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Editorial
Thaís Chaves Ferraz 
Editora da Revista Cadernos de Segurança Pública

No dia 20 de março de 2013,   o 
Instituto de 

Segurança Pública lançou o livro “Segurança Pública: Temas e Perspectivas”, 
pela editora Garamond e com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. A iniciativa reuniu os textos mais acessa-
dos da Revista Cadernos de Segurança Pública e pretende, sob o formato lite-
rário clássico, levar aos diversos setores da sociedade refl exões acerca do tema. 

Em consonância com a publicação da obra, mais uma edição da Cadernos 
de Segurança Pública chega ao público leitor: são cinco artigos propondo um 
novo olhar sobre Direitos Humanos; proteção à criança e ao adolescente frente 
à lastimável exploração sexual; questões ligadas à saúde da mulher policial,  
mitos da instituição policial militar e um pouco da história da segurança no 
Brasil e da particpação popular nesse contexto. 

No primeiro artigo deste número, Leonardo de Carvalho Silva, doutoran-
do em Planejamento Urbano e Regional, trata do direito à vida. Utilizando 
indicadores para permitir a mensuração e o monitoramento da situação dos 
Direitos Humanos no Brasil, o autor analisa questões referentes ao problema 
da violência letal por homicídio segundo as Unidades da Federação. O intuito 
é propor uma refl exão sobre violação de direitos básicos país.

Policial rodoviário federal e advogado especialista em Direito Público de 
Minas Gerais, Daniel Jonas Rocha escreve sobre o combate à exploração se-
xual de crianças e adolescentes. O artigo aborda a importância de se coibir tal 
tipo de violência, mostrando que uma das ações possíveis é levar a polícia a 
interagir com a sociedade nesse processo, dando proteção integral às vítimas e 
não apenas atuando como um elemento de repressão. Para Rocha, é papel da 
polícia reforçar a discussão acerca do tema e trabalhar colaborativamente com 
outras entidades envolvidas na proteção infantojuvenil.

“A historicidade da segurança pública no Brasil e os desafi os da participa-
ção popular” é sobre o que se debruçam as análises de Gleice Bello da Cruz, 
assistente social atuante no Ceará. Seu artigo trata do avanço da participação 
da sociedade civil na elaboração de ações sociais e políticas na área de seguran-
ça pública para o enfrentamento das várias expressões da violência. Segundo 
a autora, os cidadãos, na atualidade, procuram atuar na “fi scalização e formu-
lação das políticas públicas, fazendo cessar a ideia de que alguns assuntos são 
apenas para especialistas”.

A doutora em Psicologia Alexandra Valeria Vicente da Silva identifi cou 
mitos relacionados à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro que pode-
riam signifi car entraves a novas políticas de segurança. Psicóloga da corpora-
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ção, Silva crê que tais mitos estruturam, fundamentam e orientam as práticas 
profi ssionais dos policiais. Seu trabalho, que ilustra esta edição, fundamenta 
essa argumentação em uma vasta revisão teórico-literária e em suas experiên-
cias de pesquisa.

Ana Cristina Conceição, mestre em Ciências da Saúde, e Edinilsa Ra-
mos, doutora em Saúde Pública, coproduziram um estudo a respeito da mor-
bimortalidade de mulheres policiais militares no estado do Rio de Janeiro. O 
trabalho, esperam as autoras, pode ser um elemento elucidante na busca pela 
melhor qualidade de vida dessas profi ssionais: “Pesquisar as causas de adoeci-
mento e morte das mulheres policiais militares constitui elemento importante 
para a prevenção”, diz o texto.
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Resumo
Pesquisar as causas de adoecimento e morte das mulheres policiais militares constitui elemento importante para 
a prevenção e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida dessas profi ssionais. Trata-se de um estu-
do exploratório, descritivo, que objetivou analisar a morbimortalidade das  mulheres policiais militares lotadas em 
unidades da cidade do Rio de Janeiro, no período de 2000 a 2008. Em termos de adoecimento, a análise mostrou 
que os problemas de saúde mais frequentes são os do aparelho digestivo, osteomusculares, transtornos mentais e 
comportamentais e as doenças do aparelho circulatório. A clínica de obstetrícia foi a que mais gerou internações. As 
praças foram as que mais requisitaram atendimento ambulatorial e internação hospitalar. Defi ciências nos registros 
impediram uma melhor caracterização da mortalidade das policiais da capital.  
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Introdução

As mulheres passaram a integrar as instituições policiais brasileiras 
num momento de grandes mudanças no mundo do trabalho (CALA-
ZANS, 2004; SCHACTAE, 2004). Na Polícia Militar, essa nova situa-
ção permitiu o reconhecimento de certas habilidades das mulheres, como a 
melhor atuação em situações de confl ito, bem como a sua designação para 
atuar em ações preventivas (CALAZANS, 2004).

A atitude de entrar para a instituição, antes de representar uma escolha 
vocacional, signifi cou uma opção de emprego, de independência, a pos-
sibilidade de ter uma renda, de sair da informalidade e de ter um plano 
de carreira, embora o sistema fosse pautado pela submissão e hierarquia 
(CALAZANS, 2004).

A inserção das mulheres nas polícias militares do Brasil teve início no 
ano de 1955, quando o estado de São Paulo instituiu o Corpo de Policia-
mento Especial Feminino. Posteriormente, na década de 70, esse Corpo 
foi incorporado à Polícia Militar daquele estado, a PAMESP. Na década 
de 80, as mulheres passaram a atuar nas demais corporações dos estados 
brasileiros.  Inicialmente, essa incorporação reproduziu as práticas sociais 
vigentes e os papéis de gênero destinados às mulheres. A elas foi designa-
do o cuidado das crianças, mulheres e adolescentes autores de infrações 
(MUSUMECI e SOARES, 2004). No Rio de Janeiro, a sua incorpora-
ção ocorreu no ano de 1981, com a Fundação da Companhia de Polícia 
Militar Feminina, cuja proposta inicial era a de que elas substituíssem os 
homens em tarefas mais leves e menos perigosas nos espaços dos portos, 
aeroportos, rodoviárias, locais turísticos e no policiamento de trânsito 
(SCHACTAE, 2004; SOARES e MUSUMECI,2005). De lá para cá, 
várias transformações ocorreram, e as mulheres não só diversifi caram suas 
funções e atividades como assumiram postos de comando.

No entanto, tratar da saúde da mulher policial militar envolve questões 
que passam pela estrutura e organização hierárquica da instituição que 
ainda é fortemente marcada por questões de gênero. “Gênero” é aqui en-
tendido como as características atribuídas pelas sociedades e suas culturas 
a cada sexo. Diferente do sexo, que é um atributo biológico defi nidor do 
que é ser homem e mulher, a noção de gênero se inscreve nas relações so-
ciais e designa quais são os modelos e papéis masculino e feminino. Assim, 
gênero é uma construção social e histórica mutável no tempo, nas regiões 
e nas culturas. Silva (1999) considera que o gênero é um determinante 
cultural da saúde.

Neste estudo entende-se que o processo de adoecimento e morte das 
mulheres policiais militares está amplamente associado não só às questões 
de gênero, mas também às condições de trabalho em que desenvolvem suas 
atividades. Essas condições costumam gerar desgaste mental, como estres-
se, sofrimento psíquico, riscos e vitimização de agravos por acidente e vio-
lência, bem como desgaste físico, na forma de problemas osteomusculares 
pelas longas jornadas de trabalho em pé, e inadequação dos equipamentos 
para as especifi cidades do corpo feminino, entre outros. 

Esses e outros danos à saúde variam de acordo com o gênero. Assim, 
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estresse e pressões relacionadas aos papéis femininos e masculinos são 
fatores que podem infl uenciar diferentemente a saúde desse grupo (PI-
NHEIRO et al., 2002; GOMES e TANAKA, 2003; LAURENTI et 
al.,2005). Estudos norte-americanos mostram que entre as mulheres são 
mais frequentes doenças de curta duração, agudas, de sintomas habituais, 
infecciosas, respiratórias, problemas hormonais, consequências de ges-
tações repetidas, transtornos urinários, hemorroidas, fadiga e depressão 
(GOMES e TANAKA, 2003; LAURENTI et al., 2005; PINHEIRO et 
al., 2002; SILVA, 1999).

Outros estudos mostram que as características da profi ssão de policial 
militar são favorecedoras da síndrome de burnout, um tipo específi co de 
estresse crônico, que se caracteriza por apresentar sintomas de exaustão fí-
sica, psíquica e emocional, decorrentes de uma má adaptação do indivíduo 
ao trabalho prolongado e com grande carga de tensão. Esse termo refere-se 
a profi ssionais cujas atividades exigem alto grau de contato interpessoal, o 
que propicia o surgimento de doenças e disfunções (COSTA et al., 2007).

Tratando-se das morbidades intencionais, Leal e Lopes (2006) desta-
cam que as mulheres constituem um grupo vulnerável às agressões e que a 
maior prevalência desse evento ocorre no espaço doméstico, sendo perpe-
trada por homens de sua relação, evidenciando o poder masculino sobre o 
corpo feminino na forma de atos violentos.

No entanto, o exercício profi ssional que desgasta e gera sofrimento 
também é fator de prazer e realização. O prazer no trabalho relaciona-se 
ao desenvolvimento de atividades criativas e ao reconhecimento pelo tra-
balho realizado. Tais condições são indispensáveis para a mobilização da 
inteligência e da motivação no trabalho. A falha de uma dessas situações 
pode dar lugar ao sofrimento e a sentimentos de descompensação psíquica 
(SPODE e MERLO, 2006). O sofrimento mental ou psíquico constitui-
se no desequilíbrio entre as demandas do trabalho e a capacidade de res-
posta dos trabalhadores (SOUZA et al., 2007). O reconhecimento seria a 
contrapartida simbólica que garante a manutenção do compromisso com 
os objetivos da organização, sendo, ao mesmo tempo, gerador de prazer.

Desta forma, este artigo tem o objetivo investigar a morbidade e a mor-
talidade das mulheres policiais da cidade do Rio de Janeiro. Busca-se, as-
sim, suprir a lacuna de conhecimento sobre essa temática e dar visibilidade 
à presença feminina nessa corporação e especifi cidade aos seus problemas 
de saúde.

Metodologia do estudo

Trata-se de um estudo de cunho exploratório que realizou uma análise 
descritiva da morbimortalidade de mulheres policiais militares lotadas em 
unidades da cidade do Rio de Janeiro.

Para mapear a rede de serviços de saúde da Polícia Militar do Estado 
do Rio de Janeiro e o atendimento oferecido ao policial e seus dependentes 
foram usadas as informações da Diretoria Geral de Saúde (DGS), no perí-
odo de 2007 e 2008. Esses anos foram escolhidos em função das mudanças 
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implantadas na fi cha de atendimento, que passou a contemplar informa-
ções sobre o sexo do paciente, essencial para esta pesquisa.

A morbidade foi investigada a partir dos atendimentos ambulatoriais 
e das internações hospitalares nas unidades de saúde da Polícia Militar. 
Para caracterizar a morbidade, inicialmente foram coletados os dados do 
DGS relativos a todos os atendimentos ambulatoriais a mulheres prestados 
nesses serviços, segundo clínicas médicas, situação de atividade/inativida-
de, grau hierárquico, se eram pensionistas, dependentes etc. Em seguida, 
esses dados foram detalhados para as policiais da ativa da cidade do Rio 
de Janeiro.

A morbidade hospitalar das mulheres foi estudada a partir das inter-
nações ocorridas no Hospital Central da Polícia Militar, no período de 
2000 a 2008, agrupado nos seguintes triênios: 2000-2002, 2003-2005 e 
2006-2008. Foram considerados a data e o tempo de internação, além da 
clínica médica correspondente, usando-se os grandes grupos de doenças 
da Classifi cação Internacional de Doenças/CID, em sua 10ª versão. Essa 
análise detalhou tais dados para as policiais internadas nessa unidade.

A fi m de possibilitar maior detalhamento analítico, esses dados foram 
associados às informações sociodemográfi cas a respeito das policiais cole-
tadas do Sistema de Informação de Pessoal (SISPES), da Diretoria Geral 
de Pessoal (DGP). Foram consideradas as informações sobre posto para 
as ofi ciais e sobre graduação para as praças1 , pois assim se classifi cam se-
gundo o grau hierárquico dentro da instituição, unidades de serviço, como 
unidade operacional (batalhões), unidade operacional especial (batalhões 
especiais), administrativa (de serviço administrativo), saúde (de atendi-
mento de saúde), ensino (unidades de trabalhos relacionados a ensino e 
instrução), unidades de diretoria (Diretoria de Assistência Social, Dire-
toria de Inativos e Pensionistas, Diretoria de Apoio Logístico, Diretoria 
de Pessoal e Diretoria Geral de Saúde), unidade de comando (Gabinete 
do Comando Geral e Estado-Maior Geral), idade, estado civil (casada, 
solteira, viúva ou outro), tempo de serviço (em anos), quadro de formação 
(saúde ou combatente) e grau de instrução (ensino fundamental, médio ou 
superior). Esses dados foram registrados desde a entrada dessas policiais 
na corporação até o ano de 2009, os quais permitiram traçar um perfi l 
profi ssional das mulheres da Polícia Militar da cidade do Rio de Janeiro.

Para o estudo da mortalidade das mulheres policiais militares do esta-
do do Rio de Janeiro foram coletadas as informações também disponíveis 
no SISPES. O período de abrangência dessa coleta foi de 2000 a 2008.

Este estudo foi submetido ao comitê de Ética e Pesquisa do Instituto 
Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, e aprovado sob o pare-
cer número 31120000008-09. A autorização para o acesso aos dados foi 
obtida através de ofícios encaminhados à instituição pesquisada e setores 
responsáveis pelos mesmos.

1
Conforme o Dicionário Houaiss (2001), 
o termo “praça” é usado para “soldado de 
polícia”; “militar situado abaixo de se-
gundo-tenente, na hierarquia”; “qualquer 
militar não graduado ou sem posto”. Usa-
do corriqueiramente no falar policial, ga-
nhou substantivação feminina, “a praça” 
[N. da E.]. (HOUAISS, A. Dicionário 
eletrônico Houaiss da Língua Portu-
guesa. Rio de Janeiro: Objetiva. Versão 
1.0. [CD-ROM]. 2001).
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Perfi l profi ssional das mulheres da Polícia Militar da cidade do 
Rio de Janeiro

No ano de 2009 havia 1.326 mulheres policiais militares lotadas em 
unidades da capital, representando 68,7% de todo o efetivo feminino da 
corporação. Seus graus hierárquicos variavam de Soldado a Tenente-Co-
ronel, conforme mostra a Tabela 1.

