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Editorial
Thaís Chaves Ferraz 
Editora da Revista Cadernos de Segurança Pública

Recentemente, a Revista Cadernos de Se-
gurança Pública foi indexada 

no Sistema Qualis. Adotado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior – Capes, o sistema estabelece padrões de qualidade dos 
periódicos utilizados pelos programas de pós-graduação para a divulgação da 
sua produção.

É interessante destacar que essa referência se deu a partir dos conteúdos 
dos artigos editados pela revista, uma vez que esta não se liga diretamente a 
universidades ou cursos de pós-graduação. Constar de bases de dados refe-
renciadas por um dos maiores parceiros acadêmicos do país como a Capes é, 
portanto, um reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido pela 
Revista Cadernos de Segurança Pública e por seus colaboradores, os autores.

A indexação, parâmetro valioso para a produção acadêmica na atualidade, 
é mais um estímulo para seguir buscando refl exões sobre uma temática tão 
importante quanto a de segurança pública. 

Assim, nesta edição, foram reunidos seis artigos cujo intuito é contribuir 
para esse debate. Em “Signifi cados de cidadania entre presidiários condena-
dos por crimes sexuais”, Sergio Kodato, coordenador do Observatório de Vio-
lência da USP de Ribeirão Preto, Magda Donegá, psicóloga, e os professores 
Alexandre de Paula e Hilda Maria Gaspar Pereira investigaram as representa-
ções sociais de cidadania em indivíduos encarcerados e condenados. “A violên-
cia no entorno de uma universidade do Rio de Janeiro e seus determinantes”, 
por sua vez, trouxe dados pesquisados por Newvone Ferreira da Costa e Lidia 
Medeiros, professoras da UNISUAM.

Alunos do Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
da Universidade Federal Fluminense colaboraram com três formas de abordar 
questões ligadas à segurança pública: Betânia Mueller tratou da “Reintegração 
social do egresso do sistema prisional e o papel da psicologia”, Talitha Rocha 
escreveu “Entre a ‘produtividade’ e o ‘resguardo’: uma análise das formas de 
registro da Guarda Municipal de Rio Bonito” e Marcus Cardinelli produziu 
“Práticas policiais, representações sociais e fi anças nas delegacias de Polícia 
Civil do Rio de Janeiro”.

Encerrando este número da Revista Cadernos de Segurança Pública está 
a composição de Thiago da Silva Pacheco, doutorando em História Compa-
rada da Universidade Federal do Rio de Janeiro: “A construção da diferença: 
o BOPE e seus agentes nas estruturas da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro”, sobre a identidade da chamada “tropa de elite” carioca.

Boa leitura!
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Resumo 
Esta pesquisa buscou investigar as representações sociais de cidadania em indivíduos encarcerados e condenados, em sua 
maioria, pelos artigos 213 (estupro) e 214 (atentado violento ao pudor). Referenciou-se no método de investigação das 
representações sociais que se baseia na análise das práticas discursivas dos sujeitos envolvidos. Como resultado, pode-
se afi rmar que a representação de cidadania do prisioneiro condenado por crime sexual é paradoxal: enquanto alguns 
consideram que são possuidores de direitos, parcela majoritária entende que, em função do estigma, o único direito a ser 
conquistado, a cada dia, é o de seguir vivendo. 

Palavras-Chave 
Representações sociais, cidadania, prisioneiros, prisão, crimes sexuais
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Introdução

Neste estudo, buscou-se entender, ao longo da trajetória de vida do 
presidiário, considerando-se tanto a vivência anterior à prisão quanto a 
experiência no cárcere, como foi o processo de aquisição da noção de cida-
dania, as percepções de exercê-la no cárcere e o prognóstico que o próprio 
sujeito projeta quanto ao desejo de reinserção social.

De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional (DE-
PEN), 445,7 mil presos integram o sistema penitenciário do país. Segun-
do Wilcken (2005), “40% desses presos ainda estão aguardando julgamen-
to” (WILCKEN, 2005). A morosidade do sistema de justiça faz com que 
o presidiário sinta sua pena como maior do que o delito cometido, o que 
pode estimular a necessidade de vingança e alimentar uma violência reati-
va ao sistema prisional, dirigida ao patrimônio, aos agentes penitenciários, 
aos policiais e às autoridades judiciárias.

Nesse sentido, espera-se que as recentes medidas introduzidas para dar 
aos juízes maior fl exibilidade na condenação e os esforços para promover 
penas alternativas possam amenizar o atual cenário dos presídios no país. 
Além desses fatores, o agravamento da situação é exacerbado em prisões 
que são essencialmente controladas por grupos criminosos, agindo com 
ousadia e violência e exercendo grande domínio sobre o sistema carcerário. 
Na realidade, o sistema de justiça como um todo deve ser atualizado. Con-
forme Adorno (2002), ele permanece operando como há três ou quatro 
décadas.

Assim, o conhecimento da construção histórica da prática da cidadania 
e do controle social através da instituição “prisão” se faz necessário. Ao 
mesmo tempo, se objetiva uma análise das repercussões das representações 
de criminosos sexuais, não só em relação à sociedade, mas também em 
relação ao próprio sistema carcerário no qual estão inseridos.

Cidadania 

Cidadania remete ao indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos 
de um Estado, ou desempenho de seus deveres para com este (FERREI-
RA,1999). O termo “cidadania”, em Cunha (1986), é defi nido pelo estado 
ou qualidade de cidadão e tem sua origem no século XX. Já “cidadão” re-
monta ao século XIII. Esses dois conceitos são derivados de “cidade”: um 
complexo demográfi co formado por uma população não agrícola. 

Apesar de cidadão e cidade aparecerem no século XIII, na Antigui-
dade, práticas similares à cidadania faziam parte da civilização greco-
romana. Posteriormente, essas práticas surgiram nos burgos da Europa 
Medieval e nas cidades do Renascimento que resgataram a cidadania ro-
mana, com ênfase na autodisciplina, patriotismo e preocupação com o bem 
comum (OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996).

Um primeiro entendimento de cidadania, nos moldes contemporâneos, 



5

Cadernos de Segurança Pública | Ano 6 ● Número 05 ● Junho de 2014 | www.isp.rj.gov.br

Signifi cados de cidadania entre presidiários condenados por 
crimes sexuais
[Sergio Kodato
Magda Silvia Donegá
Alexandre da Silva de Paula
Hilda Maria Gaspar Pereira]

aparece na obra de Marshall (1967). Essa concepção inclui a prática de 
direitos civis, políticos e sociais. Os direitos civis se referem à liberdade 
pessoal, à celebração de contratos e à aquisição de propriedades. Os direi-
tos políticos se referem à possibilidade de tornar-se membro do governo e 
de votar. Por sua vez, o direito social trata da universalização do acesso aos 
bens materiais (VIEIRA, 1999).

Ao longo da história, os primeiros direitos conquistados foram os civis, 
o que ocorreu após as Revoluções Francesa e a Americana (século XVIII). 
Os direitos políticos foram colocados em prática no século XIX, porém, 
havia restrições às mulheres, aos escravos e aos analfabetos. Os direitos 
sociais foram conquistados no século XX, junto aos movimentos sindicais 
e ao Estado do Bem-Estar Social.

De acordo com Carvalho (1996), a noção de cidadania brasileira foi 
constituída em um modelo de cima para baixo, diferentemente de países 
como França, Estados Unidos ou Alemanha. “O brasileiro foi forçado a 
tomar conhecimento do Estado e das decisões políticas, mas de manei-
ra a não desenvolver lealdade em relação às instituições” (CARVALHO, 
1996,p. 15).

No século XIX, o Estado impôs, aos poucos, o controle da população 
através do título de eleitor, registro de nascimento, de óbito e de casa-
mento. Entretanto, a inclusão do indivíduo na sociedade era mediada pela 
Igreja Católica: o nascimento marcado pelo batismo, o casamento, pelo 
cerimonial que tornava público o matrimônio (CARVALHO, 1996). 

A Proclamação da República e a Constituição de 1891 ampliaram os 
direitos dos cidadãos. No que se refere ao voto, havia a idade mínima es-
tipulada de 21 anos aos homens, exceto os mendigos, os analfabetos e os 
religiosos. Considerando que mais de 80% da população era da zona rural 
e analfabeta, um número muito restrito tinha direito à cidadania e  à parti-
cipação política no país. Nesse período, apesar do predomínio da popula-
ção rural, a luta pela ampliação da cidadania localizava-se na área urbana. 
Os direitos civis esbarravam na supremacia do latifúndio, e a estrutura 
político-econômica articulava o poder. Sendo assim, “o desafi o vinha das 
principais áreas urbanas, nas quais os trabalhadores exigiam o direito de 
greve, melhores condições de vida e trabalho” (LUCAS, 2003, p. 478).

Em 1937, a imposição da Carta Magna implicou em retrocessos no que 
tange à cidadania: foram dissolvidos os partidos políticos, iniciou-se a cen-
sura a programas de rádio, diminuindo-se as possibilidades de contestação 
ao regime. Os direitos eram garantidos mais pela benemerência do Estado 
do que pela luta política da população.

