vez, é o auxiliar direito do Governador, 
responsável pelas ações da Polícia Civil e Militar. O Corpo de Bombeiros 
Militar possui treinamento para garantir a defesa civil em casos de desas-
tres, incêndios, catástrofes, desabamentos, vendavais, enchentes, etc. 

A Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Militar Ambiental também 
estão inseridas na pasta da Polícia Militar. A primeira é responsável pelo 
patrulhamento das rodovias estaduais, zelando pela segurança e preservação 
da vida, e a segunda, responsável pela garantia, proteção e preservação do 
meio ambiente. A Guarda Municipal é subordinada a uma secretaria muni-
cipal e responsável pela proteção do patrimônio público da localidade.
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A Constituição Federal de 1988 encampou o Estado Democrático 
de Direito e várias garantias foram asseguradas à população. Entretanto, 
percebe-se que o Poder Executivo de algumas Unidades da Federação, a 
exemplo de Paraná6 e Santa Catarina7, olvidou-se do texto constitucional 
e, através de decretos, estabeleceu competências e atribuições das polícias 
estaduais, fato que gerou demandas judiciais, a exemplo da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº. 3.614-9/PR, datada do ano de 2007, que foi 
julgada procedente pelo STF em sessão plenária8. 

Em que pese a legislação estampar as competências de cada órgão da 
segurança pública, atualmente constata-se uma verdadeira “crise de esta-
do”, na qual se disputa quem pode e deve proceder com a investigação cri-
minal. Atualmente, além das Polícias Civil e Federal, vários órgãos estão 
investigando, a exemplo do Ministério Público, Polícia Militar (através do 
serviço de inteligência), Comissão Parlamentar de Inquérito, etc.

 Principalmente em relação à Polícia Militar, procedimentos, abor-
dagens e prisões estão sendo executadas e realizadas sem fundamentação 
legal, com amparo em posicionamentos do Ministério Público e do Poder 
Judiciário, na ânsia de se contribuir para o combate à criminalidade. 

Entretanto, tais instituições, na verdade, estão promovendo o distan-
ciamento entre as polícias e, por consequência, a ineficiência do sistema 
policial. A partir do momento em que uma polícia deixa de fazer o papel 
para o qual foi criada, ocorrerá a falha no sistema. Quando uma polícia 
deixa de fazer a sua tarefa e passa a executar a da outra, a parte que lhe cabe 
fica acumulada e reflete em resultados negativos para as outras polícias. 
Estas, por consequência, não conseguirão exaurir a demanda.

 O Brasil precisa programar uma gestão centralizada de segurança pú-
blica. A comunicação entre as Polícias Civil e Militar, no âmbito estadual, 
será fundamental para que haja integração e, por consequência, eficiência 
do sistema policial. Muitas das ações executadas pelos profissionais desse 
sistema são realizadas por conveniência e interesses internos, refletindo 
negativamente no combate à criminalidade. 

Os cargos de Secretário Estadual de Segurança Pública e adjunto, por 
exemplo, deverão ser exercido por técnicos, preferencialmente um integrante 
de cada pasta (civil e militar). As cúpulas devem elaborar novos projetos e 
direcionar as ações policiais para que a missão do sistema seja única. 

É necessário um comprometimento dos envolvidos nesse sistema. Para 
tanto, vislumbra-se a criação, por parte do governo federal e dos gover-
nos estaduais, de políticas públicas de segurança e, em seguida, a criação 
de políticas de segurança pública. Ambas não se confundem: políticas de 
segurança pública dizem respeito às questões de segurança num aspecto 
geral, abrangente, envolvendo cidadania, dignidade, direitos humanos e 
sociais, e as políticas de segurança pública são mais específicas, pois con-
templam a atuação policial ostensiva e repressiva, atividade tipicamente 
policial, ou seja, técnica.

A partir do momento em que houver maior investimento na segurança 
pública, por parte dos governos federal e estadual, será possível para as 
polícias atenderem ao novo modelo constitucional, garantindo o direito à 
segurança pública à sociedade.