Foram contabilizadas 53 unidades da PMERJ situadas na capital que 
possuíam mulheres em seu efetivo. Dessas, 18 eram unidades operacio-
nais, oito, operacionais especiais, nove, administrativas e quatro, de ensi-
no. Duas eram Gabinetes do Comando Geral, uma constituía o Estado-
Maior, sete eram diretorias e quatro, unidades de saúde, representadas 
pelo Hospital Central da Polícia Militar, pelas Policlínicas de Cascadura 
e de Olaria e pelo Centro de Fisiatria e Reabilitação da Polícia Militar.
 

Entre as policiais lotadas na cidade do Rio de Janeiro, 629 (47,4%) 
eram do quadro de combatentes (QPMP-0), 567 (42,8%) eram do quadro 
de saúde (QPMP-6) e 130 (9,8%) registros não apresentavam identifi ca-
ção do quadro a que pertenciam. A maior parte (39,1%) atuava em uni-
dades de comando, administrativas e diretorias, e apenas 18,3% eram de 
unidades operacionais.

Entre as 629 combatentes, 95,1% eram praças, 4,6% eram ofi ciais e 
dois registros não tinham identifi cação da especialidade. Das 567 policiais 
do quadro da saúde, 490 estavam lotadas em unidades de saúde da capital: 
383 no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), 58 na Policlínica de 
Cascadura (PPM Cascadura), 23 na Policlínica de Olaria (PPM Olaria) e 
26 no Centro de Fisiatria e Reabilitação (CFRPM).

Tabela 1 – Distribuição percentual das mulheres policiais militares da ativa da cidade do Rio de Janeiro, 
segundo grau hierárquico, no ano de 2009

Fonte: Diretoria Geral de Pessoal (DGP)

Grau hierárquico Número %

Soldado 215 16,2

Cabo 239 18,0

3º Sargento 278 21,0

2º Sargento 102 7,7

1º Sargento 45 3,4

Subtenentes 07 0,5

Aluno Ofi cial 2º Ano 07 0,5

Aluno Ofi cial 3º Ano 09 0,7

2º Tenente 18 1,4

1º Tenente 152 11,5

Capitão 184 13,9

Major 63 4,8

Tenente-Coronel 07 0,5

Total 1.326 100,0
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O tempo médio de serviço na polícia foi de 12 anos (mediana de 10 
anos), variando de menos de um ano a 27 anos de serviço. Dessas profi s-
sionais, 45% já trabalhavam na corporação de 6 a 10 anos. 

A idade média das policiais lotadas na capital era de 36 anos, variando 
de 20 a 58 anos, com mediana de 37 anos; 57,7% se encontravam na faixa 
etária dos 30 aos 39 anos. Quanto ao estado civil, 63,6% eram solteiras, 
29,9%, casadas, 5,5% eram separadas, 0,6%, viúvas, 0,2% tinham outras 
condições e 0,2% dos registros não explicitavam o estado civil.

Signifi cativa parcela de 29,5% possuía curso superior completo e 23,7% 
tinham cursado o segundo grau. Porém, grande proporção dos registros 
(46,8%) não informava sobre a escolaridade das policiais.

O Sistema de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro

O Estatuto dos Policiais Militares garante a assistência médico-hos-
pitalar para os policiais e seus dependentes, assim como um conjunto de 
atividades de prevenção, recuperação e preservação da saúde relacionadas 
aos cuidados médicos, farmacêuticos, odontológicos, fi sioterápicos, psico-
lógicos e nutricionais, entre outros, além do fornecimento e aplicação de 
meios para a assistência paramédica necessária.

Para atender à demanda, o Sistema de Saúde da PMERJ passou por 
uma série de transformações. O ano de 1984 representou um momento 
de reestruturação, quando foram criadas 19 Unidades Primárias de Saúde 
(UPS), localizadas em 19 Organizações Policiais Militares (OPM), com 
o objetivo de aproximar os serviços de saúde dos usuários do sistema. Em 
1987, cada UPS iniciou suas atividades com a seguinte equipe: médico 
generalista, cirurgião-dentista, assistente social, enfermeiro, técnico e/
ou auxiliar de enfermagem, agente comunitário, auxiliar administrativo 
e auxiliar de odontologia. Em 1990, devido a problemas administrativos, 
essas UPS foram substituídas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que 
permitiram um aumento da procura por atendimento, porém sem profi s-
sionais sufi cientes para atender a essa crescente demanda.

Como forma de solucionar a falta de pessoal, reduzir o fl uxo de pacien-
tes no HCPM e oferecer assistências médica e odontológica efi cientes e 
descentralizadas, o comando da PMERJ buscou reestruturar o sistema de 
saúde em 2002. Para isso, foram admitidos ofi ciais da saúde e garantiu-se 
o funcionamento de 22 UPS, cinco UBS, três Unidades Secundárias de 
Saúde (USS) e três Unidades Terciárias de Saúde (UTS). Dessa forma, 
naquele ano, o sistema, além dos serviços mencionados, estava composto 
também por dois hospitais, três policlínicas e um centro de reabilitação.

Atualmente, as unidades de saúde estão distribuídas em 16 Batalhões 
de Polícia Militar (BPM 3º, 6º, 7º, 8º, 10º, 11º, 12º, 15º, 17º, 20º, 25º, 26º, 
28º, 29º, 30º e 32º), cinco Companhias Independentes de Polícia Militar 
(CIPM 1ª, 2ª, 3ª, 8ª e 9ª), no Laboratório Industrial Farmacêutico (LIF), 
no Batalhão de Choque (BPChoque), no Regimento de Cavalaria Enyr 
Cony dos Santos (RCECS), na Academia de Polícia Dom João VI e no 
Quartel-General (QG).
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As UBS localizadas na 8ª CIPM, no RCECS, no 20º BPM, no 8º 
BPM e no LIF e as unidades secundárias de São João de Meriti, Casca-
dura e Olaria permaneceram sem alteração em relação ao modelo orga-
nizacional anterior. Assim também permaneceram as unidades terciárias 
Hospital da Polícia Militar de Niterói, Hospital Central e Centro de Fi-
siatria e Reabilitação.

Caracterização do atendimento ambulatorial de mulheres no 
Sistema de Saúde da Polícia Militar

O atendimento ambulatorial no Sistema de Saúde da PMERJ corres-
ponde a todos aqueles prestados pelas policlínicas, ambulatórios dos hos-
pitais e Centro de Reabilitação, e ainda, àqueles realizados nos ambulató-
rios dos serviços de saúde localizados nas demais unidades operacionais, 
administrativas, diretoria ou unidade de ensino. 

Na Tabela 2 encontra-se a distribuição do atendimento ambulatorial de 
mulheres policiais, pensionistas e dependentes nos anos de 2007 e 2008. 
As policiais foram distribuídas segundo o nível hierárquico.

A análise mostrou que 57,1% das mulheres recorreram à unidade ter-
ciária e foram atendidas no Hospital Central da Polícia Militar. Menores 
proporções constituem os atendimentos realizados nas unidades secundá-
rias (18,4%) e primárias (16%). O mais baixo percentual correspondeu aos 
atendimentos feitos nas unidades básicas da rede: 8,5%.

A odontologia contabilizou 49,5% dos 12.502 atendimentos prestados 
por profi ssionais não médicos, como fi sioterapeuta, fonoaudiólogo, nutri-
cionista, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro, odontólogo, assis-
tente social e acupunturista.

Tabela 2 –  Distribuição do atendimento ambulatorial a mulheres, segundo grau hierárquico e vinculação ao 
Sistema de Saúde da Polícia Militar, nos anos de 2007 e 2008

Fonte: Diretoria Geral de Saúde da PMERJ

Grau Hierárquico/Vinculação 
2007 2008

Total
Nº % Nº %

Policiais

Praça Ativo 2.416 4,4 1.916 3,9 4.332

Praça Inativo 221 0,4 164 0,3 385

Ofi cial Ativo 511 0,9 464 1,0 975

Ofi cial Inativo 49 0,1 30 0,1 79

Total 3.197 100,0 2.574 100,0 5.771

Não Policiais

Pensionista 8.078 14,6 7.258 14,9 15.336

Dependente 37.740 68,1 32.136 66,0 69.876

Outros 2.508 4,5 2.812 5,8  5.320

Não Informado 3.894 7,0 3.819 7,9  7.713

Total 55.417 100,0 48.599 100,0 104.016
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Entre os 2.366 exames realizados nos anos de 2007 e 2008 no Siste-
ma de Saúde da PMERJ, sobressaíram os de radiologia (28,8%), radio-
logia odontológica (21,4%), ultrassonografi a (19,1%), eletrocardiograma 
(14,3%) e tomografi a (8,0%).  Convém ressaltar a disponibilidade desses 
exames nos serviços de saúde da corporação, principalmente no Hospital 
Central da Polícia Militar, que é a maior unidade da capital.

Perfi l de morbimortalidade das policiais lotadas na cidade do Rio 
de Janeiro

As praças da ativa da capital responderam pela grande maioria dos 
atendimentos realizados a mulheres policiais pelo Sistema de Saúde da 
PMERJ. Isso ocorreu tanto para o ano de 2007 quanto para o ano de 2008. 
Entre as mulheres desse nível hierárquico prevaleceram as doenças do apa-
relho osteomuscular e tecido conjuntivo, doenças do aparelho digestivo e 
transtornos mentais e comportamentais.

Entre as ofi ciais e praças inativas no ano de 2007 destacaram-se as 
doenças do aparelho digestivo. Já para o ano de 2008 prevaleceram entre 
as praças inativas as doenças do sistema osteomuscular e tecido conjunti-
vo, doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho digestivo e os 
transtornos mentais e comportamentais. Entre as ofi ciais, as doenças do 
sistema osteomuscular e tecido conjuntivo. As lesões, envenenamentos e 
outras consequências de causas externas também estiveram presentes nos 
dois anos, porém com valores mais signifi cativos entre as praças da ativa. 
No ano de 2007 houve 22 atendimentos ambulatoriais para esses agravos 
e apenas um para as ofi ciais, enquanto no ano de 2008 existiram 232 aten-
dimentos de praças e nenhum atendimento de ofi cial.

Pode-se dizer que em 2007 e em 2008, respectivamente, os problemas 
de saúde das policiais militares estiveram assim distribuídos: doenças oste-
omusculares e do tecido conjuntivo (19,8% e 14,4%), doenças do aparelho 
digestivo (25,4% e 19,7%) e transtornos mentais e comportamentais (8,9% 
e 11,4%).

Muitos atendimentos (269 em 2007, e 1.251 em 2008) não tiveram seu 
CID informado, evidenciando a necessidade de conscientização dos pro-
fi ssionais quanto à importância dos registros, de forma a levar a melhorias 
dos procedimentos e da condição de saúde dos usuários e, consequente-
mente, a um sistema de saúde menos sobrecarregado de problemas que 
possam ser solucionados de maneira mais efi caz ou mesmo prevenidos. 
Essa precária informação sobre o diagnóstico prejudica o conhecimento 
sobre o atendimento prestado à população de policiais femininas.

Com relação à internação hospitalar, no período de 2000 a 2008 houve 
uma maior incidência entre as praças: aproximadamente sete delas para 
cada ofi cial. Em termos proporcionais, entre 2000 e 2002 houve 87,6% de 
internações de praças, contra 12,4% internações de ofi ciais. No período 
de 2003 a 2005, estas signifi caram 78,7% e 21,3%, respectivamente. De 
2006 a 2008, 89,6% das hospitalizações foram de praças, e somente 10,4% 
de ofi ciais. Observou-se o predomínio de internações de mulheres na faixa 
etária dos 30 aos 39 anos. No período de 2000 a 2002, esse grupo etário 
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representou 55,0% das internações; no período de 2003 a 2005, 61,5%, e 
no de 2006 a 2008, houve 56,3% delas. A Tabela 03 apresenta a distribui-
ção das internações no Hospital Central da Polícia Militar de acordo com 
as clínicas responsáveis e os níveis hierárquicos das pacientes.

Problemas obstétricos foram os que mais levaram a internações nos pe-
ríodos investigados. Representaram 66,7% de 2000 a 2002, 54% nos anos 
de 2003 a 2005 e 38,7% de 2006 a 2008. No entanto, foram as clínicas de 
cardiologia e pneumologia que levaram às maiores médias de permanência 
no hospital: 6,1 e 6,0 dias de internação, respectivamente.

Considerando-se as internações por cargos, no período de 2000 a 
2002, a média de dias de internação foi de 3,9 dias para as praças e de 2,7 
dias para as ofi ciais; de 2003 a 2005 esses valores aumentaram, e a situação 
entre os cargos se inverteu, passando para 4,1 dias entre as praças e 8,7 dias 
entre as ofi ciais. Finalmente, nos anos de 2006 a 2008, a permanência das 
praças caiu para 3,4 dias, e a das ofi ciais se reduziu para 5,1 dias de inter-
nação, mantendo-se acima do tempo do primeiro grupo.

Mortalidade de mulheres na PMERJ 

A análise da mortalidade das mulheres policiais militares apresentou 
alguns entraves. Isso porque o banco de dados com informações pesso-
ais sobre cada uma das policiais militares registrava apenas que a policial 
era falecida, sem informar sequer a data do óbito. Dessa forma, tornou-se 
extremamente complicado acessar essas informações, tendo em vista que 
estas seguem para um arquivo fora do âmbito da PMERJ. Assim, não foi 
possível obtê-las em tempo hábil para este estudo.