A ditadura militar, inaugurada em março de 1964, representou um dos 
maiores retrocessos na participação política dos cidadãos brasileiros. Atra-
vés do golpe militar, surgiu um Estado ditatorial, pautado num regime de 
repressão em todos os níveis da sociedade. Algumas mudanças se destaca-
ram historicamente: o fechamento do Congresso Nacional, a intervenção 
em estados e municípios e a suspensão do habeas corpus, entre outras. 

A Constituição de 1988 consolidou a redemocratização no país. O di-
reito ao voto foi universalizado e facultativo para a população entre 16 e 18 
anos. Vários avanços se destacaram, entre eles: a instituição do voto direto 
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para presidente, a criação do Ministério Público, o direito ao conhecimen-
to de informação de instituições sociais e públicas (habeas data).

Apesar das mudanças nos direitos dos cidadãos, as desigualdades so-
ciais ainda estão enraizadas na estrutura social brasileira, manifestando-se 
na exclusão de amplos setores “que seguem submetidos a formas variadas 
de violência e alijados da Previdência Social, do acesso à justiça, moradia, 
educação e saúde” (LUCAS, 2003, p. 488).

Segundo Naves (2003), com o Estado enfraquecido há maiores difi -
culdades em atender às demandas e aos interesses das camadas populares. 
As contradições se avolumam: “De um lado, a miséria crescente que atinge 
cada vez mais pessoas e segmentos sociais. De outro, uma fração cada 
vez menor da sociedade acumula um volume de riquezas cada vez maior” 
(NAVES, 2003, p.565).

Sistema prisional

De acordo com Rocha (1994), a prisão, como um modelo de reclusão, 
surgiu no século XVI, em abrigos destinados a confi nar e corrigir os mar-
ginais para o trabalho. Singer (2003) cita as construções das “workhouses” 
(casas de trabalho) na Inglaterra, onde eram confi nados mendigos e vaga-
bundos. Na França, as prisões recebiam o nome de “hospital geral” e eram 
destinadas a enfermos, loucos, crianças abandonadas, velhos e pessoas sem 
trabalho.

Segundo Foucault (1994), no século XIX atribuiu-se à prisão a carac-
terística disciplinar e corretiva.  A punição não implicava suplício ou dila-
cerações do corpo, mas em táticas peculiares que tornavam os indivíduos 
produtivos e submissos. Tratava-se de um “controle minucioso das opera-
ções do corpo, que viabilizavam a sujeição constante de suas forças”, im-
pondo uma relação de docilidade e utilidade (FOUCAULT, 1987, p. 126).

Bauman (1999) elucida que, diante das mudanças decorrentes da glo-
balização e do neoliberalismo, amplas camadas populares da sociedade 
foram excluídas do mercado de trabalho. Não há vagas para locação dessa 
mão de obra e, desse modo, é função da prisão manter tais indivíduos 
fora de circulação. Sendo assim, na contemporaneidade, a prisão funciona 
como um depósito de indivíduos que não se enquadram nos padrões domi-
nantes da sociedade cristalizada.

Rangel (2007) alerta para o fato de que são poucos os recursos des-
tinados às demandas de educação, saúde e cidadania dos presos. O autor 
citado propõe que as atividades educacionais atinjam amplos aspectos na 
formação do presidiário, como a educação para a saúde, considerando que 
o ambiente carcerário é insalubre e de risco para contaminação por vários 
tipos de doenças infecciosas.

Em relação à cidadania, na maioria dos países europeus os presos têm 
direito ao voto. Esse direito tende a manter, no indivíduo, interesse por as-
suntos sobre a realidade externa. A ampliação deste direito também pode 
conferir um olhar mais atento à realidade no interior das muralhas: “O 
voto de numerosos detentos favorecerá um crescimento de interesse, por 



7

Cadernos de Segurança Pública | Ano 6 ● Número 05 ● Junho de 2014 | www.isp.rj.gov.br

Signifi cados de cidadania entre presidiários condenados por 
crimes sexuais
[Sergio Kodato
Magda Silvia Donegá
Alexandre da Silva de Paula
Hilda Maria Gaspar Pereira]

parte dos políticos, para com a organização geral das prisões” (RANGEL, 
2007, p. 90).

De acordo com Salla (2003), o aparato policial e prisional tem de-
monstrado uma resistência crônica em se modifi car e se orientar segundo 
padrões democráticos, devido à predominância das condutas de arbitra-
riedade e violência, cultivadas desde a ditadura militar. Dentre as prin-
cipais práticas, destacam-se: a tortura, as imposições de maus-tratos nos 
ambientes prisionais, a corrupção da polícia e dos servidores no sistema 
penitenciário e o corporativismo.

 Segundo Wacquant (2002), fatores como a adoção das medidas de 
limpeza social através de policiais nas ruas, os abusos desses profi ssio-
nais, a inoperância das instituições legais e judiciárias, a escalada da 
criminalidade e o crescimento das práticas de repressão acentuam esse 
quadro problemático. Além desses fatores, a presença de organizações 
criminosas, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, 
tem agregado muitos indivíduos ao mundo do crime. Essas organizações 
agem com ousadia e violência no enfrentamento com a polícia, seja no 
resgate de internos, tentativas de fugas ou ataques às prisões. Os resulta-
dos são o aumento das tensões no ambiente prisional e o maior número 
de mortes dentro e fora dos presídios, principalmente entre os grupos 
rivais (SALLA, 2003). 

Na mesma direção, Neder (1994) afi rma que a população carcerária 
brasileira é constituída, em grande parte, por indivíduos que já sofrem 
preconceito na sociedade, em geral pessoas de descendência negra ou de 
comunidades marginalizadas. Tal estigma está vinculado à origem colo-
nial e escravista do país, que teve como base a exclusão de negros e pobres.

A exclusão social é reforçada pelo preconceito, discriminação e estig-
matização desses indivíduos. Percebe-se que, no senso comum, o negro 
é considerado como potencial perturbador da ordem social, mesmo com 
estudos científi cos questionando essa representação depreciativa e estereo-
tipada. Com efeito, “se o crime não é privilégio da população negra, a pu-
nição parece sê-lo” (ADORNO, 1986, p.285). Conforme Adorno (1986), 
há um consenso em relação aos efeitos provocados pela discriminação das 
agências que combatem a criminalidade: a intimidação por policiais, ações 
punitivas e maior severidade no tratamento dispensado preferencialmente 
a jovens, aos pobres e aos negros. Esse autor acentua que tais segmentos 
sociais são os mais desprovidos das imunidades conferidas para as comple-
xas organizações delinquentes, aquelas que envolvem cidadãos das classes 
média e elevada da sociedade.

Criminosos sexuais

A construção social do fenômeno da violência sexual obteve, ao longo 
dos séculos, diferentes representações e signifi cados, nas diversas socieda-
des e culturas. Segundo Vigarello (1998), em seus estudos sobre a história 
do estupro, durante a Idade Média, os desvios sexuais eram considerados 
crimes contra a moral pública. Com o advento do Iluminismo, o indivíduo 
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passou a obter um valor central, e esses desvios começaram a receber uma 
nova simbologia e interpretação. Contudo, somente com os movimentos 
sociais e, principalmente, o movimento feminista, a partir dos anos de 
1960, os crimes sexuais passaram a ser considerados como “crimes contra 
a pessoa” (VAN CLEAVE, 2007). 

Dessa forma, a regulação da sexualidade poderá ser baseada num in-
divíduo livre e autônomo, com o poder de consentimento e livre arbítrio 
para escolhas em relação ao seu comportamento sexual. Consequente-
mente, a construção da violência sexual contemporânea acaba por tomar 
novos rumos, na perspectiva de sua interdição e inclusão nas agendas 
políticas voltadas para os direitos humanos e combate à discriminação 
de gênero.

Ao mesmo tempo, as perversões sexuais tornaram-se mais visíveis, 
como no caso da pedofi lia, a pornografi a infantil na internet. Em geral, 
os crimes contra menores passaram a ter maior destaque na mídia, sendo 
contemplados pelas políticas públicas. Lowenkron (2012) analisa a criação 
da representação do “monstro” contemporâneo, ancorada na fi gura do pe-
dófi lo, e nas suas dimensões não só políticas e legislativas mas também seu 
efeito no imaginário social.

Os delinquentes acusados de crimes sexuais se tornaram, na sociedade 
atual, os principais desviantes e bodes expiatórios, fomentadores de terro-
rismo e pânico moral (STANLEY, 1980). São considerados dessa forma 
mesmo pelos próprios presos, responsáveis por outros tipos de crimes. O 
sistema penitenciário tenta, em muitos casos, separar esses criminosos em 
alas diferentes para garantir-lhes a sobrevivência. Contudo, devido à su-
perlotação dos presídios e delegacias, as “sentenças de morte” acabam sen-
do executadas, e assassinatos são simulados como suicídios ou vinganças.