6
Decreto nº 1.557-2003 do Estado do 
Paraná.

7
Decreto nº 660/2007 do Estado de Santa 
Catarina.

8
EMENTA: CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. DECRETO 
Nº. 1.557-2003 DO ESTADO DO 
PARANÁ, QUE ATRIBUI A SUB-
TENENTES OU SARGENTOS 
COM PATENTES O ATENDI-
MENTO NAS DELEGACIAS DE 
POLÍCIA, NOS MUNICÍPIOS QUE 
NÃO DISPÕEM DE SERVIDOR 
DE CARREIRA PARA O DESEM-
PENHO DAS FUNÇÕES DE DEL-
EGADO DE POLÍCIA. DESVIO DE 
FUNÇÃO. OFENSA AO ART. 144, IV 
E V E §§ 4º E 5º DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA 
JULGADA PROCEDENTE (ADI 
3.614-9. Rel. Min. Gilmar Mendes. Rel. 
para o acórdão: Min. Cármen Lúcia. DJ 
23.11.2007.
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4 Considerações finais

Nos últimos anos muito tem se discutido em segurança pública em 
decorrência do aumento da criminalidade. Muitos planos, programas e 
projetos voltados para a área da segurança pública estão sendo implantados 
pelo governo federal com vistas a melhorar a qualidade desse setor. 

Todavia, o aumento da violência criminal continua em ascensão. A ne-
cessidade do envolvimento da sociedade civil no combate e controle da 
violência e da criminalidade parece ser imprescindível. 

Além da criação de políticas públicas de segurança pública, são neces-
sários investimentos em recursos nos organismos policiais. Ações na área 
da educação, de caráter preventivo, podem ter um papel relevante para a 
promoção da segurança pública.

É necessário planejamento no ato da elaboração das políticas de se-
gurança pública, para que efetivamente o sistema policial possa garantir 
o direito à segurança conforme previsão constitucional, pois a falta desta, 
em um Estado Democrático, afeta todos os princípios fundamentais da 
pessoa humana, além de ferir o próprio Estado e suas instituições, que se 
fragilizam pela ineficácia de suas atividades públicas.

A sociedade precisa cumprir seu papel e passar a ser corresponsável 
pela segurança pública, através do envolvimento nos assuntos policiais e 
da participação nas reuniões dos conselhos comunitários de segurança, 
organizando-se contra a criminalidade em apoio ao sistema policial.
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“Missão Prevenir e Proteger” é um livro fruto de reflexões a partir de 
pesquisa empírica com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, de-
senvolvida de 2005 a 2007, por pesquisadores do Centro Latino-Americano 
de Estudos de Violência e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (CLAVES/
FIOCRUZ). Trata da análise das condições de vida, de trabalho e de saúde 
dos policiais militares, passando por reflexões importantes sobre a formação 
histórico-social da Polícia Militar no Rio de Janeiro, o perfil socioeconômico 
dos policiais, o risco profissional e a qualidade de vida.

Cinco importantes conceitos sustentam a obra. O primeiro é a noção de 
risco, que combina visões epidemiológicas, sociológicas e antropológicas, e 
nos é apresentado a partir da vivência do exercício da profissão “policial mili-
tar”, dentro e fora do ambiente de trabalho. O segundo é o conceito de segu-
rança como contraponto do risco, configurado como objetivo maior do traba-
lho policial e discutido pelas autoras a partir de dois sentidos – o da segurança 
pública e o da segurança pessoal. O terceiro conceito é o de trabalho, categoria 
estruturante tanto das condições de saúde como das condições de existência e 
de risco. A ênfase está nas condições de trabalho, entendidas como situações 
que precedem e perpassam a atividade dos sujeitos, podendo limitá-la como 
uma resultante dos processos sobre os quais os trabalhadores interferem em 
sua dinâmica de intersubjetivação. As condições de saúde aparecem como o 
quarto conceito da obra e nos são apresentadas sob diversas dimensões cujo 
foco está na relação entre processo de trabalho e saúde. O quinto e último 
conceito é o de qualidade de vida, cuja opção de significação das autoras reme-
te à ideia de um padrão que a própria sociedade determina e se mobiliza para 
conquistar e a partir da qual estas analisam a satisfação dos policiais militares 
com a vida familiar, amorosa, profissional e social.   
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O título do livro nos remete a uma função constitucional da Polícia – 
prevenir e proteger o cidadão, o que parece algo secundário diante de uma 
das representações identitárias dessa corporação, construída pela sociedade e 
pela maioria dos próprios policiais militares, que é o trabalho de confrontar, 
combater e repreender. 