Entretanto, conseguiu-se identifi car 16 óbitos de mulheres policiais 
considerando-se o período desde a entrada na instituição até o ano da rea-

Tabela 3 – Distribuição das internações hospitalares de mulheres policiais militares lotadas em unidades da 
cidade do Rio de Janeiro, segundo clínicas médicas e cargo, 2000 a 2008

Fonte: Hospital Central da PMERJ

Clínica
2000 a 2002 2003 a 2005 2006 a 2008

Praças Ofi ciais Praças Ofi ciais Praças Ofi ciais

Cardiologia 02 00 01 00 04 00

Cirurgia Geral 10 01 07 01 09 02

Cirurgia Vascular 00 00 00 00 01 00

Clínica Médica 04 06 04 08 12 05

Ginecologia 01 01 07 01 09 01

Obstetrícia 82 05 68 05 53 02

Ortopedia 00 00 07 01 12 00

Pneumologia 04 00 02 00 00 00

Urologia 03 00 01 00 07 00

Não Informado 07 03 09 00 17 08

Total 113 16 106 16 124 18
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lização desta pesquisa. Lamentavelmente, as causas de morte dessas poli-
ciais e a idade que tinham ao falecer não puderam ser apreendidas. Com as 
poucas informações disponíveis foi feita uma estimativa a partir da data de 
nascimento da policial e do ano em que foram coletados os dados para este 
estudo. Com base nas informações encontradas, inferiu-se que, se essas 
mulheres estivessem vivas até o ano da pesquisa, constituiriam um grupo 
relativamente jovem, com cerca de 24 a 52 anos de idade, sendo que três 
delas estariam na faixa etária dos 20 aos 29 anos, seis na faixa dos 30 aos 
39 anos e outras seis teriam entre 40 e 49 anos. Apenas uma estaria com 
mais de 50 anos. Pode-se, portanto, afi rmar que essas policiais morreram 
bem jovens.

Do ponto de vista sociodemográfi co, 14 delas eram solteiras, e apenas 
duas eram casadas; uma policial possuía o 1º grau de escolaridade, uma 
tinha o 2º grau incompleto, cinco tinham o 2º grau completo e duas possu-
íam o nível superior incompleto. Outras duas, o superior completo. Cinco 
registros não tinham informação sobre a escolaridade da policial.

Quanto ao grau hierárquico dessas mulheres, 15 eram praças e apenas 
uma era ofi cial, a qual tinha como especialidade a enfermagem, sendo do 
quadro de saúde. Doze praças eram do quadro de combatentes e duas do 
quadro de saúde. Um registro estava sem informação sobre o campo de 
atuação ao qual a policial pertencia. 

A distribuição das policiais que faleceram nas últimas unidades em que 
estavam lotadas mostrou que oito delas eram de unidades operacionais, 
sendo cinco de unidades operacionais especiais; duas eram de unidades de 
ensino; duas de diretorias; uma do Estado-Maior Geral e uma de unidade 
de saúde. Para outras duas não havia informação sobre essa variável.

Discussão

O Sistema de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio Janeiro 
(PMERJ) atualmente conta com uma rede organizada de serviços, distri-
buídos tanto na capital como no interior do estado, mas que ainda apresen-
ta algumas defi ciências. Boa parte dessas unidades perdeu muitos profi s-
sionais, e a corporação tem procurado melhorar essa situação, a qual tem 
prejudicado o atendimento, visto que, ao procurar as unidades primárias e 
não encontrar os profi ssionais para o atendimento básico, o usuário vai em 
busca das unidades terciárias da rede, principalmente o Hospital Central 
(HCPM), onde acaba realizando todo o seu tratamento. Vale lembrar que 
mesmo o HCPM não possui muitas especialidades, e as existentes contam 
com poucos profi ssionais. Daí a difi culdade de atendimento, de marcação 
de consultas, dentre outras que se apresentam no cotidiano dos serviços da 
rede, também apontadas pelos policiais em outros estudos (MINAYO et 
al., 2008). Atualmente, a corporação espera melhorar o atendimento com 
os frutos da realização do último concurso, em 2010, que propõe a inclusão 
de diversas especialidades da área da saúde.

Apesar dessas questões, percebe-se que os serviços da rede de saúde da 
PMERJ são muito utilizados, principalmente pelas praças, pensionistas e 
dependentes de militares. Considerando-se que culturalmente a mulher 
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é a usuária mais presente nos serviços de saúde, seja para tratamento pró-
prio, seja como acompanhante, pode-se dizer que elas representam uma 
boa parcela desse atendimento. Somente nos anos de 2007 e 2008 a maior 
parte do atendimento a mulheres em todo o Sistema de Saúde da PMERJ 
foi dirigida a dependentes (68,1% e 66,0%, respectivamente), pensionistas 
(14,6% e 14,9%) e praças (4,4% e 3,9%).

Alguns dados merecem ser destacados, como a grande concentração 
das mulheres policiais na capital, signifi cando 68,7% de todo o efetivo 
feminino da corporação. A porcentagem de policiais femininas que são 
praças ativas é de 68,0%. Mulheres que são do quadro de combatentes 
correspondem a 47,4%, e 42,8% são do quadro da saúde.

Entre as policiais de toda a corporação, são as praças da ativa que de-
fi nem o perfi l do atendimento. Nos anos de 2007 e 2008, elas representa-
ram 4,4% e 3,9% do total de atendimento ambulatorial, respectivamente. 
Convém ressaltar que muitas policiais, tanto do grupo das ofi ciais como 
do grupo das praças, são da área de saúde. Por isso, supostamente, teriam 
mais facilidade de acesso ao atendimento de saúde. É importante também 
frisar que as profi ssionais de nível superior (ofi ciais) teriam uma melhor 
condição fi nanceira, e isso também as aproximaria de serviços privados 
ou até mesmo de outros atendimentos de saúde em unidades públicas de 
melhor acesso, diminuindo signifi cativamente o atendimento no sistema 
da PMERJ.

Os dados sobre o atendimento ambulatorial das mulheres da cidade do 
Rio de Janeiro nos anos de 2007 e 2008 confi rmaram o padrão observado 
no estado. As policiais que mais utilizaram os serviços de saúde da institui-
ção foram as praças da ativa. Dentre os problemas de saúde destacam-se os 
osteomusculares, as doenças do aparelho digestivo e os transtornos men-
tais e comportamentais. Pinheiro et al. (2005), Gomes e Tanaka (2003) e 
Laurenti et al. (2005) destacam que papéis femininos e comportamentos 
específi cos entre homens e mulheres são fatores que podem infl uenciar os 
agravos à saúde. Tais autores ainda ressaltam as doenças agudas, de curta 
duração, assim como transtornos urinários, hemorróidas e depressão como 
moléstias que acometem as mulheres, corroborando os dados aqui encon-
trados. Costa et al. (2007) também ajudam a compreender esses achados 
ao abordarem a síndrome de burnout, um estresse específi co de indivíduos 
que trabalham com grande carga de tensão e cujo trabalho exige grande 
contato interpessoal.

As policiais inativas não apresentaram grande diferença quanto ao 
perfi l de adoecimento. Entre elas também se destacaram as doenças oste-
omusculares para praças e ofi ciais. As doenças do aparelho digestivo e os 
transtornos mentais e comportamentais sobressaíram para as praças.

Leal e Lopes (2006) destacam a vulnerabilidade das mulheres às agres-
sões. Neste estudo, as praças inativas, nos anos de 2007 e 2008, tiveram 
registros de lesões por envenenamentos e outras consequências de causas 
externas, demonstrando a necessidade de políticas efetivas de prevenção 
da violência contra a mulher, principalmente no que se refere à violência 
doméstica e àquela que acontece no ambiente de trabalho. No caso da Po-
lícia Militar, essa situação merece especial atenção, pois se trata de uma  
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também sejam implementadas para este grupo.
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Introdução

Este trabalho representa um exercício metodológico no qual são ope-
racionalizados alguns indicadores que compõem um sistema estruturado, 
com o objetivo de permitir a mensuração e o monitoramento da situação 
dos Direitos Humanos no Brasil. Buscamos fazer um recorte e tratar es-
pecifi camente da parte do sistema que aborda o direito à vida, em que são 
analisadas questões referentes ao problema da violência letal por homicídio 
segundo as Unidades da Federação. Tal exercício resulta numa observação 
dos indicadores no Brasil como elemento para discussão sobre a situação 
de violação de direitos caracterizados como básicos em documentos como 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Programa Nacional de 
Direitos Humanos.

Em seguida, procuramos historicizar o processo de reconhecimento e 
garantia do direito à vida como direito civil, através de documentos como 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos (no plano internacional), 
Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP) e Programa Nacional de 
Direitos Humanos (PNDH), em que são encontradas medidas e propostas 
de ações com o objetivo de fazer cessar os atos que representam violação do 
direito à vida no Brasil.

Operacionalizamos, de maneira conjunta, através de tabelas, gráfi cos e 
cartogramas, alguns indicadores selecionados para mensurar o direito em 
tela, objetivando a produção de uma análise contextualizada, da realidade 
na qual acontece a violência letal por homicídio nas Unidades da Federa-
ção. Foi feita uma revisão bibliográfi ca sobre o que é violência.

As difi culdades decorrentes da utilização das fontes de dados sobre o 
tema são mencionadas, entre outros autores, por Zaluar (1996), que faz 
uma discussão sobre as fontes de dados disponíveis e suas limitações, men-
cionando ainda que: 

Na comparação nacional, os dados centralizados no Ministério da Saúde 

têm a vantagem de obedecer a uma mesma metodologia, em todo o país. 

As principais informações disponíveis para cada ano estão nas estatísticas 

de mortalidade do Ministério, divulgadas desde a década de 70, com base 

nas declarações de óbito (ZALUAR,1996, p.2).  

Fajnzylber e Araújo Junior (2001) ratifi cam esse pensamento ao afi r-
marem que, com relação a dados sobre crime e violência, as principais 
fontes no país são o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Mi-
nistério da Saúde, “os registros das polícias civil e militar, as pesquisas 
de vitimização, o Anuário Estatístico do IBGE e os registros do Sistema 
Judicial” (p. 15).

Para alcançar o objetivo exposto utilizamos as taxas de homicídios ela-
boradas com base nos dados do Ministério da Saúde, os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD) e as bases cartográfi cas dispo-
nibilizadas para download pelo IBGE.
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O direito à vida na pauta dos Direitos Humanos

A universalização da proteção ao direito à vida, mencionada na Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos – a qual, em seu artigo III, afi r-
ma que: “Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal” –, inclui, além do direito à integridade física, a proteção contra 
a tortura, contra a execução sumária e contra o desaparecimento, tanto 
quanto direitos positivos, tais como o direito à vida com dignidade: justiça 
social e bem-estar, independentemente de gênero, raça ou nacionalidade.

Cardia, Adorno e Poletto (2003) historicizam a implementação dos 
direitos civis e políticos a partir da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos (DUDH) quando citam:

O debate sobre Direitos Humanos, em particular sobre o direito à inte-

gridade física, ganhou força entre fi ns dos anos de 1970 e dos de 1980, 

resultando tanto em grande visibilidade das sistemáticas violações de di-

reitos de dissidentes políticos em muitos países e regimes em todo o mun-

do como na emergência de uma rede internacional de organizações não 

governamentais de Direitos Humanos (Cardia, Adorno e Poletto, 2003, 

p. 47).

O fato de que a violência letal se sobrepõe à violação de direitos so-
ciais e econômicos não é novo, nem exclusivo da realidade brasileira. Essa 
sobreposição esteve, em alguma medida, presente nos bairros operários 
das cidades europeias no século XIX, tanto quanto no presente de muitas 
cidades da América Latina e da África (CARDIA, ADORNO E PO-
LETTO, 2003, p. 60).

Não obstante à DUDH, a proteção da vida em âmbito nacional tem 
se dado de maneira progressiva, a partir do processo de redemocratização 
do país, com o surgimento de movimentos sociais em prol da defesa à vida 
com atuação cada vez mais visível. A organização de um Plano Nacional 
de Segurança Pública (PNSP) elaborado com consultas e a participação 
de especialistas de vários estados, lançado pelo Governo Federal em 2002, 
tem como objetivo aperfeiçoar o sistema de segurança pública brasileiro, 
por meio de propostas que integrem políticas de segurança, políticas sociais 
e ações comunitárias, de forma a reprimir e prevenir o crime, podendo ser 
considerado um exemplo das iniciativas tomadas pelo Estado brasileiro. 

O Programa Nacional de Direitos Humanos, além de ratifi car o PNSP, 
traça uma série de medidas e ações que têm como objetivo a prevenção de 
atos criminosos, especifi cando algumas dessas práticas para grupos vul-
neráveis e em situação de risco, o que representa um avanço: o reconheci-
mento de que há grupos específi cos em situação de maior vulnerabilidade.

Cabe ressaltar aqui a importância da conceituação do termo violência. 
Waiselfi sz (1998) indagou jovens sobre o que eles entendiam por violência, 
obtendo como resposta a classifi cação de violência física e violência moral. 
Misse (1998), em sua tese de doutorado, nos fala que:
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Não existe “violência” mas violências, múltiplas, plurais, em diferentes 

graus de visibilidade, de abstração e defi nição de suas alteridades. A vio-

lência é, em primeiro lugar, a tessitura de representações de uma idealidade 

negativa, que se defi ne por contraposição a outra idealidade, positiva, de 

paz civil, de paz social ou de consenso, de justiça, de direito, segurança de 

integração e harmonia social (MISSE, 1998).

Buscamos tratar aqui da violência física, em especial do tipo letal, para 
atingir os objetivos propostos, pois entendemos que a discussão acerca do 
referido termo é rica e suscita debates que nos desviariam da discussão 
principal. Barata e Ribeiro (2000) apresentam uma defi nição mais restrita, 
que possibilita, no entanto, maior operacionalização do termo: violência 
é o uso intencional da força física, dirigida contra o próprio agressor ou 
contra terceiros, e que resulta em lesão ou morte (p. 118).

Procedimentos metodológicos

A estruturação de um sistema de Indicadores de Direitos Humanos 
está ancorada nas seguintes dimensões: alimentação, educação, habitação 
e meio ambiente, saúde, trabalho e direito à vida. Além disso, julgamos 
absolutamente necessário considerar a situação dos Direitos Humanos 
para alguns grupos sociais específi cos, derivados do Programa Nacional 
de Direitos Humanos e dos estatutos, a saber: criança e adolescente, pessoa 
com defi ciência, idoso, mulher, negro e população indígena. Os indicado-
res, construídos a partir das estatísticas ofi ciais divulgadas por diversos 
órgãos, foram divididos em:

• Contextuais: não têm a proposta de mensurar a situação dos Direitos 

Humanos, e sim possibilitar a apreensão do contexto em que acontecem o 

cumprimento ou a violação destes. Exemplo: o Produto Interno Bruto per 

capita.

• Institucionais: mostram as estruturas institucionais presentes que atu-

am em áreas relacionadas aos Direitos Humanos, como por exemplo, a 

existência de conselho tutelar. 

• Estado/monitoramento: são os indicadores elaborados para a mensu-

ração dos Direitos Humanos a partir das referências jurídicas nacionais e 

tratados assinados pelo Brasil. Elaborados a partir de estatísticas já exis-

tentes, a partir da concepção processualista, se tornam também indicado-

res de monitoramento quando são replicados ao longo do tempo.