Um aspecto importante, que não se deve deixar de mencionar, é o fato 
de que, em muitos casos, os presos que cometeram crimes de estupro e 
pedofi lia mostram traços característicos de personalidade sociopata e po-
dem possuir um alto grau de periculosidade. Como o sistema prisional não 
se responsabiliza, em sua maioria, por uma avaliação psicopatológica dos 
presos, acaba por ocorrer uma mistura na convivência entre eles. Dessa 
forma, o encaminhamento desses presos se faz incorretamente, podendo 
ser uma das causas de rebeliões e execuções nos presídios (FERES,C.R.; 
CAMPOS, F. R.; ALMEIDA,S.J.A.; CORDEIRO, J.A., 2002).

O criminoso sexual, paradoxalmente, acabou por tornar-se vítima e 
bode expiatório entre os presos, por ser condenado dentro da dinâmica do 
cárcere, por praticar um delito inaceitável do ponto de vista do código de 
honra dos presidiários e criminosos. Mas ao mesmo tempo, como é um 
indivíduo altamente perigoso, devido aos seus distúrbios de personalidade, 
ocorre uma complacência com essas execuções.

Goffman (1963) postula que o estigma surge de expectativas norma-
tivas. A sociedade cria um perfi l, um estereótipo relativo às condutas e ao 
caráter. Dessa forma, tudo que é interpretado como fora desse estereótipo 
é objeto de estigma. Esse autor propõe que a manipulação do estigma é 
uma ramifi cação de algo básico na sociedade: o “perfi l” de expectativas 
normativas em relação à conduta e ao caráter.
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O estigma que recai sobre os presidiários afasta a sociedade do contato 
com a prisão e os egressos, pois é mantida a fi gura do criminoso como 
principal aspecto do caráter desses indivíduos.  O preconceito faz com que 
a pessoa deixe de ser considerada em sua totalidade, sendo reduzida ao que 
deve ser rejeitado. Dessa forma, “uma barreira é formada e nos impede de 
ver a pessoa que ali está” (SEQUEIRA, 2004, p. 70).

Método

Este estudo fundamentou-se no paradigma da pesquisa qualitativa. 
Segundo Bogdan e Biklen (1997), na pesquisa qualitativa a fonte dire-
ta dos dados é o ambiente natural, e a investigação caracteriza-se como 
descritiva. O material empírico aparece em forma de imagens, palavras e 
discursos que necessitam ser analisados. Há um maior interesse do pesqui-
sador pelo processo do que pelo produto.

Metodologicamente, a pesquisa se referencia na teoria das representa-
ções sociais, proposta por Moscovici (1978) e Jodelet (1986). De acordo 
com Moscovici (1978), a representação social é formada no cotidiano das 
pessoas, de modo espontâneo, por meio das interações sociais. As suas 
principais funções são a elaboração de conhecimentos, a orientação de 
comportamentos e a comunicação entre os indivíduos.

Coleta de dados

Os dados foram coletados por meio da observação participante do con-
texto institucional, registrada no diário de campo, descrito por Bogdan e 
Biklen (1997) e da entrevista semiestruturada em profundidade, descrita 
por Bauer e Gaskel (2002) e Dabus (1999).

A observação participante foi importante para o domínio da dinâmica 
institucional vivida pelos participantes e, também, porque as representa-
ções sociais são analisadas, sempre, em função do contexto no qual foram 
produzidas. A entrevista semiestruturada é o instrumento que permite 
aprofundar a investigação em seu universo representacional e conhecer de 
modo amplo as signifi cações e interpretações da realidade.

Como procedimento: foram realizadas entrevistas, em profundidade, 
com 15 sujeitos escolhidos, aleatoriamente, dentre os detentos com mais 
de dois anos de internação. A entrevista referenciou-se em um roteiro que 
envolveu aspectos signifi cativos da história de vida, da relação com as nor-
mas sociais, da prática delituosa, da vida prisional e das expectativas para 
o futuro. 

O contexto institucional da pesquisa

Durante a pesquisa na unidade prisional, o número de presos aumen-
tou de 900 para aproximadamente 1.700. As acomodações eram para uma 
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população de 768. O número excedente indicou interferir de modo expres-
sivo na rotina da unidade. Inaugurada em 12 de março de 2002, a unidade 
citada era inicialmente destinada ao cumprimento de pena de presidiários 
idosos (acima de 45 anos). Porém, em agosto de 2002, já havia recebido 
um grande número condenados por crimes sexuais. No fi nal de 2005, o 
local assume predominantemente esse perfi l. 

No entanto, posteriormente, houve uma grande transferência de presos 
que não eram do perfi l do espaço. Nos últimos cinco anos, desativou-se 
uma unidade específi ca para criminosos sexuais: eram quatro recintos e 
foram reduzidos a três. Desde a desativação, o número de presos tem au-
mentado, contando com, praticamente, 900 presos a mais. O ambiente 
tornou-se mais tenso, culminando com cinco execuções em 2011, seguidas 
de decapitação. Tal fato indica o rito sumário de execução e crueldade.

Nos momentos de entrevistas informais com os internos, em relação 
à prisão, verifi cou-se que as maiores reivindicações eram em relação ao 
andamento dos processos, tempo de reclusão e lapsos para benefícios. A 
unidade pesquisada era o único local de atendimento às demandas indi-
viduais. As tensões, por esse motivo, concentravam-se na vida particular, 
muito reduzida. Um deslize poderia ser motivo para sanção institucional 
ou exclusão por parte da população carcerária. 

Há um paradoxo central na direção do desenvolvimento humano. 
Quando as rotinas de segurança eram mantidas, havia uma maior possi-
bilidade de implantação de atividades humanitárias e de desenvolvimento 
com relação à pessoa humana. Isso ocorria através dos setores de reintegra-
ção social e saúde, educação e trabalho.

O contraditório na situação apontada anteriormente é que a disciplina, 
em alguns momentos, signifi cava o desempenho do papel do “bom preso”, 
de anulação dos desejos e do desempenho de estereótipos. É justamente 
essa anulação que permite a inclusão em atividades de resgate e desenvol-
vimento da fi gura humana.

Segundo Portugues (2001), punir e reabilitar são fi ns confessos da pri-
são. Desconsiderar um ou outro seria uma derrocada, no tocante à forma 
de excelência de combate à criminalidade. Uma vez que os dois fi ns já es-
tão inseridos na proposta da instituição, a única possibilidade concreta é a 
negociação e a compreensão, nos dois polos, das exigências e necessidades 
de ambos os setores.

Resultados e Discussão 

Caracterização geral dos entrevistados

Foram entrevistados 15 presidiários: Francisco, Luciano, Vagner, Leo-
nardo, Cristóvão, Arnaldo, Inácio, Osvaldo, César, Rodrigo, José, Lúcio, 
Aurélio, Gilson e Mariano (nomes fi ctícios).

Quanto à etnia: Francisco, Luciano, Leonardo, Inácio, César, José e 
Mariano são brancos; Vagner, Cristóvão, Arnaldo, Rodrigo, Aurélio e 
Gilson são pardos; e Osvaldo e Lúcio são negros.  Em relação ao nível de 
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instrução, 11 têm instrução no nível fundamental incompleto (Luciano, 
Vagner, Leonardo, Arnaldo, Inácio, Osvaldo, Rodrigo, José, Lúcio, Au-
rélio e Mariano); Cristóvão concluiu o ensino fundamental; Francisco e 
Gilson concluíram o ensino médio; e César tem nível superior incompleto.

Entre os entrevistados, apenas Gilson e Mariano são condenados por 
crimes comuns, assalto, e foram incluídos na unidade prisional por serem 
presos idosos. Todos outros são condenados por crimes sexuais, sendo que 
Francisco, Leonardo e Aurélio são condenados, apenas pelo crime sexual 
de atentado violento ao pudor. Os demais têm ambas as condenações, por 
crimes comuns e sexuais: Luciano (furto, assalto e atentado violento ao 
pudor); Vagner (assalto, estupro e atentado violento ao pudor); Cristóvão 
(assalto e estupro); Arnaldo (assalto e estupro); Inácio (furto, atentado 
violento ao pudor e corrupção de menores); Osvaldo (assalto e estupro); 
César (assalto, falsidade ideológica e estupro); Rodrigo (assalto, estupro 
e atentado violento ao pudor); José (assalto, estupro e atentado violento 
ao pudor); Lúcio (furto, estelionato, assalto, homicídio, agressão, estupro, 
atentado violento ao pudor e falsidade ideológica).

De acordo com Rozicki (2001), o sentido do exercício da cidadania 
está relacionado à prática estrita de votar e ser votado, sendo que, sem 
isso, não há uma participação efetiva no meio social. Entre a população 
carcerária investigada, essa concepção foi pouco mencionada. As marcas 
discursivas que mais apareceram associadas ao entendimento de cidadão e 
cidadania: qualidade de ser “honesto” (sete entrevistados) ou “trabalhador” 
(quatro entrevistados).