A pesquisa chega a resultados interessantes, relativos ao processo de tra-
balho dos policiais militares, que são apresentados no livro, destacando-se a 
contradição entre a missão e visão de futuro da corporação e sua estruturação 
sobre os valores de “hierarquia” e “disciplina”: se por um lado se prevê “o uso 
de tecnologia avançada por profissionais motivados e capacitados, sensíveis aos 
anseios da população e comprometidos com o cumprimento das leis e a prote-
ção da sociedade, através da melhoria permanente dos serviços prestados”, por 
outro, internamente, se formam uns indivíduos para pensar e outros para agir 
automaticamente e obedecer.

O risco aparece como probabilidade de sofrer agressões e morte, e ele não 
é percebido pelos policiais somente durante o exercício do trabalho, mas tam-
bém se estende durante os momentos de folga, gerando em muitos militares 
sensações persecutórias mesmo quando não estão em serviço. A percepção e 
vivência do risco pelos policiais também têm uma conotação positiva, com 
apelo à aventura e à ousadia. As autoras descrevem essas disposições como 
estratégias para minimizar a percepção de risco como perigo nos momentos 
de confronto, a partir do discurso de cabos e soldados, e apresentam, ainda, 
riscos reais de vitimização, evidenciados por dados estatísticos referentes aos 
traumas, às lesões e à morte ocorridos no exercício da missão policial.

Com relação às condições de saúde, destaca-se o fato dos policiais se ali-
mentarem mal e não se exercitarem, acarretando elevados níveis de obesidade, 
hipertensão e hipercolesterolemia. Esses problemas de saúde, assim como outros 
que acometem os policiais militares, não têm sido devidamente contemplados 
pelos serviços de saúde exclusivos da corporação, nem pelos da rede pública. 

O estresse foi identificado como um determinante de problemas físico-
emocionais. O estresse pós-traumático surgiu de maneira recorrente na fala 
dos cabos e soldados da tropa, enquanto o estresse continuado e persistente, 
decorrente das cobranças da Secretaria de Segurança, da mídia e das ativida-
des de planejamento das ações, foi marcante entre os relatos dos oficiais. Foi 
bastante relevante a frequência de policiais militares que informaram vivenciar 
sofrimento psíquico: 35,7%, sem diferenciação segundo a posição hierárquica.     

Outro achado importante discutido no livro diz respeito a duas questões 
geradoras de grande insatisfação por parte dos policiais militares. A primeira 
delas se refere aos baixos salários, conduzindo ao exercício de atividades laborais 
complementares (“os bicos”), o que, por sua vez, interfere nas oportunidades de 
descanso e lazer dos policiais, podendo inclusive torná-los defensores de outros 
interesses que não os do Estado e dos cidadãos. A outra grande fonte de insa-
tisfação apresentada se relaciona ao descrédito e à falta de reconhecimento por 
parte da sociedade e dos governantes. As autoras chamam a atenção para o fato 
de que a generalização que ocorre quando há corrupção, delinquência e inefi-
ciência de alguns policiais afeta muito a autoestima da maioria, que considera 
atuar com honestidade, seriedade, responsabilidade e compromisso. 

“Missão Prevenir e Proteger” contribui significativamente para o conheci-
mento sobre o trabalho e a saúde de policiais militares, considerando as poucas 
pesquisas realizadas com esses sujeitos. Além das contribuições potenciais da 
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adoção de uma perspectiva estratégica de pesquisa, que visa a iluminar deter-
minados aspectos da realidade, com a finalidade de dar subsídios às políticas 
públicas, a obra deixa proposições importantes. Dentre elas estão alguns as-
pectos destacados para se repensar: mecanismos de valorização profissional, 
transformação organizacional da corporação, estratégias para garantir maior 
equidade entre os militares da Polícia e ampliação do cuidado com a saúde 
física e mental dos policiais, em especial, a institucionalização de apoio psico-
lógico a esses militares.

Fica um apelo à criação de um ambiente e uma cultura de segurança públi-
ca e cidadã, que inclui iniciativas, estratégias e tecnologias menos agressivas 
de controle da violência contra o policial e por parte dele. A ideia da segurança 
pública assumir os princípios da segurança humana encerra a obra, traduzi-
da pelo desafio de se evitar uma profecia de morte da população civil e dos 
servidores que têm a obrigação constitucional de manter a ordem e coibir o 
crime, e não de matar ou cumprir o destino de viver ou morrer como vítimas 
da insegurança social.
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