A formulação de tal proposta, ademais, preocupa-se em articular um 
conjunto de indicadores que possam permitir a observação de confl uên-
cias e precariedades; em outras palavras, que permitam detectar espaços 
geográfi cos e grupos sociais de maior vulnerabilidade, para que, através 
desse sistema de indicadores, seja possível visualizar quem são e onde estão 
as pessoas que estão tendo seus direitos violados.

Para ilustrar em qual contexto estão inseridos os indicadores elabora-
dos para mensurar os Direitos Humanos, o referido sistema contempla um 
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conjunto de indicadores chamado “Contextuais”, que não têm a proposta 
de tratar propriamente a situação dos Direitos Humanos, mas proporcio-
nar ao usuário desse sistema uma visão do contexto no qual estão inseridos 
os fatores que infl uenciam tais direitos. Esses fatores devem considerados 
na construção dos indicadores de estado/monitoramento. Os indicadores 
utilizados são provenientes do IBGE, IPEA e Ministério da Saúde, ou 
seja, todas são estatísticas ofi ciais disponíveis.

Adotamos como procedimento de visualização dos dados o georrefe-
renciamento por entendermos que esse é o recurso que permite uma visão 
mais ampla sobre os locais analisados, viabilizando a análise sob a ótica es-
pacial. Nas palavras de Câmara et al (2004): “A ênfase da análise espacial 
é mensurar propriedades e relacionamentos, levando em conta a localiza-
ção espacial do fenômeno em estudo de forma explícita. Ou seja, a ideia 
central é incorporar o espaço à análise que se deseja fazer.”

A primeira informação a ser apresentada foi a taxa média geométrica 
anual de crescimento da população, considerando o período de 2001 a 
2005. Como se sabe, os estados do Norte apresentaram as maiores taxas, 
o que confi gura uma tendência regional de crescimento populacional. Os 
estados do Centro-Oeste apresentam a mesma tendência, formando assim 
uma área com as mais altas taxas. Um dado complementar é a distribuição 
populacional brasileira segundo Unidades da Federação para os períodos 
fi nal e inicial considerados para elaboração da taxa abaixo apresentada. Ao 
analisarmos as taxas não podemos deixar de considerar os totais absolutos, 
ou seja, o tamanho da população de cada estado, pois o estado que apre-
sentou a maior taxa é também o que tem a menor população, por exemplo.

LEGENDA

BRASIL SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO
TAXA MÉDIA GEOMÉTRICA ANUAL DE

CRESCIMENTO 2001 - 2005

Fonte: IPEADATA
Elaborado pelos autores

2001 2005
ACRE                                    390.529 648.235 13,51
ALAGOAS                             2.884.912 3.021.515 1,16
AMAPA                                 459.235 598.089 6,83
AMAZONAS                          2.216.823 3.269.876 10,20
BAHIA                                   13.306.960 13.837.068 0,98
CEARA                                 7.645.495 8.116.599 1,51
DISTRITO FEDERAL            2.142.009 2.341.277 2,25
ESPIRITO SANTO                3.197.496 3.417.382 1,68
GOIAS                                  5.201.969 5.637.792 2,03
MARANHAO                         5.797.092 6.116.424 1,35
MATO GROSSO                   2.600.685 2.811.942 1,97
MATO GROSSO DO SUL     2.138.089 2.269.871 1,51
MINAS GERAIS                    18.325.237 19.276.468 1,27
PARA                                    4.397.083 6.992.067 12,29
PARAIBA                              3.492.830 3.600.290 0,76
PARANA                               9.788.531 10.282.099 1,24
PERNAMBUCO                    8.077.947 8.427.944 1,07
PIAUI                                   2.896.005 3.011.627 0,98
RIO DE JANEIRO                 14.711.011 15.412.167 1,17
RIO GRANDE DO NORTE    2.849.711 3.009.648 1,37
RIO GRANDE DO SUL         10.399.618 10.864.150 1,10
RONDONIA                           925.358 1.538.831 13,56
RORAIMA                             266.273 393.253 10,24
SANTA CATARINA               5.520.781 5.881.352 1,59
SAO PAULO                         38.131.422 40.541.631 1,54
SERGIPE                              1.843.548 1.973.103 1,71
TOCANTINS                         1.204.995 1.310.034 2,11

Taxa de 
Crescimento UNIDADE DA FEDERAÇÃO Ano

0,00 - 1,50

1,51 - 3,00

3,01 - 4,50

4,51 OU MAIS
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A seguir, observa-se para as mesmas Unidades da Federação o Produto 
Interno Bruto per capita, que permite uma visão do que é produzido em 
cada estado, considerando suas diferenças populacionais. Buscamos esse 
indicador para os anos de 2001 e 2005, com o objetivo de observar o resul-
tado das atividades desenvolvidas nas unidades consideradas. 

Conforme vemos no cartograma acima, todos os estado brasileiros, à 
exceção do Amazonas, apresentaram crescimento do PIB per capita no 
período observado. Se considerarmos a defi nição de que ele é o resultado 
de tudo que é produzido nos estados, podemos supor que houve aumento 
ou valorização da produção, e ambos os casos nos levam a deduzir que o 
contexto econômico tem prosperado. No entanto, esse indicador não pos-
sibilita avaliar se essa possível prosperidade econômica alcança toda a po-
pulação ou se está concentrada em uma parcela.

Para complementar o indicador acima, buscamos nas PNADs o valor 
do rendimento médio familiar dos domicílios particulares permanentes, a 
fi m de relacionar essa informação com o PIB per capita.

2001

2005

LEGENDA

SUL

CENTRO-OESTE

NORTE

NORDESTE

SUDESTE

UNIDADE 
GEOGRÁFICA 2001 2005 diferença 

(%)
Acre 307,12R$     428,01R$     39,4%
Alagoas 241,47R$     295,34R$     22,3%

 Amapá 424,76R$     462,78R$     9,0%
 Amazonas 653,85R$     648,38R$     -0,8%
 Bahia 361,04R$     414,82R$     14,9%
Ceará 260,01R$     318,49R$     22,5%
Distrito Federal 1.424,03R$  2.174,74R$  52,7%

 Espírito Santo 649,56R$     872,51R$     34,3%
 Goiás 444,14R$     566,67R$     27,6%
 Maranhão 163,49R$     261,49R$     59,9%
Mato Grosso 512,51R$     842,23R$     64,3%

 Mato Grosso do Sul 591,78R$     602,26R$     1,8%
 Minas Gerais 570,33R$     630,94R$     10,6%
 Pará 310,48R$     353,94R$     14,0%
Paraíba 270,39R$     295,54R$     9,3%
Paraná 684,33R$     777,57R$     13,6%

 Pernambuco 361,36R$     373,77R$     3,4%
 Piauí 177,08R$     233,15R$     31,7%
 Rio de Janeiro 926,13R$     1.011,55R$  9,2%
Rio Grande do Norte 317,75R$     374,82R$     18,0%
Rio Grande do Sul 832,49R$     838,73R$     0,8%

 Rondônia 378,39R$     529,82R$     40,0%
 Roraima 323,79R$     511,88R$     58,1%
 Santa Catarina 776,60R$     916,22R$     18,0%
São Paulo 967,89R$     1.132,87R$  17,0%
Sergipe 410,13R$     429,83R$     4,8%

 Tocantins 237,82R$     438,39R$     84,3%

BRASIL SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO
PIB PER CAPITA 2001 E 2005

Fonte: IPEADATA
Elaborado pelos autores



Cadernos de Segurança Pública | Ano 5 ● Número 04 ● Março de 2013 | www.isp.rj.gov.br/revista

Violência letal sob a ótica dos Direitos Humanos: Uma 
proposta de mensuração
[Leonardo de Carvalho Silva]

23

Pelos dados espacializados no cartograma, notamos que a Unidade da 
Federação com maior aumento percentual foi o Piauí, com 83,7%. É in-
teressante observar que outros estados do Nordeste apresentaram os mais 
altos índices de crescimento, o que nos permite tecer a hipótese de que 
esse aumento seja uma possível tendência regional, algo que merece uma 
observação aprofundada. Já os estados da região Norte apresentaram os 
percentuais de crescimento menos elevadas. Quando analisamos a compo-
sição das tabelas para os anos de 2001 e 2006, identifi camos que, mesmo 
com o aumento para todos os estados, a hierarquia entre eles pouco se 
altera, com os estados do Sul e Sudeste apresentando os maiores valores, 
assim como o Distrito Federal. No entanto, os indicadores do DF devem 
ser analisados com cautela, pois a capital do país não é um estado, logo, são 
características muito peculiares.

Antes de tratarmos dos indicadores relativos ao direito à vida, algumas 
considerações devem ser feitas. A primeira delas está na difi culdade de 
obter informações estatísticas. Jannuzzi (2004) se refere à difi culdade de 
elaborar indicadores nessa área, dada a precariedade das fontes de dados. 
O autor menciona que as taxas de mortalidade por causas violentas, oriun-
das das estatísticas do registro civil ou das de mortalidade do Ministério 
da Saúde são os indicadores mais utilizados, “pela maior confi abilidade 
e organização das bases de dados” (p. 113), opinião que corrobora a de 
Zaluar (1998).

2001

2006

LEGENDA

SUL

CENTRO-OESTE

NORTE

NORDESTE

SUDESTE

BRASIL SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO
Valor do rendimento médio Familiar dos 

domicílios particulares permanentes  2001 E 2006

Fonte: IPEADATA
Elaborado pelos autores

UNIDADE 
GEOGRÁFICA 2001 2006 diferença 

(%)
 Acre 1.047,42R$    1.277,84R$     22,0%
Alagoas 537,14R$      982,80R$        83,0%
Amapá 901,41R$      1.306,26R$     44,9%
Amazonas 814,05R$      1.098,13R$     34,9%

 Bahia 554,20R$      948,42R$        71,1%
 Ceará 581,58R$      898,18R$        54,4%
 Distrito Federal 1.763,79R$    2.916,22R$     65,3%
 Espírito Santo 892,84R$      1.455,77R$     63,0%
Goiás 863,13R$      1.389,14R$     60,9%
Maranhão 526,58R$      934,44R$        77,5%
Mato Grosso 953,74R$      1.447,42R$     51,8%

 Mato Grosso do Sul 932,89R$      1.522,41R$     63,2%
 Minas Gerais 854,76R$      1.449,30R$     69,6%
 Pará 732,03R$      1.033,28R$     41,2%
Paraíba 569,48R$      1.015,13R$     78,3%
Paraná 1.031,27R$    1.683,04R$     63,2%
Pernambuco 625,31R$      968,68R$        54,9%

 Piauí 533,09R$      979,29R$        83,7%
 Rio de Janeiro 1.177,96R$    1.793,18R$     52,2%
 Rio Grande do Norte 634,34R$      1.088,22R$     71,6%
 Rio Grande do Sul 1.097,38R$    1.684,09R$     53,5%
Rondônia 868,85R$      1.367,85R$     57,4%
Roraima 876,60R$      1.229,31R$     40,2%
Santa Catarina 1.144,81R$    1.922,49R$     67,9%

 São Paulo 1.342,37R$    1.958,82R$     45,9%
 Sergipe 571,66R$      1.044,78R$     82,8%
 Tocantins 718,95R$      1.116,55R$     55,3%
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Uma outra importante consideração é levantada por Dirk (2007), que 
além de ratifi car as difi culdades já mencionadas evidencia também as limi-
tações dos dados do Ministério da Saúde para o estudo da violência, im-
possibilitando a análise de outros tipos de atos violentos, como por exem-
plo os roubos. O autor faz ainda um interessante debate sobre a utilização 
dos dados policiais como fonte de dados, apontando como principais pro-
blemas a subnotifi cação não considerada e a difi culdade do acesso público.

Buscamos então, através dos números do Ministério da Saúde, cujos 
dados são categorizados de acordo com a causa da morte, sendo possível 
assim identifi car os casos de homicídio, utilizar taxas gerais de homicídios 
para a população geral, segundo Unidades da Federação, para os anos de 
2001 a 20051.

Tais indicadores, mesmo não dando conta de todas as nuances da 
violência, representam uma proxy bastante sustentável da violência letal. 
Constituem-se como uma medida possível do fenômeno da violência letal 
no nosso país e, dessa maneira, dão a tônica da mensuração da violação do 
direito à vida, no sentido físico da existência, a que estão expostos os brasi-
leiros. Como bem lembra Waiselfi sz (2004): “A violência, como fenômeno 
que vem se acentuando no mundo contemporâneo, é preocupante porque 
viola o direito à vida, o mais fundamental dos Direitos Humanos.”

Para uma visão ampla e conjunta da tabela, georreferenciamos os da-
dos, a fi m de enxergar possíveis tendências regionais. Para a defi nição da 
amplitude das classes utilizadas nos cartogramas abaixo foi aplicado o mé-

todo de intervalo idêntico, defi nido pela fórmula 4)(  vVA  , onde:

A = amplitude das classes;
V= o maior valor;
v= o menor valor.

1
Essas taxas foram construídas pelo Núcleo 
de Estudos da Violência da Universida-
de de São Paulo, e estão disponíveis em: 
<http://www.nevusp.org/portugues/in-
dex.php?option=com_content&task=vie
w&id=1372&Itemid=71>.

Taxa Geral de Homicídios ( /100 mil hab) por Unidades da Federação (2001-2005)

Unidade Geográfi ca 2001 2002 2003 2004 2005 Var. 2005-2001(%)

Brasil 27,81 28,46 28,86 27,01 25,83 -7,12

Acre 21,07 25,73 24,48 18,56 18,37 -12,81

Amapá 36,49 35,04 34,59 31,10 32,96 -9,67

Amazonas 16,72 17,32 18,41 16,97 18,53 10,83

Pará 15,22 18,47 21,35 22,69 27,63 81,54

Rondônia 40,70 42,95 38,88 38,04 36,17 -11,13

Roraima 32,02 35,17 29,67 23,12 23,77 -25,77

Tocantins 17,81 14,00 16,50 15,64 14,55 -18,30

Alagoas 29,06 34,32 35,61 35,11 39,89 37,27

Bahia 12,27 13,20 16,10 16,68 20,38 66,10

Ceará 17,01 18,86 20,13 20,12 20,96 23,22

Maranhão 9,81 10,44 13,48 12,26 15,32 56,17

Paraíba 13,95 17,37 17,48 19,06 20,72 48,53

Pernambuco 58,80 54,37 55,34 50,66 51,45 -12,50
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Conforme visto na tabela acima, o país apresenta queda no período 
considerado. As Unidades da Federação e o Distrito Federal por sua vez 
apresentaram tendências variadas, onde a variação foi de - 48,35 (São Pau-
lo) até um crescimento de 81,54% (Pará). O georreferenciamento das taxas 
ano a ano nos mostra que, apesar da tendência de queda vista em diversos 
estados, considerando todas as Unidades da Federação mais o Distrito Fe-
deral, o crescimento das taxas é visível, enquanto as quedas não se tornam 
perceptíveis por serem menos intensas.