A ênfase na fi gura de uma pessoa honesta, para representar o conceito 
de cidadania, indica o sentimento de compromisso formal com a verdade, 

Nome Idade
Pena/Tempo de 
cumprimento

Profi ssão desenvolvida anterior à prisão

Francisco 49 anos 8 anos/4 anos Cabeleireiro, contador e gerente de restaurante

Luciano 30 anos 14 anos/7anos Vendedor e garçom

Vagner 22 anos 40 anos/2 anos Auxiliar de escritório, atendente geral e balconista

Leonardo 27 anos 9 anos/ 4anos Pedreiro e auxiliar de serviços

Cristóvão 32 anos 12 anos /6 anos Pedreiro, frentista e coletor de lixo

Arnaldo 33 anos 34 anos/ 12 anos Caminhoneiro

Inácio 26 anos 14 anos/ 5 anos Auxiliar de serviços

Osvaldo 44 anos 55 anos/ 13 anos Técnico em metalurgia

César 41 anos 98 anos/26 anos Escriturário, carteiro e vendedor

Rodrigo 30 anos 19 anos/11 anos Auxiliar de serviços

José 30 anos 28 anos (indefi nida)/ 2 anos Jogador de futebol

Lúcio 47 anos 38 anos/ 20 anos Motorista

Aurélio 37 anos 8 anos/3 anos Cabeleireiro, soldador e garçom

Gilson 55 anos 55 anos/30 anos Auxiliar de mecânico

Mariano 59 anos 89 anos/33 anos Motorista
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em relação à “mentira delituosa” em suas vidas e o desejo de uma identi-
fi cação futura positiva que permita a inclusão, longe dos muros do encar-
ceramento.

No imaginário prisional, a principal virtude representada é a boa 
conduta (13 entrevistados). O bom comportamento é signifi cado como: 
o respeito aos funcionários, aos outros presos e às regras da instituição. 
Para Cristóvão, seu compromisso é: “Ter que cumprir a minha pena, nunca 
se envolver com nada, pra num ter castigo pra num prejudicar mais na frente, 
na hora deu ir embora1”. Nessa marca discursiva se percebe que o sujeito tem 
clara consciência de causa e efeito entre seu bom comportamento e vanta-
gens no cumprimento da pena.

Outros deveres são pouco citados, como a higiene e o trabalho honesto 
e legal. A integridade física (primeiro direito garantido pela Lei de Execu-
ções Penais) é alvo de muitas preocupações. Todos os entrevistados decla-
raram que já sentiram medo de morrer: “O problema é a repreensão do próprio 
preso, né? É medo, muito medo!”, diz José. Entre os condenados por crimes 
sexuais, esse é um risco iminente quando convivem em unidades que não 
são perfi ladas: “Independente de ter a certeza se a pessoa cometeu aquele delito 
ou não, mas, mostrou no papel, é imperdoável” (Inácio).

A unidade prisional investigada era destinada unicamente a indivíduos 
condenados por crimes sexuais. Sendo assim, os participantes percebem 
um menor risco de morte: “Tanto nessa como a outra que eu passei, eu me sinto 
melhor do que nas outras em que é misturado, tipo ladrão comum com artigo2”3 
(Luciano).

O praticante de crime sexual desempenha o papel de bode expiató-
rio (GIRARD,1998), tanto entre os presidiários quanto na comunidade 
e sociedade, em geral. Neste sentido, houve referência a situações em que 
se envolveram como vítimas expiatórias, em tentativas de linchamento e 
sofrimentos decorrentes do que denominam como “sensacionalismos da 
mídia”: “Minha mãe soltou o telefone correndo pra ver, foi quando meu rosto 
estava exposto na TV, sendo acusado de ser o maníaco” (Vagner).

Os direitos foram pouco reivindicados. Mariano, Osvaldo e Luciano 
afi rmaram que não encontravam formas de reclamarem por seus direitos: 
“Eu tenho direito, mas a partir do momento em que eu peço esse direito, eu me 
exponho, eu vou dá meu rosto pra sofrer represália? Então, eu acho que não com-
pensa. Nesse aspecto, eu já tou nessa fase” (Osvaldo).

Essa omissão com relação à busca ao acesso aos direitos indica a ne-
cessidade de agentes articuladores que possibilitem um encontro entre as 
reivindicações e os serviços oferecidos. A falta de conhecimento dos direi-
tos e deveres por 14 entrevistados demonstra a herança cultural, presente 
na sociedade brasileira, que também atinge esse segmento social. Apenas 
Osvaldo mencionou o conhecimento de seus direitos perante a lei. 

O sentimento de participação social durante o cumprimento de pena 
foi pouco citado, mesmo assim denota a importância da escola (três en-
trevistados), do trabalho (dois entrevistados) e dos cultos religiosos (dois 
entrevistados).

1 
As frases enunciadas pelos entrevistados, 
ou seja, os detentos, foram reproduzidas 
de modo que se tornasse possível preservar 
em grande medida a coloquialidade da 
fala. Daí não haver correção gramatical 
e ortográfi ca desses trechos, preservando 
características do discurso oral (N. da E.).

2
Artigo" era como os detentos referiam-se a 
si mesmos, ou seja, condenados por crime 
de estupro e atentado violento ao pudor, 
diferenciando-se do " ladrão comum". A 
expressão alude ao artigo 214 do Código 
Penal, que tipifi cava o crime de atenta-
do violento ao pudor e foi revogado em 7 
de agosto de 2009, pela Lei nº 12.015/09. 
Entre outras mudanças, a lei ampliou a 
abrangência do crime de estupro. Assim, 
atualmente, o antigo crime de atentado 
violento ao pudor está contido na catego-
ria “estupro”, que consiste em “constran-
ger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, a ter conjunção carnal ou a prati-
car ou permitir que com ele se pratique ou-
tro ato libidinoso". Logo, não se restringe 
apenas às mulheres (N. dos A.).

3
Conforme depreende-se do texto, o termo 
“artigo” serviria para designar o preso 
que cometeu crime sexual. Não se costuma 
identifi car a razão da prisão para os outros 
detentos, com o intuito de evitar violência 
e possível “ justiçamento” entre os presos, 
já que o delito é considerado gravíssimo 
na moral particular do cárcere. Assim, o 
uso da palavra “artigo” se justifi ca ainda 
como um eufemismo ou escudo linguístico 
no cotidiano (N. da E.).
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A maioria dos participantes (doze) apontou a televisão como a prin-
cipal forma de contato com o ambiente externo: “[...] Mas a televisão real-
mente é um deixa bom... pra gente sabe... pra gente não fi car desatualizado... já 
imaginou o preso sem televisão, cumo é que não ia ser? Ele ia perder praticamen-
te tudo... ia sair daqui um homem da caverna, né, meu...” (Arnaldo). 

Durante o cumprimento da pena ocorre uma vigilância constante de 
todos para com todos, em um ambiente que indica constantemente ser um 
campo minado. Na solidão, pode-se abrir o diálogo com o sagrado. Freud 
(1997) afi rma que a religião pode ser um encontro com a felicidade, uma 
vez que há depreciação do valor à vida e deformação do mundo real. A 
religião, em um meio inseguro parece auxiliar na esperança de uma vida 
melhor: “Quando eu li esse... esse versículo... eu tive assim... um, sabe?!... que 
uma segurança, alguém está comigo!” (Francisco).

O processo de despersonalização, mortifi cação do eu, mostrado por 
Goffman (1987), é representado nesse ambiente, uma vez que na convi-
vência não é muito apropriado mostrar-se: “Às vezes tem que se sentir como 
se não fosse ninguém... como se fosse nada... às vezes tem que transparecer nesse 
lugar” (José).

Segundo Osvaldo: “Muitas vezes você tem que se fazer de bobo aqui... não 
pode chamar muito a atenção, se isso for feito, então, vai despertar inveja de ou-
tras pessoas... sentimentos de frustração”. Esse mecanismo, no entanto, parece 
não mortifi car por completo o desejo de vida, de retornar à sociedade e de-
sempenhar um papel diferente daquele de delinquente. Todos indicaram 
o desejo de inclusão social, e 13 citaram a expectativa de realizá-la através 
do trabalho.

A insegurança em relação ao retorno à sociedade é citada por 13 entre-
vistados. Para sete interlocutores, a prisão agrega um caráter de estigma: 
“Aquele lá é ex-presidiário. Enquanto fi car no ex-presidiário tudo bem, e quan-
do começar a falar: ‘aquele lá tentou isso, tentou aquilo’?” (César).

O mesmo número de entrevistados percebe a sociedade como injusta 
e excludente, pois não são promovidas iguais oportunidades de acesso aos 
direitos, principalmente de trabalho: “a sociedade... ela geralmente... ela vai 
pru lado daonde tem dinheiro... num importa se é da vida do crime ou não... se 
é vagabundo... é ladrão... mas você tem dinheiro... você tem... você é sociedade... 
se você não tem dinheiro... e se você num tem nada... você num vale nada... a 
pessoa vale o que tem... como nóis diz aqui dento da cadeia... vale quanto pesa” 
(Arnaldo).