Nosso objetivo em demonstrar essa sequência de cartogramas foi traçar 
dois tipos de comparação. O primeiro tipo compara os estados entre si, 
considerando o período 2001 a 2005, para possibilitar uma visão global. O 
segundo tipo possibilita a comparação de um estado com ele mesmo, pela 
variação da sua taxa.

Fonte: NEV/USP

Continuação

Unidade Geográfi ca 2001 2002 2003 2004 2005 Var. 2005-2001(%)

Piauí 9,12 10,63 10,19 11,09 12,24 34,21

Rio Grande do Norte 11,44 10,48 14,02 11,77 13,52 18,18

Sergipe 28,45 30,06 25,02 23,86 24,75 -13,01

Distrito Federal 33,04 29,87 33,88 31,16 28,16 -14,77

Goiás 22,79 26,26 25,37 28,21 26,09 14,48

Mato Grosso 38,00 36,40 34,25 31,62 32,32 -14,95

Mato Grosso do Sul 29,42 31,95 32,49 29,65 27,73 -5,74

Espírito Santo 46,02 51,35 50,12 49,08 47,00 2,13

Minas Gerais 13,05 16,32 20,83 22,83 21,93 68,05

Rio de Janeiro 50,48 56,36 52,55 49,05 46,05 -8,78

São Paulo 41,80 37,95 35,91 28,55 21,59 -48,35

Paraná 20,98 22,84 25,55 28,01 28,89 37,70

Rio Grande do Sul 17,97 18,37 18,13 18,66 18,64 3,73

Santa Catarina 8,59 10,37 11,79 11,06 10,74 25,03
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BRASIL SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO
TAXA GERAL DE HOMICÍDIOS ( POR 100 MIL HAB) - 2001

Fonte: USP/NEV
Elaborado pelos autores

LEGENDA

0,00 - 14,70

14,71 - 29,40

29,41 - 44,10

44,11 - 58,80

BRASIL SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO
TAXA GERAL DE HOMICÍDIOS ( POR 100 MIL HAB) - 2002

Fonte: USP/NEV
Elaborado pelos autores

LEGENDA

0,00 - 14,09

14,10 - 28,18

28,19 - 42,27

42,28 - 56,36

BRASIL SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO
TAXA GERAL DE HOMICÍDIOS ( POR 100 MIL HAB) - 2003

Fonte: USP/NEV
Elaborado pelos autores

LEGENDA

0,00 - 13,84

13,85 - 27,67

27,68 - 41,51

41,52 - 55,34

BRASIL SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO
TAXA GERAL DE HOMICÍDIOS ( POR 100 MIL HAB) - 2004

Fonte: USP/NEV
Elaborado pelos autores

LEGENDA

0,00 - 12,66

12,67 - 25,33

25,34 - 37,99

38,00 - 50,66
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No ano inicial do período observado, 2001, havia mais estados no pri-
meiro intervalo construído, sendo possível identifi car um eixo formado por 
Maranhão, Piauí, Bahia e Minas Gerais. Gradualmente, esse eixo foi se 
diluindo até que, no último ano observado, somente o Piauí integra, junto 
com Santa Catarina, o grupo dos estados com as menores taxas. Outro 
ponto a ser destacado são os estados que sempre estiveram entre os que 
apresentaram as mais altas taxas, ou seja, Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
Pernambuco.

O último cartograma da série acima traz a variação da taxa geral de ho-
micídios por Unidade da Federação. É interessante a identifi cação de um 
eixo formado por alguns dos estados que apresentaram a maior variação, 
formado por: Pará, Maranhão, Piauí, Bahia e Minas Gerais.

Quando analisamos de maneira conjunta os dois tipos de comparação 
feitos, observamos que mesmo os estados com as mais altas taxas apresen-
taram diminuição, caso do Rio de Janeiro e Pernambuco, enquanto alguns 
estados, como o Piauí, cujas taxas eram relativamente baixas, mostraram 
um alto crescimento. Esse é um ponto a ser ressaltado, para evitar o au-
mento do número de homicídios nesses estados.

Como é sabido, a população jovem se confi gura como um grupo de 
maior vulnerabilidade em relação à violência letal por homicídio. Cardia, 
Adorno e Poletto (2003), por exemplo, mencionam que: “É na morte dos 
jovens por homicídio que a crueldade das graves desigualdades de oportu-
nidades no país se torna mais visível e que seu custo humano não pode há 
muito ser negado” (p.17). Esse fato revela que essa parte da população em 
especial tem maior violação do direito à vida.

O Terceiro Relatório Nacional sobre os Direitos Humanos no Brasil 
menciona que: “Nas áreas urbanas, a violência fatal continua a atingir de 

BRASIL SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO
TAXA GERAL DE HOMICÍDIOS ( POR 100 MIL HAB) - 2005

Fonte: USP/NEV
Elaborado pelos autores

LEGENDA

0,00 - 25,89

25,90 - 51,78

51,79 - 77,67

77,68 - 103,56

BRASIL SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO
VARIAÇÃO DA TAXA GERAL DE HOMICÍDIOS ( POR 100 MIL HAB) - 2005-2001

Fonte: USP/NEV
Elaborado pelos autores

LEGENDA

UF com diminuição superior a 20%

UF com diminuição até 20%

UF com aumento até 20%

UF com aumento superior a 20%
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forma intensa e desproporcional os jovens do sexo masculino, moradores 
de áreas carentes das grandes cidades e regiões metropolitanas” (p.13). 

 Buscamos, então, demonstrar as taxas gerais de homicídio segun-
do Unidades da Federação, especifi camente para a população jovem, pes-
soas com idade entre 15 e 24 anos, segundo o recorte etário defi nido pela 
ONU.

Unidade Geográfi ca 2001 2002 2003 2004 2005 Var. (%)

Brasil 52,4 54,8 55,5 51,7 48,6 -7,2

Acre 38,5 52,3 42,9 37,5 27,6 -28,3

Amapá 81,5 81,2 86,0 71,8 71,3 -12,4

Amazonas 31,5 33,1 37,7 30,8 34,1 8,3

Pará 26,1 30,1 36,7 37,3 47,5 82,2

Rondônia 50,3 57,3 49,3 58,3 48,6 -3,5

Roraima 55,0 69,5 44,1 42,9 26,0 -52,6

Tocantins 22,3 21,5 20,7 22,5 19,8 -11,4

Alagoas 54,8 62,9 68,6 72,0 75,8 38,5

Bahia 20,8 23,6 29,2 28,5 36,2 74,2

Ceará 28,7 31,0 31,6 34,8 37,5 30,5

Maranhão 16,7 16,0 20,3 20,1 24,9 49,4

Paraíba 27,4 30,6 29,3 32,1 36,7 33,9

Pernambuco 114,8 103,7 106,4 101,5 103,6 -9,8

Piauí 14,0 19,3 16,9 18,9 20,8 48,3

Rio Grande do Norte 16,9 16,8 23,0 19,5 26,5 56,4

Sergipe 48,4 54,9 44,9 35,4 36,4 -24,8

Distrito Federal 72,4 65,2 72,4 63,8 54,6 -24,6

Goiás 40,0 44,8 44,6 52,2 49,4 23,6

Mato Grosso 53,7 51,1 48,7 44,0 46,6 -13,2

Mato Grosso do Sul 42,2 48,0 56,1 51,3 46,4 10,0

Espírito Santo 85,5 103,7 95,0 95,2 92,6 8,3

Minas Gerais 24,0 30,8 42,5 47,0 44,8 87,2

Rio de Janeiro 102,5 118,7 110,1 102,8 96,5 -5,9

São Paulo 84,4 80,9 76,1 56,5 38,7 -54,2

Paraná 37,0 46,0 50,1 59,6 61,2 65,1

Rio Grande do Sul 32,9 35,7 33,2 38,0 36,0 9,3

Santa Catarina 13,6 16,5 20,8 18,3 19,8 45,7

Taxa de Homicídios ( /100 mil hab) por Regiões e Estados entre a população de 15 a 24 anos (2001-2005)

Fonte: NEV/USP
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Considerando o Brasil, a taxa geral de homicídios para a população 
total nos anos de 2001 e 2005 foi de 27,81 e 25,83 respectivamente. Para 
os mesmos anos, a taxa que considera apenas a população jovem foi de 52,4 
e 48,6 respectivamente. Essa diferença confi rma que a referida população 
tem maior vulnerabilidade quando tratamos de violência letal por homicí-
dio. Cabe mencionar ainda que, para o Brasil, a variação das taxas para a 
população total e a população jovem foi muito semelhante, a saber: -7,12% 
e -7,25%.

Em relação às Unidades da Federação e Distrito Federal, não observa-
mos uma tendência única, pois enquanto algumas apresentam grande se-
melhança com a taxa da população geral, como o Pará, outras mostraram 
grandes diferenças entre as taxas das populações consideradas.

A sequência de cartogramas a seguir ilustra as taxas de homicídio da 
população jovem para os anos de 2001 a 2005. A espacialização dos dados 
nos permite identifi car um aumento da taxa de homicídios da população 
jovem semelhante ao visto na taxa considerando a população total.

BRASIL SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO TAXA GERAL DE HOMICÍDIOS
ENTRE A POPULAÇÃO DE 15 A 24 ANOS (POR 100 MIL HAB) - 2001

Fonte: USP/NEV
Elaborado pelos autores

LEGENDA

0,00 - 28,69

28,70 - 57,38

57,39 - 86,07

86,08 - 114,76

BRASIL SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO TAXA GERAL DE HOMICÍDIOS
ENTRE A POPULAÇÃO DE 15 A 24 ANOS (POR 100 MIL HAB) - 2002

Fonte: USP/NEV
Elaborado pelos autores

LEGENDA
0,00 - 29,67

29,68 - 59,33

59,34 - 89,00

89,01 - 118,67

BRASIL SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO TAXA GERAL DE HOMICÍDIOS
ENTRE A POPULAÇÃO DE 15 A 24 ANOS (POR 100 MIL HAB) - 2003

Fonte: USP/NEV
Elaborado pelos autores

LEGENDA
0,00 - 27,51

27,52 - 55,03

55,04 - 82,54

82,55 - 110,06

BRASIL SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO TAXA GERAL DE HOMICÍDIOS
ENTRE A POPULAÇÃO DE 15 A 24 ANOS (POR 100 MIL HAB) - 2004

Fonte: USP/NEV
Elaborado pelos autores

LEGENDA
0,00 - 25,69

25,70 - 51,38

51,39 - 77,08

77,09 - 102,77
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O último cartograma da série representa a espacialização da variação 
das taxas apresentadas, sendo possível identifi car uma similaridade com a 
taxa para a população total: a alta variação dos estados do Pará, Maranhão, 
Piauí, Bahia e Minas Gerais, além de alguns estados próximos, formando 
assim um eixo.

Considerações fi nais

O último cartograma da série representa a espacialização da variação 
das taxas apresentadas, sendo possível identifi car uma similaridade com a 
taxa para a população total: a alta variação dos estados do Pará, Maranhão, 
Piauí, Bahia e Minas Gerais, além de alguns estados próximos, formando 
assim um eixo.

Através de indicadores contextuais ilustramos as disparidades existen-
tes entre as Unidades da Federação, como por exemplo, a variação do PIB 
per capita em 2005, que no Piauí era de R$233,15 e em São Paulo, R$ 
1132,85. Outro exemplo é a evolução do rendimento médio familiar dos 
domicílios particulares permanentes, que apresentou diferentes ritmos de 
crescimento.

Em nosso entender, essa contextualização é de grande importância, 
antes mesmo de iniciarmos as análises sobre os indicadores do direito à 
vida, para evitar algumas relações mecânicas entre a situação socioeconô-
mica das áreas observadas e o comportamento dos indicadores do direito 
acima citado. Assim, cada realidade deve ser analisada considerando suas 
peculiaridades, sem a utilização de regras gerais.

Os indicadores utilizados ao longo deste trabalho mostram situações 
em que houve intenso aumento da violação do direito à vida em lugares 
onde os indicadores contextuais registraram aumentos não tão intensos 
assim (é o caso de Minas Gerais, por exemplo). Há situações nas quais os 

BRASIL SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO TAXA GERAL DE HOMICÍDIOS
ENTRE A POPULAÇÃO DE 15 A 24 ANOS (POR 100 MIL HAB) - 2005

Fonte: USP/NEV
Elaborado pelos autores

LEGENDA
0,00 - 25,69

25,70 - 51,38

51,39 - 77,08

77,09 - 102,77

BRASIL SEGUNDO UNIDADES DA FEDERAÇÃO VARIAÇÃO DA TAXA GERAL DE
HOMICÍDIOS ENTRE A POPULAÇÃO DE 15 A 24 ANOS (POR 100 MIL HAB) - 2001 A 2005

Fonte: USP/NEV
Elaborado pelos autores

LEGENDA

UF com diminuição superior a 15%

UF com diminuição de até 15%

UF com aumento de até 15%

UF com aumento superior 15%
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contextuais apresentaram intenso crescimento, sem que isso acarretasse 
um crescimento dos indicadores utilizados na mensuração do direito à vida 
(vide o estado de São Paulo).

Em relação ao grupo aqui entendido como sendo de maior vulnerabili-
dade em relação ao direito em questão – a população jovem –, observamos 
que suas taxas são bem superiores às construídas com a população total de 
cada Unidade da Federação, chegando em alguns casos a ser mais que o 
dobro, enquanto em outros casos ambas as taxas eram bem próximas.

Esperamos, então, ter contribuído para o debate sobre a violação do 
direito à vida no Brasil, ao podermos demonstrar que cada área deve ser 
observada considerando-se também suas peculiaridades. Quando se ve-
rifi cam de maneira conjunta os indicadores contextuais e os indicadores 
de direito à vida, não é possível identifi car uma relação única entre eles, o 
que refuta qualquer possibilidade de elaboração de uma análise mecânica. 
Devemos, sim, buscar apreender e compreender como os fenômenos inves-
tigados se relacionam, para obtermos respostas mais completas às nossas 
indagações.
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juvenil. 
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Introdução

Este artigo analisa o papel da polícia na rede de combate à exploração 
sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Explicita a contextualização 
normativa no Código Penal e busca aprofundar o paradigma da proteção 
integral defi nida pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA). Situa aspectos referentes às unidades pertencentes 
à rede de proteção e, em especial, o papel das polícias e da sociedade, vi-
sando humanizar o tratamento às crianças e aos adolescentes vitimados e 
combater, sem discriminações, sua exploração sexual. 

O estudo justifi ca-se pelo fato de a violência sexual, em especial a ex-
ploração sexual infanto-juvenil, refl etir uma sociedade de classes, em que 
reina a exclusão social. Afora isso, “a violência sexual contra crianças e ado-
lescentes é uma das mais graves violações de direitos e se caracteriza pelo 
abuso e/ou exploração do corpo e da sexualidade, seja por força ou outra 
forma de coerção, que prejudicam seu desenvolvimento físico, psicológico 
e social.” (BRASIL, 2010, p.5). Justifi ca-se, ainda, pela necessidade de es-
tudar políticas de integração entre os vários atores1 envolvidos na questão e 
de discutir de maneira mais regionalizada o problema, vislumbrando uma 
política de prevenção integrada, que se caracteriza “pela diversifi cação das 
respostas sociais e governamentais aos problemas do crime e da inseguran-
ça” (DIAS NETO, 2005, p.143). 

Nesse sentido, faz-se necessário verifi car o papel da polícia como in-
tegrante da rede de proteção e como responsável pela democratização da 
discussão e pelo tratamento do problema, buscando uma “nova prevenção 
e não um padrão que autorize o regresso às práticas repressivas, que não 
são caracterizadas pelas mesmas preocupações, servindo apenas como res-
postas emergentes pelas situações de perigo criadas” (ZACKSESKI, 2007, 
p.167)2.

Assim sendo, este artigo considera a polícia não como uma instituição 
necessariamente repressora e encarceradora de indivíduos que infringem 
as leis disciplinadas no ordenamento jurídico, mas como integrante de uma 
rede social de proteção que visa o combate à exploração sexual de crianças 
e adolescentes de forma efetiva. A prisão não é o único e, sequer, o meio 
mais efi caz de controle do problema aqui exposto. Apesar de o encarcera-
mento fazer parte das políticas de repressão à exploração sexual infanto-
juvenil, deve-se levar em conta que tal procedimento muitas vezes não 
traz os resultados esperados, conforme disposto no programa organizado 
pela Sexual Disorders Clinic, da Escola de Medicina da Johns Hopkins 
University:

[...] os condenados sofrendo de perturbações parafílicas (distúrbios do 

desejo) são aqueles que, quando recebem os tratamentos adequados, os-

tentam a taxa de recidiva mais baixa: menos de 10% no caso dos exibicio-

nistas, pedófi los e autores de agressões sexuais contra mulheres, e apenas 

3% no caso dos pedófi los. (WACQUANT, 2001, p.127) 

1
Entende-se por atores todos aqueles que 
se encontram preocupados em dar a efe-
tiva proteção às crianças e aos adolescen-
tes, quais sejam: Conselho Tutelar, Vara 
da Infância e da Juventude, Defensoria 
Pública, Ministério Público, as polícias, 
a sociedade, as Organizações Não Gover-
namentais (ONG), entre outros.

2
[...] a “nueva prevención” y no de um de-
fecto que autorize el regreso a las práticas 
represivas, que no son caracterizadas por 
la misma preocupación, sirviendo apenas 
como respuestas emergentes a las situacio-
nes de peligro creadas. (Essa e as demais 
traduções são de minha responsabilidade.)
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Nesse sentido, políticas públicas de combate à exploração sexual de 
crianças e adolescentes são complexas, englobando várias discussões e não 
se resumindo apenas a políticas repressivas. O que se pretende é a preven-
ção agindo sobre contextos sociais para evitar as infrações e a reincidência. 
Conforme Dias Neto (2005, p. 85), “o sistema de justiça criminal tem pa-
pel importante a desempenhar, mas cujas complexas causas exigem ações 
integradas nos campos da cultura, da educação, do trabalho, da mídia ou 
da saúde.” 

A seção seguinte aborda, sucintamente, a contextualização normati-
va desde o Brasil Império até os dias atuais. Demonstra que houve uma 
mudança de percepção na abordagem do tema, existindo atualmente uma 
vasta normatização preocupada com a proteção integral das crianças e ado-
lescentes, em contraposição às percepções preconceituosas existentes em 
sistemas legislativos que antecederam a Constituição Federal de 1988.

Contextualização Normativa

A legislação brasileira em vários momentos históricos citou e discipli-
nou matérias relativas às crianças e adolescentes. Porém, não visava sua 
proteção, procurando, na realidade, proteger a “honra da sociedade” e, em 
outros momentos, proteger a sociedade de “menores infratores”3. Apenas 
recentemente, com o advento da Constituição Federal de 1988 e o ECA 
(1990), foi possível enxergar os primeiros passos para a proteção da criança 
e do adolescente.

O Código Penal de 1830 disciplinava o crime de defl oramento de me-
nores de 17 anos que fossem virgens, ou então, conforme artigo 224, o 
crime de “seduzir mulher honesta, menor dezasete annos, e ter com ella 
copula carnal.” Não possuía o escopo de proteger a criança, mas sim pro-
teger a segurança da honra. Ainda nessa direção, o Código Penal de 1890 
preocupou-se em disciplinar os comportamentos sexuais e amorosos da 
sociedade para que atingíssemos a civilização dos bons costumes de acor-
do com o lema “ordem e progresso”. O título VIII do referido diploma 
(BRASIL, 1890) estabelecia: “Dos crimes contra a segurança da honra e 
honestidade das famílias e do ultraje público ao pudor”.

A adolescente que fosse abusada sexualmente deveria comprovar sua 
honestidade, bem como sua virgindade. Não bastasse a violência do ato 
de abuso sexual, as adolescentes passavam por um árduo processo de ex-
posição e humilhação, devendo comprovar serem “mulheres honestas”, 
preparadas para o casamento e para serem mães. A virgindade só poderia 
ser comprovada com o comportamento moral da ofendida, que se fazia 
mediante provas testemunhais.

Apesar da fragilidade encontrada nos Códigos Penais de 1830 e 1890, 
há um pequeno avanço neste último que, apesar de ainda procurar proteger 
a honra em detrimento da proteção às crianças e adolescentes, estabeleceu 
no artigo 272 que em caso de relação sexual com uma pessoa com menos 
de 16 anos a violência seria presumida.

Em 1927 foi regulamentado o primeiro Código de Menores no Bra-
sil. Todavia, este visava “tão somente criar um complexo institucional de 

3

A expressão menores infratores se refere 
às crianças e adolescentes situados abaixo 
da idade penal que praticam algum ato 
classifi cado como crime. A palavra menor 
deve ser evitada, tendo em vista que se 
vulgarizou o seu uso e ao expressá-la soa 
preconceito. Deve buscar substituí-la por 
crinças e adolescentes.
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controle para os inimputáveis através de casas e instituições correcionais 
de abrigo para atendimento aos menores de idade pobres e perigosos que 
eram apanhados perambulando pelas ruas ou cometendo delitos.” (EU-
FRÁSIO, 2005, p. 48). Nessa perspectiva, baseado ainda nos mesmos 
objetivos, foi criado o segundo Código de Menores em 1979, período da 
ditadura militar, que veio, de forma ainda mais severa, combater os ditos 
menores infratores. A lei voltava-se apenas para as crianças e adolescentes 
abandonados, expostos e carentes ou autores de ato infracional. Deter-
minava-lhes ações de assistência, proteção e, principalmente, vigilância, 
entendendo como sendo objetos tutelados pela lei e pela justiça. Os jo-
vens eram considerados “sem fala, [...] cuja vontade era expressa através 
da vontade dos adultos” (ADORNO, 2000, p. 101), que os submetiam às 
condições que considerassem adequadas.

Com a promulgação da atual Constituição Federal, visualiza-se mais 
nitidamente uma real preocupação com as crianças e os adolescentes. Ins-
tituiu o art. 227, do referido diploma que:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao ado-

lescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, à dignidade, ao respei-

to, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. (BRASIL, 1988)

Com essa nova preocupação, deslocando a visão de proteção da honra 
ou então da segurança da sociedade para a proteção direta aos jovens, a 
Constituição Federal de 1988 abriu espaço para a criação do ECA (BRA-
SIL, 1990),  que revogou o antigo Código de Menores. Resguardou o 
cumprimento de diretrizes que asseguram o respeito à integridade física, 
psicológica e moral dos menores, tanto pelo Estado, quanto pela famí-
lia e pela sociedade, desenvolvendo a idéia que engloba o tema crianças 
e adolescentes, possibilitando uma política de valorização e proteção em 
detrimento da antiga corrente de recriminação.

Desse modo, pelo menos em nível legislativo, “crianças e adolescentes 
são sujeitos de direito e, como tais, agora aparecem no centro, têm voz, de-
vem ser ouvidos, têm vontade, têm capacidade de se expressar” (ADOR-
NO, 2000, p.101). Seus direitos estão devidamente resguardados pela le-
gislação, devendo agora ser efetivamente buscados para serem aplicados 
na prática.

Desse modo, pelo menos em nível legislativo, “crianças e adolescentes 
são sujeitos de direito e, como tais, agora aparecem no centro, têm voz, de-
vem ser ouvidos, têm vontade, têm capacidade de se expressar” (ADOR-
NO, 2000, p.101). Seus direitos estão devidamente resguardados pela le-
gislação, devendo agora ser efetivamente buscados para serem aplicados 
na prática.

 Nessa linha de pensamento, Nilson Naves (2003, p.6) refl ete que:
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Exatamente por sua dependência e fragilidade, crianças e adolescentes não 

eram considerados seres passíveis de direitos, e tal pensamento perdurou 

por muitos e longos séculos. Hoje não se admite haver algum grupo hu-

mano ao qual não caibam direitos fundamentais segundo suas necessida-

des. [...] Novas concepções de organização social vem suplantar antigas 

estruturas, pois, afi nal, estas nem por terem durado muito seriam mais 

perfeitas.

Nesse sentido, o ECA a fi m de assegurar-lhes o respeito à integridade 
física, psicológica e moral visando resguardá-las de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Para isso, 
disciplinou e criminalizou determinadas condutas, como agenciar, facili-
tar, recrutar, coagir, ou, de qualquer modo, intermediar a participação de 
crianças e adolescentes em atos sexuais.  Do mesmo modo, criminalizou 
a produção, reprodução, direção, fotografi a, fi lmagem, registro, exposição 
e venda de materiais que contenham cenas de sexo explícito envolvendo 
criança ou adolescente. Ficou também criminalizada a simulação de parti-
cipação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfi -
co por meio de adulteração, montagem ou modifi cação de fotografi a, vídeo 
ou outra forma de representação visual. Foram também criminalizadas as 
condutas de adquirir, possuir ou armazenar tais materiais.

Em busca de aprimoramento, o Código Penal Brasileiro foi adaptado 
pela lei 12.015/09. O primeiro grande avanço foi no próprio título VI, 
em que foi substituída a antiga redação “Dos crimes contra os costumes” 
(BRASIL, 1940), que refl etia uma sociedade mais preocupada com a mo-
ral do que com a dignidade da pessoa,  para “Dos crimes contra a digni-
dade sexual” (BRASIL, 2009). Sendo assim, a violência sexual deixa de 
ser vista como transgressões aos costumes sexuais coletivos e passam a ser 
consideradas uma violação de direitos humanos. Além da transformação 
dos dizeres constantes no Código Penal, refl etindo superação aos precon-
ceitos constantes nos crimes sexuais, percebe-se uma preocupação clara 
na introdução do Capítulo II, do Título VI, do Código Penal (BRASIL, 
2009), pelo combate à violência sexual praticada contra crianças e adoles-
centes.

Em face do exposto, nota-se que o percurso legislativo para a proteção 
de crianças e adolescentes está sendo traçado com visíveis avanços. O que 
se deve observar é a necessidade de a sociedade trabalhar em conjunto com 
as diversas instituições, visando instaurar efetivas relações democráticas, 
em especial o combate da violência contra crianças e adolescentes.

A criminalização de condutas pode ser um passo, mas não a medida 
sufi ciente para exterminar esse problema. Como observa Belli (2004), a 
busca de soluções rápidas e mágicas é marca de desespero frente aos crimes 
de alta repercussão social. Tanto é assim, que mesmo diante de vasta pro-
teção legislativa, o Brasil se encontra assolado com a exploração sexual de 
crianças e adolescentes, como registra o Plano Nacional de Enfrentamento 
da Violência Sexual Infanto-Juvenil (BRASIL, 2010). O engajamento dos 
diversos atores envolvidos, formando uma rede de proteção, torna-se ne-
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cessário para a solução desses problemas. Sobre isso, trata a próxima seção.

Rede de enfretamento à exploração sexual de Crianças e 
Adolecentes

A rede de proteção é uma ação integrada das várias instituições da área 
social para proteger crianças e adolescentes que se encontram em situação 
de risco. Para Dias Neto (2005, p.48), “o conceito de ‘rede’ defi ne a atuação 
cooperativa de organizações que se agregam em sistemas de parcerias, em 
busca de propósitos comuns, movidos, portanto, pela lógica da reciproci-
dade e não da competição.”

Atualmente no Brasil, esta rede é composta por variados atores que 
abraçam a causa, enxergando a relevância do assunto e procurando contor-
nar o problema com soluções efetivas. Além daqueles já engajados na luta 
contra a exploração sexual de crianças e adolescentes (Vara da Infância e 
da Juventude, Defensoria Pública, Ministério Público, polícias, socieda-
de, Organizações Não Governamentais – ONGs), ainda foram criados os 
Conselhos Tutelares, órgãos municipais com competência de zelar pelos 
direitos das crianças e adolescentes, conforme previsto no ECA.

O Conselho Tutelar é composto por cinco membros eleitos pela co-
munidade para acompanhar as crianças e os adolescentes e decidir em 
conjunto a medida de proteção para cada caso. Devido ao seu trabalho de 
fi scalização de todos os atores de proteção (Estado, comunidade e famí-
lia), o Conselho goza de autonomia funcional, não tendo nenhuma relação 
de subordinação com qualquer outro órgão do Estado.  Disciplina o art. 
131 (BRASIL, 1990) que “o Conselho Tutelar é um órgão permanente 
e autônomo, não-jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”. Incumbe-lhe ana-
lisar pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes, 
problematizar as possíveis causas de ocorrência e levá-las para discussão 
democrática visando à realização de políticas adequadas. É também sua 
função encaminhar vítimas às instituições responsáveis, analisar o perfi l 
dos agressores, buscar apoio dos diversos órgãos governamentais, como o 
Ministério Público e as polícias.