Esse quadro de discriminação social é analisado por Bauman (1999), 
para quem há uma crescente e drástica diminuição das ofertas de trabalho 
e um aumento do número de excluídos. Em relação aos sujeitos encarcera-
dos, a situação parece assumir proporções maiores, devido às expectativas 
negativas que projetam em relação às marcas do aprisionamento.

Quanto ao sentimento de compaixão e piedade, a partir da prática de 
delitos e cumprimento de pena, foram citadas três fi guras: o eu, a família e 
a vítima. A que suscita maior compaixão é a família (mencionada por oito 
entrevistados), seguida pela fi gura do eu (sete entrevistados) e, por último, 
a fi gura da vítima (quatro entrevistados): “Só dei prejuízo... pra mim... pra 
vítima, pra minha família” (Mariano).
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O fato de indicarem a fi gura do eu, como compaixão em relação a si 
mesmos, sugere um sentimento de arrependimento frente à carreira cri-
minal e com a prisão, de modo a se observar, nesses casos, que os entre-
vistados não traçam uma relação fundamental entre crime e castigo. A 
forma com que agregam a prática de delitos às suas vivências indica que o 
assalto é motivo de orgulho, de inteligência e valor positivo à autoestima: 
“A maioria dos delinquentes faz por prazer... e muitos, depois, acaba se fi xando 
como profi ssão” (Gílson).

O crime sexual denuncia um descontrole mental. Ao assumirem a au-
toria desse delito, utilizam racionalizações para explicar os antecedentes 
do ato, isentam-se de terem um quadro de instabilidade emocional e men-
tal. Isso indica que podem ser capazes de se acautelar com relação à reinci-
dência no crime em questão: “O tempo de cadeia me fez refl etir e parar e ana-
lisar e procurar consertar os meus erros... bate o medo de reincidir” (Leonardo).

Apenas um dos participantes demonstrou não se importar com o retor-
no à delinquência: “O meu problema de artigo, eu tenho certeza que isso não... 
agora, no assalto eu já não sei não... no homicídio também, você não pode falar 
nada... que a gente não sabe quem vai atravessar o caminho da gente” (Lúcio). 
Os demais evidenciaram o desejo de reencontro com uma sobrevivência 
pelo trabalho e longe da possibilidade de retorno à prisão.

A aposta no sucesso do retorno, nessa inclusão, é confi ada na manuten-
ção do anonimato em relação à condição de ex-presidiário, através da mu-
dança de cidade (quatro entrevistados) ou fechar o círculo de relações em 
um grupo em que se sintam seguros (quatro entrevistados). Há, portanto, 
projeção e expectativa de uma menor participação social, restrições em 
relação aos direitos civis comparados aos acessos da população em geral.

Considerações Finais

Segundo Sawaia (2002), a exclusão social é produto do funcionamento 
de um determinado contexto social discriminatório. Se o presidiário hoje 
aparece como a principal fi gura de ameaça, em evidência associada ao crime 
organizado, é porque a própria sociedade produz as condições de transgres-
são da lei que aumentam a prática de delitos.

Os condenados por crimes sexuais, em geral, indicaram trajetórias de so-
brevivência existencial através do trabalho, sendo que a prática de delitos foi 
circunstancial ou ligada ao desejo perverso. Esse fato pode ter relação com 
a possibilidade de visualizar, de modo mais concreto, a sobrevivência num 
contexto fora da prática de delitos. Neste sentido, quando anteriormente à 
prisão foi construída uma identidade profi ssional mais sólida e o crime é 
eventual, a projeção de inclusão pelo trabalho também é consistente . Para os 
que iniciaram a prática de delitos precocemente e não criaram identifi cação 
pelo trabalho, a projeção é mais distanciada do real.

Surgiram dois fatores temerosos no cumprimento de pena: a ociosidade 
e a falta de atitudes de responsabilização. Os presos que não trabalhavam 
mantinham uma convivência restrita no pavilhão habitacional e acabavam 
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fi cando mais vulneráveis aos trafi cantes de drogas e às extorsões. Além dis-
so, havia maior necessidade de anulação em relação aos que estudavam ou 
trabalhavam.

Como resultado, pode-se afi rmar que a cidadania plena foi representada 
através de várias formas e dispositivos sociais de inclusão, como uma vida 
familiar, religiosa, o acesso ao consumo e ao lazer. A representação de si 
como prisioneiro é paradoxal. Alguns consideram o recluso “um cidadão”, 
enquanto para outros, “não”, pois a participação social está associada ao 
exercício de trabalho remunerado e à liberdade de ir e vir. As expectativas de 
futuro apontam para o desejo de adaptação e inclusão social, além do intuito 
de não retornar à delinquência, demonstrando receios de reincidência na 
criminalidade e volta à prisão.

A representação de cidadania do prisioneiro condenado por crime sexual 
é paradoxal: enquanto alguns se consideram possuidores de direitos, parcela 
majoritária entende que, em função do estigma, o único direito a ser con-
quistado, a cada dia, é o de seguir vivendo. 
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Resumo 
Este artigo apresenta os resultados de um survey realizado entre os cursos de graduação presencial de uma universidade 
particular localizada na Região da Leopoldina, Bonsucesso, Rio de Janeiro, com o propósito de oferecer subsídios às 
autoridades que trabalham com este segmento. Idealizada no âmbito do Laboratório de Análises Sociais da UNISUAM, 
no qual funciona a linha de pesquisa Violência e Sistema Penitenciário, a investigação busca dar visibilidade ao problema 
da violência existente no entorno da universidade. O conhecimento sistematizado dá ao Serviço Social o espaço de 
intervenção necessário diante da correlação de forças que se impõe ao seu agir.
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Introdução

A violência urbana na cidade do Rio de Janeiro é um fenômeno re-
lativamente novo, datado historicamente há poucas décadas. O medo de 
sofrer agressão ou ser vítima de outro crime violento não é novidade na 
cultura brasileira, mas tornou-se rotineiro e mais intenso nas últimas dé-
cadas, ganhando destaque na mídia, nas instituições e na vida de todos os 
cidadãos. Diversas “estratégias” de sobrevivência comportamental e social 
são utilizadas para lidar com esse fenômeno e fazer frente à violência vi-
venciada cotidianamente e que se espraiou pelo tecido urbano da cidade.

Para conceituar violência urbana, aqui se utiliza a defi nição do geógra-
fo Marcelo Lopes de Souza (2005), que considera violência urbana não 
apenas aquela praticada na cidade, mas especifi camente as diversas ma-
nifestações interpessoais explícitas, as quais, além de terem lugar no am-
biente urbano, apresentam uma conexão bastante forte com a espacialidade 
urbana e/ou com problemas e estratégias de sobrevivência que revelam aos 
observadores particularidades ao se concretizarem no meio citadino. Isso 
ainda que tais questões não sejam exclusivamente “urbanas” (a pobreza e 
a criminalidade são, evidentemente, fenômenos tanto rurais quanto urba-
nos) e sejam alimentadas por fatores que emergem e operam em diversas 
escalas, da local à internacional.

 Logo, a violência urbana não se refere somente à violência que tem 
como palco a cidade, mas sim àquela cujas diversas manifestações estão 
fortemente vinculadas à espacialidade urbana, que remetem a problemas 
como o estresse e a deterioração geral da “urbanidade” ou “civilidade” em 
uma grande cidade contemporânea. Para o referido autor, essas manifes-
tações podem ser tomadas como “típicos exemplares da violência propria-
mente urbana, [como a] violência no trânsito, os quebra-quebras, os as-
sassinatos debitáveis na conta de grupos de extermínio e os atos violentos 
perpetrados por quadrilhas de trafi cantes de drogas ou gangues de rua”, 
em particular nas condições da segregação residencial nas grandes cidades 
(SOUZA, 2005, p.52).

A globalização vem provocando profundas transformações nas relações 
e nas estruturas que articularam e desenvolveram a dominação política e a 
apropriação econômica em todo o planeta. A nova sociedade daí resultante 
é muito mais dinâmica e complexa, além de possuir maior rapidez em 
transformar-se (IANNI, 2003).

No caso brasileiro, permanecem articuladas permanentemente e con-
geladas no tempo certas condições estruturais da vida dos segmentos his-
toricamente mantidos à margem da cidadania: a miséria social, por exem-
plo, precariamente atendida pelas políticas públicas, apesar das recentes 
mudanças introduzidas para minimizar a pobreza entre os segmentos de 
mais baixa renda. Esse fenômeno, que incide sobre a trajetória do desen-
volvimento histórico do sistema de cidadania brasileira, vem mantendo 
intactas certas desigualdades em relação aos segmentos mais pobres da po-
pulação, sinalizando para a presença de um ponto de exclusão persistente 
e de difícil reversão (TELLES, 2001).

Apesar dos fenômenos relativos à violência possuírem variáveis globais, 
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a sua manifestação é melhor visualizada na existência cotidiana dos inú-
meros confl itos que têm contribuído para o esgarçamento cada vez maior 
do tecido social; a sensação de risco é percebida como uma forma de se 
viver cada vez mais efêmera e provisória (BAUMAN, 2001), associada a 
ideias e comportamentos que naturalizam as incivilidades. 

Além de se constituir como fenômeno social, segundo as recomenda-
ções da OMS (2002), a violência consiste também em um problema ligado 
à saúde pública, pois incide sobre a relação saúde e doença. A violência que 
atinge atualmente o país, expressada nos indicadores epidemiológicos e 
criminais, tornou-se um problema de saúde pública. Ela demonstra mag-
nitude e intensidade sem precedentes, maiores até que as observadas em 
situações de guerra (SOUZA; LIMA, 2005). 

No Brasil, as taxas de mortalidade por causas violentas estão entre as 
mais altas do continente americano. Edinilsa Ramos de Souza e Maria 
Luiza Lima (2005) apontam para o surgimento, no “panorama brasilei-
ro”, de uma disseminação da violência, sobretudo através do aumento dos 
homicídios a partir das capitais em direção a outros municípios, regiões 
metropolitanas e mesmo ao interior dos estados. 

Os acidentes e violências no Brasil confi guram um problema de saúde 
pública de grande magnitude e transcendência, que tem provocado forte 
impacto na morbidade e na mortalidade da população (BRASIL, 2002). 
O medo parece estar enraizado na população das grandes metrópoles vio-
lentas, com consequências comportamentais e psicológicas diversas (SOU-
ZA, 2009). Este se apresenta de forma múltipla e complexa e se materia-
liza em diferentes formas: homicídios, agressões contra pessoas, acidentes 
de percurso; diferenciações da estrutura e segregação dos espaços urbanos; 
intolerâncias contra etnias/raças e homossexuais; e abusos de poder das 
instituições de promoção da ordem, entre outras. Manifesta-se, também, 
na vida doméstica e nas relações intrafamiliares contra crianças e adoles-
centes, mulheres, idosos e na forma autoinfl igida (BRASIL, 2002). Todas 
essas dimensões possuem sua especifi cidade, assim como complexidade 
e singularidade. Porém, de forma geral, é possível detectar em cada uma 
indícios que permitem identifi car um núcleo que pode ser atribuído à sua 
natureza universal, o qual está na origem do fenômeno e cujas imbricações 
podem ser identifi cadas como decorrentes do perfi l assumido pelas rela-
ções sociais na atualidade (GENTILLI, 2011).

Por sua complexidade, a violência tem sido considerada pelos diver-
sos autores que a estudam como fenômeno transversal aos demais acon-
tecimentos humanos e sociais. Além dos danos físicos, lesões, traumas e 
mortes que incidem sobre a saúde física, a violência provoca, também, con-
sequências na subjetividade dos indivíduos e na cultura de uma sociedade 
(DAY et al., 2003). Essas consequências se manifestam de várias formas, 
além de serem desencadeadas por diversos agentes causadores.

A polissemia do emprego do termo “violência” pode ser observada em 
sua aplicação a diversas formas, como na descrição de fenômenos relativos 
a confl itos de autoridade, lutas pelo poder, vontade de domínio e de posse 
do outro e de seus bens (MICHAUD, 1989). A visão mais corrente de 
emprego do termo, entretanto, se refere à prática de crimes e atos delin-
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quentes. A frequência e generalização se assemelham a uma pandemia e, 
nesse sentido, poder-se-ia dizer que se trata de um fenômeno que marca a 
civilização atual.

Atualmente, a violência praticada no Brasil (IANNI, 2003) consti-
tui-se, ao mesmo tempo, em causa e efeito de uma conjunção de fatores 
socioeconômicos, políticos e culturais que possuem conexão entre si, arti-
culando-se e interagindo na concretização de condições de materialização 
de episódios violentos em diferentes regiões e áreas geográfi cas. Como 
um fenômeno derivado da interação social, a violência se materializa em 
diferentes graus, intensidade e tipos de danos que incidem direta ou indi-
retamente sobre a integridade física, moral, posses (MICHAUD, 1989), 
além de  se manifestar também de formas simbólicas ou culturais (IAN-
NI, 2003). 

Discussões sobre violência aludem a fenômenos tão díspares como con-
sumo de drogas e narcotráfi co; disputas de dominação e controle territorial 
do tráfi co e de milícias; interesses de madeireiras ilegais, de grandes em-
preendimentos agrícolas e de áreas de biopirataria; contrabando de armas 
e produtos e, até mesmo, relações exasperadas entre membros de uma mes-
ma família (MICHAUD, 1989).

Utilizando como indicador de violência os dados de mortalidade, ob-
tidos a partir do Banco de Dados do Sistema de Mortalidade no Brasil, 
observa-se que as principais vítimas da violência homicida estão entre os 
homens jovens e os adultos (WAISELFISZ, 2011). O maior número de 
mortes se concentra na população entre 15 a 24 anos, entretanto, pode-se 
verifi car que as taxas de homicídio começam a crescer rapidamente a partir 
dos 13 anos, sendo que o maior número de vítimas de homicídio atinge o 
pico na idade de 20 anos. A partir desse ponto, o número de homicídios vai 
caindo vagarosamente (WAISELFISZ, 2011). Apesar da potência desse 
indicador, ele não é o único para caracterizar o fenômeno. Existem, ainda, 
outras formas de violência nas relações sociais, como as lesões corporais, 
a violência sexual, a psicológica, a de ordem fi nanceira ou patrimonial – 
como roubos e furtos –, a negligência, o abandono, os insultos e as humi-
lhações, entre outros.

Hoje, cerca de 280 mil pessoas são benefi ciadas pelas Unidades de 
Polícia Pacifi cadora, que levaram à recuperação de territórios dominados 
pelo tráfi co. Nos anos 2009 e 2010, o Instituto de Segurança Pública do 
estado do Rio de Janeiro (ISP) divulgou os dados preliminares dos de-
litos cometidos na Zona Norte. Na área estudada, zona da Leopoldina, 
especifi camente no bairro de Bonsucesso, pode-se observar os seguintes 
dados, referentes ao período fevereiro a agosto de 2012 (Secretaria de Es-
tado de Segurança Pública, 2012): ameaça (vítimas) – 537 casos; pessoas 
desaparecidas – 52 casos; auto de resistência –13 casos; roubos – 1.478; 
furtos – 2.227; apreensão de drogas – 174 casos; armas apreendidas – 95 
casos; prisões – 228; apreensão de criança/adolescente – ECA – 55 casos; 
recuperação de veículo – 481.

Enfi m, observa-se que situações de fragilidade física e vulnerabilidades 
sociais têm potencializado os riscos de confl itos e a manifestação da vio-
lência de diversos tipos, inclusive a letal. Esses fatos demonstram a impor-
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tância de se enfatizar a necessidade da redução das desigualdades sociais 
e da consagração de instrumentos legais de punição, controle, coerção e 
inibição por parte de governantes e da sociedade.

 Como fenômeno de grande incidência e generalização na sociedade 
atual, a violência tem afetado também os laços de confi ança entre os sujei-
tos nas famílias e nas relações sociais. Seus refl exos ideológicos, culturais 
e políticos têm transformado as relações sociais e culturais e modifi cado 
substancialmente as relações tradicionais entre os membros das famílias 
(GENTILLI, 2011).

A pesquisa sobre violência e os dados com ela obtidos

A pesquisa procurou contemplar como esse fenômeno vem se expres-
sando no entorno – em um raio aproximado de dois quilômetros – do Cen-
tro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), com os universitários de 
32 cursos de graduação da unidade de Bonsucesso.

O levantamento se deu com a coleta de dados dos cursos de graduação 
presencial do campus Bonsucesso, zona da Leopoldina, que perfazem um 
total de 303 alunos. No que se refere aos alunos, o instrumento utilizado 
foi um questionário estruturado aplicado pelos alunos bolsistas, estudantes 
do curso de Serviço Social. Considerando-se que todos os instrumentos de 
coleta de dados foram estruturados com questões fechadas, a pesquisa se 
qualifi ca como quantitativa, e o método, como indutivo por generalização 
estatística. 

A opção pela pesquisa quantitativa se deve ao fato de que, em concor-
dância com Santos Filho (2002), esta “[...] busca explanar as causas das 
mudanças nos fatos sociais, principalmente por meio de medidas objetivas 
e análise quantitativa. Seu objetivo básico é a predição, a listagem de hipó-
teses e a generalização” (SANTOS FILHO, 2002, p.42).

Sob a perspectiva de uma abordagem quantitativa, conforme Santo Fi-
lho (2002), é utilizada a forma de explanação denominada indutivo-esta-
tística, por comportar natureza probabilística e a necessidade de predizer 
e/ou de encontrar regularidades, e representa possibilidade de articulação 
ao interesse na aplicação prática. Por sua vez, a generalização estatística foi 
escolhida porque por meio dela é viável demonstrar os resultados obtidos a 
partir de uma totalidade signifi cativa, que corresponde a 2% de cada curso 
de graduação e com isso há uma grande probabilidade de aproximação do 
universo total a ser pesquisado.