Como membros eleitos pela comunidade, os conselheiros possuem 
uma relação mais direta com a população, conhecendo melhor a realidade 
de cada região e possuindo um manejo mais adequado com a sociedade. 
Além do mais, possui atribuição legislativa para interagir com os demais 
atores pertencentes à rede de combate à exploração sexual de crianças e 
adolescentes. É nesse sentido que as políticas públicas necessitam forta-
lecer cada unidade da rede de proteção, sendo que o desfacelamento de 
qualquer ponto poderá acarretar a inefi cácia dos demais, inviabilizando a 
proteção integral buscada pela Constituição Federal.

Dessa forma, verifi ca-se uma preocupação no engajamento dos vários 
elos da rede social de proteção, tendendo a uma aproximação com a socie-
dade e um gerenciamento regionalizado do problema, que “envolve medi-
das institucionais e operacionais orientadas a transferir funções, recursos e 
competências do centro para a periferia do Estado.” (DIAS NETO, 2005, 
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p.49). Assim, compreende-se que “quanto mais densas as redes de relações 
sociais horizontais, mais democráticas e efi cientes serão as instituições 
públicas” (DIAS NETO, 2005, p.65). Nesse entendimento, no próximo 
tópico analisaremos o papel da polícia na integração dos vários atores en-
volvidos na discussão da exploração sexual infanto-juvenil.

A Polícia na rede de enfretamento à exploração sexual de Crianças 
e Adolecentes

Como observado, entende-se neste estudo que atualmente existe uma 
normatização abrangente sobre o tema. Retirou-se dos textos legais ex-
pressões discriminatórias e incorporou outras preocupadas com a dignida-
de da criança e do adolescente. As penas descritas tanto no ECA, quanto 
no Código Penal brasileiro são severas, demonstrando preocupação com o 
problema e buscando em nível legislativo uma punição exemplar, visando 
inibir os crimes e punir os infratores. Acredita-se, então, que para colocar 
as leis em prática deve-se atuar de forma repressiva, chamando o Estado 
para que atue por meio das polícias junto aos criminosos, punindo-os e, 
exemplarmente, reprimindo as práticas sexuais delituosas contras as crian-
ças e adolescentes.

Porém, “se é inegável que a punição de criminosos e violadores deve 
ser um objetivo permanente, não deixa de ser prudente observar que essa 
bandeira, quando eleita como prioridade número um, pode simplifi car o 
debate” (BELLI, 2004, p.43). Não é pela repressão direta pela polícia, me-
diante o uso da força para restrição de liberdade dos infratores, que se pre-
tende apresentar a solução do problema da exploração sexual de crianças e 
adolescentes. Nessa linha de pensamento, Belli (2004, p. 43) pontua que 
“a impunidade, indubitavelmente, é parte do problema, mas difi cilmente 
um grau mais elevado de punição dos violadores dos direitos humanos 
teria como resultado uma diminuição na mesma medida dos índices de 
abusos”. Zackseski (2000, p.179), em consonância com a nova prevenção, 
assevera que:

A prevenção se dirige aos ofensores, bem como às vítimas potenciais, para 

que os primeiros não delinquam e para que os segundos se encontrem me-

nos vulneráveis. Podem ainda, ser gerais, direcionadas ao contexto social, 

cultural e econômico, para facilitar e incentivar comportamentos confor-

me a lei; ou específi cas, destinadas a diminuir a freqüência de determina-

dos comportamentos delitivos.

Dessa forma, o que se pretende demonstrar como via adequada para o 
enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes é a mudança 
de percepção da polícia como instituição militarizada e hierarquizada, re-
fl exo de uma sociedade recém liberta do autoritarismo dos regimes milita-
res, para uma polícia baseada em atitudes de “policiamento comunitário”4 e 
“policiamento orientado ao problema”5. Deve-se romper o distanciamento 
das polícias e dos cidadãos, buscando a democratização nas decisões e a 
efetiva participação social nas prestações de serviços referentes à segurança 

4
“O policiamento comunitário expressa 
uma fi losofi a operacional orientada à di-
visão de responsabilidades entre polícia e 
cidadãos no planejamento e na implemen-
tação das políticas públicas de segurança.” 
(DIAS NETO, 2000, p.44).

5
“Policiamento orientado ao problema” 
(problem-oriented policing), desenvolvi-
do teoricamente por Herman Goldstein 
(1990), professor da Universidade de 
Wisconsin (EUA) (...) Trata-se de pro-
funda reavaliação da função policial, pela 
qual a polícia, em coordenação com outras 
instituições estatais e não estatais, mobili-
za os seus recursos materiais e intelectuais 
na identifi cação, análise e solução dos pro-
blemas, criminais ou não, de um territó-
rio. (Dias Neto, 2005, P.108/109).
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pública. Nesse entendimento, Dias Neto (2000, p.15) propõe um estilo 
diferenciado de policiamento, caracterizado por:

(1) uma concepção mais ampla da função policial que abrange a variedade 

de situações não-criminais que levam o público a invocar a presença da po-

lícia; (2) descentralização dos procedimentos de planejamento e prestação 

de serviços para que as prioridades e estratégias policiais sejam defi nidas 

de acordo com as especifi cidades de cada localidade; (3) maior interação 

entre policiais e cidadãos visando ao estabelecimento de uma relação de 

confi ança e cooperação mútua.

Devem-se buscar novos modelos de policiamento, que divide respon-
sabilidades, planeja e coloca em prática, de forma cooperada, políticas de 
combate à exploração sexual. Como aponta Dias Neto (2000, p. 55):

O objetivo é romper o distanciamento e a hostilidade e estabelecer um es-

tilo de policiamento fundado na integração e cooperação entre as partes. A 

construção desta parceria pressupõe mudanças operacionais que maximi-

zem a capacidade policial de identifi car, analisar e solucionar problemas.

Ao pensar no Brasil como um país de grandes diversidades econômicas, 
sociais e culturais e como um país de dimensões continentais, a questão da 
exploração sexual de crianças e adolescentes deve ser tratada sob uma ótica 
regionalizada e focada no assunto, analisando cada caso sob a realidade de 
sua região. Nesse sentido está o grande papel da polícia. Novamente, nas 
palavras de Dias Neto (2000, p. 65), 

[...] poucos agentes públicos possuem um contato tão próximo e cotidiano 

com um leque tão ampliado de confl itos e situações problemáticas quanto 

o policial. Poucos profi ssionais estão, portanto, tão habilitados para iden-

tifi car os problemas relevantes e entender o seu impacto na vida local.

Sendo assim, com os mesmos objetivos dos Conselhos Tutelares, a po-
lícia precisa interagir com a sociedade e fi car mais próxima das demais 
entidades participantes da rede de proteção aos jovens, articulando-se 
conjuntamente a fi m de buscar resultados satisfatórios e de longo prazo. 
Nesse entendimento, Zackseski (2009, p.119), ao referir-se à prevenção da 
criminalidade, observa que:

De fato, estratégias articuladas coletivamente, com a inclusão de atores 

institucionais e sociais em torno dos mesmos objetivos, demonstram-se 

mais completas que as estratégias de segurança fragmentadas em proposi-

ções isoladas, com poucas oportunidades de confl uência para um objetivo 

maior, como aquelas colocadas à prova tradicionalmente.6

6
“De hecho, estratégias articuladas colecti-
vamente, con la inclusión de actores insti-
tucionales y sociales en torno a los mismos 
objetivos, se demuestran más completas 
que las estratégias de seguridad fragmen-
tadas en proposiciones aisladas, con pocas 
oportunidades de confl uência para um 
objetivo mayor, como aquéllas puestas a 
prueba tradicionalmente.” (ZACKSES-
CKI, 2009, p.119)
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Recentemente foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal em parce-
ria com outros setores públicos e privados o mapeamento de pontos vulne-
ráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais 
brasileiras (BRASIL, 2010). Isso, num primeiro momento, auxiliará na 
análise de fatores demográfi cos, urbanísticos, econômicos, culturais ou 
educacionais a serem considerados no planejamento de políticas públicas 
em cada área afetada pelo problema. Este mapeamento não deve ser enten-
dido como simples processo investigativo para posterior repressão, o que 
serviria apenas para deslocar a área de incidência dos atos infracionais e 
despertar desconfi ança da sociedade às ações da polícia. Os “dados susten-
tarão ações mais efetivas em conjunto com outras instituições e a rede de 
proteção local.” (BRASIL, 2010, p.10). 

O mapeamento deve ser utilizado em políticas de integração e forne-
cimento de dados para um trabalho conjunto entre polícias, sociedade e 
participantes da rede de proteção de crianças e jovens. Em consonância 
com a perspectiva de polícia cidadã de Bengochea (2004), a base de dados 
da polícia deve ter seu sigilo quebrado para que estudiosos e pesquisadores 
tenham acesso a eles.  Assim, conforme avaliado pelo mapeamento dos 
pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas ro-
dovias federais brasileiras (BRASIL, 2010, p.11):

[...] os novos dados do mapeamento continuam a servir como importante 

instrumento para auxiliar no direcionamento das ações de organizações 

não-governamentais, organismos internacionais e, fundamentalmente, no 

planejamento das políticas públicas locais e nacionais, ratifi cando a rele-

vância do mapeamento dos pontos de vulnerabilidade à exploração sexual 

de crianças e adolescentes.

Para Dias Neto (2005, p.124), “a efi cácia do Estado na gestão de uma 
sociedade pluralista está altamente relacionada à democratização de seus 
processos decisórios”. A integração de experiências profi ssionais desblo-
queia a criatividade social e possibilita enxergar o problema além das di-
mensões estreitas de seus focos.

É nesse sentido que o presente trabalho, de maneira sucinta, demonstra 
a necessidade de mudança de percepção na maneira de tratar o combate à 
exploração sexual de crianças e adolescentes por parte da polícia, que na 
visão de Dias Neto (2005, p.115) “passa por profundas transformações 
organizacionais, operacionais e culturais voltadas a torná-la mais integrada 
ao ambiente externo e, por conseqüência, mais apta a compreender a rea-
lidade em que atua e a prestar bons serviços.” E também por parte de toda 
a sociedade e atores envolvidos na proteção infanto-juvenil. No próximo 
tópico, nesse sentido, será concluído o entendimento a respeito da norma-
tização existente e do papel da rede e da polícia na resolução do problema 
apresentado.
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Considerações fi nais

Para que políticas efetivas de combate à exploração sexual de crianças 
e adolescentes aconteçam, faz-se necessária a participação efetiva dos di-
versos atores engajados na rede de proteção, regionalizando a discussão 
e analisando a realidade de cada ponto em que o problema se apresenta. 
Leis duras e políticas meramente repressivas não se mostram, portanto, 
como a melhor maneira para solucionar o problema. Dessa feita, a polícia, 
em seu papel, deveria não apenas agir em situações de repressão criminal, 
mas também interagir com a sociedade e todos os atores envolvidos, de-
mocratizando a discussão e fortalecendo a rede social de proteção. Afi nal, 
a polícia possui contato direto com a sociedade e isso facilita identifi car a 
exploração sexual e articular a integração dos diversos atores envolvidos.
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Resumo
O presente artigo faz uma análise do avanço da participação da sociedade civil na elaboração de ações sociais e polí-
ticas na área de segurança pública para o enfrentamento das várias expressões da violência.
O processo de democratização dentro do país, com maior participação popular na “coisa pública” e grande infl uência 
sobre decisões políticas, vem abrindo um novo espaço para o surgimento de uma “inovadora” metodologia de atuação 
no âmbito da segurança pública, de forma a descentralizar do Estado o planejamento.
Como em outras áreas, observamos a inserção direta ou indireta do indivíduo na fi scalização e formulação das polí-
ticas públicas, fazendo cessar a ideia de que alguns assuntos são apenas para especialistas.
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Introdução

Com a transferência da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, 
foi criada a Intendência Geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil 
no Rio de Janeiro. Delegada a desempenhar a função de polícia judiciária, 
estabelecia punições, fi scalizava o cumprimento das mesmas e também era 
responsável pelos serviços públicos como abastecimento de água, obras ur-
banas, iluminação e outros serviços urbanos da cidade (MARCINEIRO  
e PACHECO, 2005).

Mais ou menos um ano após a chegada de D. João VI, foi criada a 
Divisão Militar da Guarda Real de Polícia. Uma força policial que atuava 
em tempo integral, constituída no modelo militar e subordinada ao Minis-
tério da Guerra e à Intendência de Polícia. Suas atividades eram capturar 
os escravos, desordeiros e criminosos e patrulhar para reprimir as ações de 
contrabando. Essas características eram defi nidas pela Corte Real e liga-
das àqueles que não concordassem com o que lhes era determinado. Neste 
momento, ainda não se tinha noção a respeito da segurança pública, nem 
referências a essa questão. 

Em 1822, foi declarada a Independência do Brasil, e ainda a segurança 
do indivíduo era confundida com a segurança do país. Durante o Período 
Imperial, o país entrou em confl itos internos e externos, e a força policial, 
chamada de Guarda Real, atuou no espaço da defesa interna e da segu-
rança nacional, agindo conjugadamente com o Exército Brasileiro, criado 
desde 1648. Somente poderiam fazer parte dessa Guarda os cidadãos elei-
tores, ou seja, indivíduos que possuíam renda mínima, conforme defi nição 
do art. 192 da Constituição Política do Império de 1824. Observava-se a 
determinação do grau de direitos através dos bens e, contudo, a divisão 
social entre os indivíduos.

No Período Regencial (1831), a Guarda Real foi substituída pelo Cor-
po de Guardas Municipais Voluntários Permanentes por província, com 
a fi nalidade de enfrentar a agitação inerente à época. Mais tarde, a deno-
minação foi alterada e cada província determinou seu título conforme a 
Unidade Federativa (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Polícia 
Militar do Estado do Ceará e outros).

Nesse mesmo período criou-se a Guarda Nacional, uma organização 
paramilitar, ou seja, independente do Exército, com a atribuição de defen-
der a Constituição e a integridade do Império na manutenção da ordem 
interna. Em 1866, no Rio de Janeiro, foi criada a Guarda Urbana, precur-
sora do Corpo Civil da Polícia: uma força não militarizada com atividades 
de ronda.