A pesquisa foi realizada com o intuito de averiguar a ocorrência de 
relatos de violência entre os alunos da UNISUAM. A metodologia de co-
leta de dados foi o survey, ou uma amostra probabilística representativa 
do total de alunos matriculados no primeiro semestre do ano de 2012. 
A aplicação do questionário, elaborado e testado pelas coordenadoras do 
projeto, ocorreu entre os meses de março e agosto de 2012, quando foram 
entrevistados 303 alunos. 

Cabe informar que os dados aqui analisados não se confundem com 
aqueles provenientes das evidências do cotidiano, portanto, fruto do sen-
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so comum. São dados empíricos oriundos de pesquisa sistemática, cujo 
tema deriva, segundo Prestes (2002), do “empirismo teórico, um ramo 
da investigação fi losófi ca que se torna a base da metodologia científi ca” 
(PRESTES, 2002, p.17).

Dos 303 alunos entrevistados, a maioria é do sexo feminino, com ida-
des entre 17 e mais de 40 anos. Destes, 13% tinham menos de 20 anos; 
49% tinham idades entre 31 e 40 anos; e 17%, mais de 40 anos.

Quanto à renda, embora a grande maioria esteja inserida na faixa de 
renda mais baixa considerada (até R$ 1 mil), o dado mais signifi cativo diz 
respeito ao fato de que aqueles que se declararam sem renda representam 
uma parcela relativamente pequena do universo estudado (25%)1, levando 
à hipótese de que provavelmente a busca por um curso superior esteja dire-
tamente ligada uma melhoria da inserção no mercado no trabalho.

Idade dos Alunos

Total: 303 alunos entrevistados.
Fonte: Pesquisa “Determinantes Sociais e Ambientais da Violência no Entorno da UNISUAM”. 

Renda Individual

Total: 303 alunos entrevistados.
Fonte: Pesquisa “Determinantes Sociais e Ambientais da Violência no Entorno da UNISUAM”. 

1
Pode-se também inferir, com base no nú-
mero de alunos que declararam renda in-
ferior a R$ 1 mil e ausência de renda, que 
alguns preferiram omitir dados por possu-
írem bolsas de estudo. 
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Deve-se notar que a localização estratégica da UNISUAM (próxima às 
principais vias da cidade, como Linha Vermelha, Linha Amarela, Avenida 
Brasil, e assistida por modalidades de transporte variadas, como trens e 
vans, além de inúmeras linhas de ônibus) tem garantido uma frequência 
bastante diversa e plural. Merece atenção a signifi cativa assiduidade de 
alunos moradores de outros municípios, como Duque de Caxias e Nova 
Iguaçu, locais que possuem universidades.

Os cursos que mais se destacaram nos números referentes ao relato 
de violência foram: Direito (20%), Enfermagem2 (22%) e Serviço Social 
(20%). Como hipótese em relação à violência sofrida no curso de Direito, 
as vestimentas utilizadas por estudantes dessa formação podem ser consi-
deradas um atrativo para os meliantes. No que se refere aos cursos de En-
fermagem e Serviço Social, o perfi l predominantemente feminino talvez 
explique a porcentagem de violência sofrida.

Quanto ao ato cometido, percebeu-se um número signifi cativo de 
adolescentes (19%) cometendo atos infracionais, embora os adultos ainda 
sejam a grande maioria (60%)3. A migração de moradores de rua para o 
entorno de Bonsucesso vem infl uenciando na ocorrência de crimes. O fato 
de existirem muitos universitários sendo constrangidos por usuários de 
drogas nas proximidades da faculdade é refl exo desse desequilíbrio social.

Cursos nos quais os Alunos Sofreram Violência

Total: 303 alunos entrevistados.
Fonte: Pesquisa “Determinantes Sociais e Ambientais da Violência no Entorno da UNISUAM”. 

2
Relatos informais apontam que os jalecos 
são um alvo de preferência dos furtos reali-
zados, sobretudo dentro da universidade. 

3
A descrição do ato cometido aponta para 
o fato de que o adulto, em geral, estava 
acompanhado de um adolescente.
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Os dados evidenciaram um gradual crescimento da violência nos arre-
dores da universidade entre 2005 (2%), quando os relatos tiveram início, e 
2012, quando culminaram 54% das ocorrências.

A pesquisa demonstrou que a violência relatada pelos alunos surpre-
endentemente ocorre, sobretudo, na própria universidade4. O transporte 
utilizado nos deslocamentos residência/trabalho/universidade também se 
confi gurou como uma fonte de problemas relacionados à violência. Cada 
um dos locais mencionados contribuiu com 25% dos relatos de ocorrências 
que atingiram o aluno desacompanhado (75%). Esses alunos afi rmaram 
ter sofrido constrangimento (de várias naturezas, por colegas ou usuários 
de drogas) e furto.

Considerações fi nais

A ciência se faz a partir de princípios causais. Ou seja, não há no mun-
do fenomênico qualquer coisa que não tenha por antecedente um princípio 
causador que lhe tenha dado origem, inclusive no que se refere aos fenô-
menos sociais.

  A leitura e a análise de dados produzidos ou coletados no campo 
empírico, como qualquer leitura de contextos, possivelmente nem sempre 
expressarão todo o potencial do dado, visto que tais procedimentos sempre 
comportarão aspectos de subjetividade do pesquisador. Isso porque este, 
como leitor e analista, sempre realizará sua atividade tendo como suporte 
os aspectos econômicos em que se encontra imerso. Também contam os 
valores por ele percebidos como importantes, o que certamente, longe de 
invalidar a pesquisa, pode contribuir para que ela comporte características 
peculiares.

 A partir dos dados e informações obtidos com as entrevistas tra-
çou-se um panorama geral sobre a violência em torno da universidade. 
Pelo número de entrevistas, contudo, não é possível utilizar as informações 
para caracterizar toda a violência da zona da Leopoldina, bairro de Bonsu-
cesso, da cidade do Rio de Janeiro, de modo que as informações coletadas 

Cursos nos quais os Alunos Sofreram Violência

Total: 303 alunos entrevistados.
Fonte: Pesquisa “Determinantes Sociais e Ambientais da Violência no Entorno da UNISUAM”. 

4
Fora do escopo desta pesquisa porém ilus-
trativo das conclusões apontadas é o caso 
da estudante Pâmela Belarmino, ocorri-
do no dia 11/10/2013. Confi rmando-se a 
confi ssão do suspeito, feita em 13/10/2013, 
acrescenta-se às estatísticas apresentadas 
neste artigo um homicídio. Embora não 
tenha sido praticado no interior da uni-
versidade, o local foi palco das investidas e 
ações que culminaram no crime.
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se limitam a fi ns analíticos em relação ao interior do universo estudado. A 
extrapolação deve ser feita com cuidado e rigor metodológico. Apesar dis-
so, a riqueza das informações geradas revelou questões importantes sobre 
a dinâmica da vida e do cotidiano dessas pessoas em suas instituições e em 
suas “lutas”. Um ponto importante a ser destacado aqui é o cuidado em não 
estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre a violência urbana e 
os impactos na saúde. É de se reconhecer que muitos outros fatores afetam 
a saúde e suas condições, e que nem todos que vivenciam experiências 
de violência serão necessariamente impactados. Logo, não apenas outras 
questões afetam suas rotinas, mas também outros tipos de violência: a vio-
lência institucional, estrutural, simbólica, intrafamiliar, etc. Também é de 
se notar que existem diversas saídas possíveis para lidar com experiências 
violentas.
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Resumo 
Este trabalho surge a partir da prática como bolsista no Projeto do Egresso, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 
São Leopoldo/RS. O projeto busca auxiliar na reintegração social dos egressos do sistema prisional da região e abrange 
as áreas de serviço social, direito e psicologia. Através de uma experiência de atendimento nesse projeto realizou-se um 
estudo de caso, analisando-se a vivência de um egresso sob o olhar de teorias que versam sobre o sistema prisional e a 
psicologia nesse contexto.  
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Introdução

O sistema prisional supõe que o desrespeito às normas esteja relaciona-
do a uma falta de disciplina moral para o convívio em sociedade. Conside-
ra a punição, no caso a restrição de liberdade, como forma real e simbólica 
para solução do problema, e propõe, em tese, a ressocialização dos deten-
tos, pretendendo nesse sentido que a pena seja percebida não apenas com 
o objetivo de punir, mas também com função de reeducação (JULIÃO, 
2011). 

A concepção da pena, antes voltada principalmente para o castigo ou 
retribuição, cedeu lugar a novos conceitos, que visam à preparação dos 
presos para o retorno à sociedade em melhores condições. A pena, então, 
além do efeito intimidativo, traz como essencial a preocupação que o Es-
tado deve ter em dar ao preso uma atenção especial no sentido de ajudá-lo 
a refl etir sobre o delito cometido e a tornar-se útil à sociedade de outras 
formas. Porém, como se sabe, nossas prisões são verdadeiras escolas de 
violência e criminalidade (OTTOBONI, 1997).

Conforme a Lei de Execução Penal (LEP, Lei Nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984), além da meta punitiva, o objetivo de reintegração social dos 
detentos é primordial, propondo uma série de medidas nessa direção. Ao 
examinarmos, porém, os procedimentos atualmente administrados nos 
presídios nacionais, evidencia-se uma incompatibilidade real entre essas 
atribuições (JULIÃO, 2010). 