A Corte era composta por uma força policial militar e outra civil, sen-
do que a primeira tornou-se força aquartelada, com operações de grande 
porte, e a segunda fi cou com a atribuição da vigilância contínua da cidade, 
conforme art. 6º do Decreto Imperial de 1866.

Antes da Constituição Provisória da República, o governo determinou 
a dissolução da Guarda Urbana, sendo esta extinta em 1889. Nesse mesmo 
ano, quando proclamada a República, fi cou defi nida, através do art. 5º do 
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Decreto nº 1, a responsabilização dos governos estaduais pela manutenção 
da ordem e segurança pública e pela defesa e garantia da liberdade e dos 
direitos dos cidadãos.

Essa determinação por escrito não se tornou uma prioridade no país, 
embora fosse uma ordem a ser cumprida, pois ainda eram usados elemen-
tos que retraíam os direitos e a liberdade do cidadão, como descreve Costa 
(1989), citada por Fernandes e Costa (1998):

As violências cometidas pelos senhores continuavam a encontrar, em cer-

tos casos, o apoio da polícia. A polícia e a justiça não impediam as arbi-

trariedades dos senhores; seus membros recrutados entre as categorias do-

minantes ou pertencentes à sua clientela colaboravam para a manutenção 

do regime (COSTA, 1989, apud FERNANDES; COSTA, 1998, p.315).

Por volta da década de 1920, observa-se que a Organização Policial, 
chamada também de Forças Públicas, em razão de colaborar com as Forças 
Armadas, passou a adotar regulamentos desta última. Diante disso, eram 
consideradas como reserva do Exército. Face a tais valores, a ideologia que 
norteava a polícia era a dominante/repressora, em razão de atuar na defesa 
da nação e dos estados em conjunto com as Forças Armadas.

No início do Governo Vargas, o Brasil passou a ter alguns confl itos 
diante das exigências da sociedade, que reivindicava a democracia, através 
de eleições e de uma nova Constituição. Com o receio de ser contraposto, o 
governo federal decidiu controlar as Forças Públicas, ofi cializando a Força 
Reserva de Primeira Linha do Exército, conforme determinação do arts. 
5º e 167 da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 
1934. Ocorreu a primeira referência sobre as Forças Públicas, hoje a Polícia 
Militar, como organização.

Em 1946, a União continua com a atribuição da legislação anterior, 
contudo, a Constituição da época denominava as Forças Públicas de “Polí-
cias Militares”, caracterizando-as ainda como força auxiliar instituída para 
segurança interna e manutenção da ordem nos estados.

Na década de 60, especifi camente em 1964, o Brasil passou a ter nova-
mente momentos de confl itos políticos e sociais, vivendo em um regime de 
restrição da liberdade. Tal período foi caracterizado pela falta de democra-
cia, censura e perseguição política aos que eram contra a ditadura militar.

O controle sobre o efetivo das Polícias Militares e a centralização da 
segurança nas Forças Armadas tinha como particularidade a repressão 
como meio de preservar a ordem e os objetivos nacionais, restringindo os 
governadores a organizarem as corporações estaduais. Esse fato fi ca con-
solidado na Constituição da República de 1967.

Nesse período, as Polícias Militares passaram a ser comandadas por 
ofi ciais do Exército, que imprimiram à corporação valores das Forças Ar-
madas. Portanto, o Brasil adquiriu, nesse momento, um colaborador do 
período ditatorial, ou seja, uma polícia repressora que priorizava a segu-
rança nacional, desfavorecendo a segurança pública e se inserindo num 
contexto negativo diante da sociedade brasileira.

Típica do regime ditador, a ideologia militarista baseia-se no combate 
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e eliminação de um inimigo que perturbe a ordem pública. Isso explica o 
comportamento da polícia, acarretando para a sociedade uma concepção 
de guerra.

Terminado o período da Ditadura, uma nova Constituição foi pro-
mulgada, em 05 de outubro de 1988. Ela defi niu de maneira parcialmente 
“inovadora” o conceito de segurança, segundo texto constitucional:

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I – polícia federal;

II – polícia rodoviária federal;

III – polícia ferroviária federal;

IV – polícias civis;

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares (BRASIL, 1988).

O texto destaca uma autonomia para os estados em conduzir a política 
de segurança gerando uma descentralização. O resguardo à ordem pública 
e a prevenção da violência se tornaram atribuições das instituições poli-
ciais.

Segurança Pública pós-1988

O Decreto nº 2.169, de 1997, revogado pelo Decreto nº 6.950, de 2009, 
que regulamentou o Conselho Nacional de Segurança Pública – CO-
NASP, também estabeleceu que este seria um órgão colegiado de colabo-
ração técnica no combate à criminalidade, subordinado ao próprio Minis-
tério. Entre seus propósitos estava a formulação do Plano Nacional de Se-
gurança Pública. Mesmo diante de um marco democrático, esse conselho 
não absorveu autonomia e uma atribuição participativa de outros atores da 
sociedade, por isso seu papel não fortaleceu as redes de segurança.

A Constituição de 1988 trouxe algumas mudanças para a sociedade, 
contudo mantém algumas questões da Constituição anterior em relação à 
segurança pública. Um exemplo é a atuação de um dos órgãos responsáveis 
pela segurança pública, Polícia Militar, em defesa do estado, como apare-
lho controlador de uma maioria excluída, seguindo assim uma ideologia 
de controle social. Essa ideologia lembra a ideia do panóptico1 na concep-
ção de Foucault2, ou seja, um dispositivo de poder disciplinador coercitivo 
(SANTOS, 2005).

Com a evolução da sociedade, entretanto, ocorrem mudanças de ne-
cessidades. Tal fato leva a polícia a ter que se organizar numa ideologia 
preventiva, com a fi nalidade de promover ordem pública, assistir a comu-
nidade e orientá-la.

A “ordem pública” mencionada pela Constituição de 1988, como 
função a ser desempenhada pela segurança pública, é a necessidade de o 
Estado garantir e assegurar efetivamente o funcionamento dos serviços 
públicos, bem como o acesso da sociedade à políticas de educação, saúde, 
segurança, habitação e também a articulação entre os atores sociais, a fi m 

2
Michel Foucault é um importante fi lósofo 
que concentrou seu trabalho na relação en-
tre poder e governamentalidade e práticas 
de subjetivação.

1
Termo de autoria de Jeremy Bentham. Se 
referia a uma espécie de controle visual e 
disciplinador baseado em um sistema pe-
nitenciário por ele desenvolvido.
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de desfazer o mito de que esse assunto é somente pauta da Justiça Crimi-
nal, algo que não condiz com a Carta Magna.

Em 2000, a Política de Segurança Pública se deparou com o desafi o 
de elaborar um planejamento estratégico que contemplasse todas as esferas 
de governo (federal, estadual e municipal), e através da Medida Provisória 
nº 2.029 lançou o Plano Nacional de Segurança Pública – PNSP, com o 
objetivo de aprimorar o sistema de segurança pública brasileiro, através de 
compromissos estratégicos capazes de relacionar as políticas voltadas para 
a segurança às ações comunitárias (participação direta da população).

Algumas críticas foram realizadas por pesquisadores a esse Plano Na-
cional de Segurança Pública, a fi m de provocar refl exões a respeito da po-
sitividade e negatividade. Cabe ressaltar que toda política pública atinge 
diretamente o indivíduo na sua particularidade e coletividade, e por isso a 
adesão popular torna-se uma ferramenta de importante função na legiti-
midade da cidadania.

Após três anos, o Ministério da Justiça cria o Sistema Único de Segu-
rança Pública (SUSP) para integrar, e não unifi car, ações das três esferas 
de governo (federal, estadual e municipal), sem interferir na autonomia de 
cada um. É válido ressaltar que a integração promove maior economia e 
racionalização dos recursos, conforme informação contida no Relatório de 
Avaliação de Programa do Tribunal de Contas da União (2005).

O sistema gera uma nova condução na gestão da Segurança Pública. 
Com a fi nalidade de garantir transparência, o SUSP monitora o planeja-
mento estratégico e identifi ca os métodos e instrumentos que devem ser 
usados para o combate à violência. Contudo, não foi instituído por lei e so-
mente em 2007 foi regulamentado pelo Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania – PRONASCI, que tem como foco a prevenção.

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – 
PRONASCI

O Ministério da Justiça, quando desenvolveu o PRONASCI, insti-
tuído pela Lei nº 11.530, de 25 de outubro de 2007, e alterado pela Lei 
nº 11.707, de 19 de junho de 2008, teve como um dos eixos principais o 
envolvimento direto da população na prevenção e redução da violência, 
proporcionando uma articulação maior entre Estado e sociedade civil.

O PRONASCI é um projeto que articula políticas de segurança e ações 
sociais, com o objetivo de desvendar as causas que levam à violência. Seu 
público-alvo são os profi ssionais de segurança, os jovens que já estiveram 
ou se encontram em confl ito com a lei, os presos ou egressos do sistema 
prisional e também os reservistas (passíveis de serem atraídos pelo manejo 
de armas, adquirido durante o serviço militar). O controle do Programa 
conta com a participação da sociedade.

O Programa  foi criado para atuar no enfrentamento da criminalida-
de e também em suas causas, priorizando integração entre a polícia e a 
comunidade nos territórios de paz, locais (comunidades) escolhidos para 
a prática de ações desse programa, tais como: posto de policiamento co-
munitário, Canal Comunidade, medidas de urbanização, projetos educa-
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cionais, programas ligados a esporte e lazer e Conselhos Comunitários 
de Segurança Pública, entre outros. O intuito foi servir de alternativa a 
um modelo de política de segurança pública voltado para ações corretivas, 
dando lugar à atividades de prevenção.

A sociedade civil como produtora de segurança pública

A segurança é um direito social, conforme previsto no capítulo II do 
art. 6º da Constituição Federal de 1988:

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a mo-

radia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição 

(BRASIL, 1988).

O indivíduo tem direito de auxiliar o Estado na organização de ações 
da segurança pública, recuperando o caráter de cidadão, comprometendo-
se com o desempenho dos programas que visem à redução da insegurança 
da população e rompendo com estigmas sobre adesão popular na área.

O aumento da violência que é visto pelo cidadão provoca uma movi-
mentação por parte da sociedade, gerando assim uma cobrança ao poder 
estatal. Essa movimentação, por sua vez, suscita uma conclusão de que 
“não adianta só baixar os índices de violência, é preciso também reduzir a 
sensação de insegurança” (MIKI apud CARMO FILHO, 2009).

Com efeito, a segurança pública não é só uma problemática da polícia: 
deve ser discutida e assumida como tarefa de todos, Estado e população 
(SILVA apud TEIXEIRA, 2006). Sabe-se que a insegurança da popu-
lação e a redução da criminalidade não são assuntos de solução imediata 
e, no entanto, diante do estágio atual, essa questão não envolve apenas 
especialistas da área, mas sim uma iniciativa entre os governos federal, 
estadual, municipal, sociedade civil e outras organizações.

Uma das formas de efetivar o processo democrático está na partici-
pação popular nas decisões políticas, diante das mudanças constantes da 
sociedade, como o aumento das carências da população. Várias áreas como 
a saúde, a educação e a assistência social acompanham a evolução da par-
ticipação popular nas decisões governamentais e no âmbito da segurança 
pública. Essa questão, portanto, tem mostrado relevância, devido ao au-
mento da violência e da sensação de insegurança não superada. A atuação 
da sociedade civil é fundamental no aperfeiçoamento das políticas públi-
cas, uma vez que a integração entre Estado e sociedade civil possibilita a 
democracia e considera os anseios populares (NERY, 2009).

Considerações Finais

Tendo como base a trajetória apresentada da segurança pública no Bra-
sil, foi aqui visualizado que essa política seguiu pautada, ao longo dos anos, 
por uma ideologia dominante, com características repressoras, como iden-
tifi car, combater e eliminar o inimigo. Quando se começou a balbuciar a 
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respeito de segurança e proteção, cada período político se apresentou com 
predicados não democráticos, repressivos e estigmatizados.

Por longas épocas, o assunto segurança pública não foi prioridade para 
o governo. Daí a difi culdade de defi nir responsáveis, metodologias e arti-
culações que promovessem o bem-estar da sociedade, fato que gerou con-
sequências de proporções espantosas.

A garantia de direitos, como sendo alvo da sociedade, e a iniciativa da 
Constituição Federal de 1988 vêm criando novos meios de efetivação da 
democracia participativa. Percorrendo-se a história, verifi ca-se que, a pas-
sos lentos e curtos, a segurança pública tenta se organizar de maneira mais 
efi caz, depois da promulgação da Constituição de 1988. Tal fato exibe 
grande avanço no Brasil, considerando-se a tentativa de integrar ações de 
resonsabilidade federal, estadual e municipal, para que seja possível con-
duzir o gerenciamento da questão da segurança pública de forma mais 
elaborada.

Na perspectiva de um novo arranjo para a segurança pública, o gover-
no desenvolve um Programa para minimizar a sensação de insegurança 
da população e também efetivar um planejamento estratégico, o qual era 
necessário. O PRONASCI foi um avanço relevante na história da segu-
rança pública no Brasil, considerando-se a reestruturação das instituições 
policiais, no âmbito operacional e de qualifi cação, e a colaboração dos ato-
res sociais em um complexo contexto. Além disso, a iniciativa promoveu 
a articulação de uma rede social que não era aproveitada para canalizar as 
informações e viabilizar um aprimoramento das atividades sociais.

Dessa forma, a relação entre Estado e sociedade civil permitiu a cons-
trução de um inovador modelo de gestão – contudo, com limitações. Na 
política de segurança pública, muitos desafi os foram encontrados, como a 
adesão por parte de alguns de seus profi ssionais e da sociedade com relação 
à sua aproximação do propósito de desenvolver um novo paradigma nesse 
setor.

Com um estigma autoritário e repressivo, as instituições policiais, 
diante do objetivo de estabelecer maior credibilidade na sociedade, abra-
çam, hoje, a colaboração da população, visando a reverter esses pilares, 
tornando-os vertentes preventivas e elevando a cidadania. Nesse contexto, 
o Estado usa mecanismos para estimular a participação popular, no intuito 
de desenvolver um planejamento estratégico que reduza a violência e colo-
que em prática ações educativas e preventivas.

Podemos concluir, a partir do exposto, que o tema aqui tratado é atual 
e polêmico. Sendo assim, o objetivo não é encerrar o assunto, mas levantar 
questões que possam continuar/suscitar o debate.
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