O sistema penal tem se tornado destino de muitos jovens em nosso 
país, principalmente os mais pobres, e a população carcerária vem aumen-
tando em larga escala (RAUTER, 2007). Apesar da grande quantidade de 
estudos sobre a temática da prisão, poucos são os que tendem a analisar a 
trajetória e o processo pós-prisional, a reintegração social e a ressocializa-
ção, ou não, dos egressos do sistema prisional (MADEIRA, 2004).

Os egressos do sistema prisional enfrentam diversos desafi os no seu 
retorno à sociedade. Por falta de um trabalho efi caz voltado à sua rein-
tegração social, saem muitas vezes sem documentos, com vínculos fami-
liares frágeis, sem emprego, estigmatizados e com difíceis perspectivas 
(JULIÃO, 2010).

A psicologia, conforme consta em seu Código de Ética (2005), possui 
responsabilidade social, devendo analisar criticamente a realidade social, 
política e cultural na qual está inserida. Nesse sentido, podemos pensar 
em uma psicologia de compromisso social também na esfera jurídica, que 
engloba os processos de cumprimento de pena e de reintegração social. 
Considerando a implicação da psicologia no processo, a carência de discus-
são a respeito do tema no curso e na sociedade em geral, este trabalho tem 
como questão de pesquisa investigar o processo de reintegração social do 
egresso do sistema prisional e como a psicologia se insere nesse processo.
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Metodologia e aspectos éticos 

Foi realizado um estudo de caso, escolhido por critério de conveniên-
cia. O caso foi selecionado por estar sendo atendido e por apresentar di-
versas características do que se pretendia investigar na pesquisa. A situação 
teve início com o sujeito em questão sendo atendido de forma interdiscipli-
nar, passando depois para o encaminhamento ao atendimento psicológico 
individual. Através da autorização do Projeto e do egresso para cessão de 
informações foram conseguidos os dados obtidos nos atendimentos, no 
seu prontuário, na entrevista de acolhimento e em uma entrevista semies-
truturada. O intuito desse questionamento foi pesquisar as percepções do 
paciente sobre sua vida. As informações foram examinadas por meio de 
análise de conteúdo, com categorias defi nidas a partir dos objetivos do 
trabalho.

Conforme Bardin (1977, apud CAREGNATO; MUTTI, 2006), a 
análise de conteúdo constitui um conjunto de técnicas de análise das co-
municações, que tem por fi nalidade obter, por procedimentos sistemáticos 
e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que per-
mitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e 
recepção dessas mensagens.

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e registrada sob o nú-
mero 11/191. As informações foram colhidas após consentimento do coor-
denador do Projeto do Egresso e do entrevistado, tendo essa concordância 
se fi rmado por meio de assinatura de um Termo de Cessão de Informação.

Discussão de dados

Jorge1, 47 anos, chegou ao Projeto do Egresso encaminhado pela Pre-
feitura do município, primeiramente para se informar sobre o trabalho 
realizado no mesmo, marcando então a primeira entrevista de atendimen-
to. O usuário foi atendido por um monitor do Serviço Social e por uma 
monitora da Psicologia2. A fi cha de triagem inicial, consistindo em uma 
série de perguntas das três áreas, direito, serviço social e psicologia, trouxe 
as informações iniciais sobre o caso, bem como as primeiras demandas do 
usuário. 

Sendo um sujeito que passou grande parte da sua vida preso, tendo 
cometido crimes graves, como homicídio e abuso sexual, gerou diversas 
demandas, constituindo um caso interessante para o Projeto e estudos 
posteriores. Dentre as questões por ele colocadas, como as ligadas à de 
necessidade de regularização de documentos, moradia, baixa de processos, 
desejo de contato com uma fi lha abrigada e de voltar a estudar, estava tam-
bém a solicitação por atendimento psicológico.

Jorge fi cou em atendimento psicológico por cerca de cinco encontros, 
tendo nesse tempo, trazido algumas de suas angústias, sua história, crimes 
cometidos, difi culdades e uma fala marcada por sua conversão religiosa. 
Sempre foi enfático em suas opiniões sobre a sociedade, o sistema prisional 

1
Nome fi ctício.

2
Minha entrada no Projeto se deu a par-
tir de abril de 2011, tendo sido selecionada 
como monitora bolsista de psicologia. O 
trabalho consiste em participar de aco-
lhimentos interdisciplinares, realizar 
atendimentos psicológicos individuais, 
fazer contatos com a rede e participar de 
reuniões de equipe. Além disso, busca-se a 
divulgação do trabalho em eventos e pro-
dução teórica sobre as práticas realizadas.
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e o papel dos profi ssionais envolvidos. A seguir há uma análise de dados 
trazidos pelo usuário, junto à discussão teórica sobre as temáticas.

O cometimento de crimes e possíveis fatores desencadeadores

Nessa pesquisa foram encontrados poucos estudos dedicados a fato-
res desencadeadores do cometimento dos crimes, em especial de um dos 
crimes cometidos nesse caso estudado, o homicídio. As razões que levam 
alguém a cometer homicídio, estando ciente das repercussões legais, são 
diversas e de difícil percepção. O fenômeno do homicídio é multifatorial, 
sendo infl uenciado por fatores biológicos, psicológicos e sociais (OLIVEI-
RA e GONÇALVES, 2007).

Estudos indicam uma relação entre o abuso de substâncias, como o ál-
cool, e o cometimento de crimes, incluindo a violência doméstica. Chalub 
e Telles (2006), em estudo sobre álcool, drogas e crime, em que realizaram 
uma revisão bibliográfi ca sobre o tema, concluíram que a maior parte das 
pesquisas aponta para uma associação entre transtornos do uso de substân-
cias e criminalidade. Para esses autores, a alta prevalência desse transtorno 
constitui um importante problema de saúde pública. 

Para Minayo e Deslandes (1998), apesar de especialistas concordarem 
que o uso de drogas e álcool tem relação importante com as atividades vio-
lentas, as pessoas desenvolvem respostas diferentes ao uso dessas substân-
cias, sendo difícil verifi car precisamente como interferem no cometimento 
dos atos violentos. É necessário analisar outros fatores envolvidos, como 
fatores socioculturais e de personalidade. Segundo as autoras, essas subs-
tâncias acabam sendo utilizadas como desculpas para justifi car a violência, 
em uma tentativa de diminuir a responsabilidade pessoal. Essa justifi cação 
aparece na fala de Jorge, quando diz:

[...] Fui parar na prisão devido aos meus crimes, que o alcoolismo me 

trouxe, a decepção da minha vida, eu fui pra lá, fi quei 27 anos e pouco 

preso, aí foi esse mundo que me levou, essa vida aqui fora que me levou lá 

pra dentro, devido às drogas, né, daí fui parar lá dentro. Mas se não exis-

tisse droga eu não teria ido parar lá, principalmente ido pro crime, crime 

violento que nem eu cometi[...].

Para Laranjeira, Dualibi e Pinsky (2005), o consumo de álcool é, no 
mínimo, um importante facilitador de atos de violência, não faltando evi-
dências que relacionem o uso a diversos tipos de atos, como homicídios, 
violência doméstica, crimes sexuais, acidentes de trânsito, etc. Os auto-
res indicam que medidas de prevenção nesse contexto podem e devem 
ser adotadas como políticas públicas, com alguns exemplos de sucesso já 
realizados, com o controle do uso de álcool resultando na diminuição da 
violência .

Cabe, porém, ampliar a discussão a respeito das questões que estão por 
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trás do abuso dessa substância, tais como fatores sociais, psicológicos, cul-
turais, etc. Dessa forma, é possível entender melhor de que forma intervir 
nas causas do problema, não apenas restringindo o uso.

A vida no sistema prisional

A reintegração social dos egressos do sistema prisional deve ser enten-
dida como o suporte provido a eles antes, durante e após o cumprimento da 
pena. A deprivação da liberdade por si não faz nada para prepará-los para 
a mudança esperada pela sociedade. O egresso do sistema prisional neces-
sita de auxílio não apenas do poder público, mas de toda a sociedade, por 
ter seus vínculos sociais deteriorados pela exclusão do sistema produtivo e 
pela experiência da prisão, com a vulnerabilidade que o aproxima do crime 
(CASEY; JARMAN, 2010; BARBALHO; BARROS, 2010).

O ex-presidiário carrega consigo o estigma da lei penal, que certamente 
difi culta sua reinserção social. Na realidade, é notável que o ex-presidiário, 
se considerarmos todo o seu contexto de origem, nunca foi socializado. 
Neste sentido, o fato de alguém ter sido preso pode acarretar, para essa 
pessoa, difi culdades de “convivência” com a “comunidade livre”. Isso por-
que o movimento de segregação a que esse indivíduo foi submetido revela 
um paradoxo absurdo pelo qual primeiro se confi na, para depois reintegrar 
(ARAÚJO, 1997). Na fala a seguir, Jorge faz referência a esse estigma:

Só que a sociedade me vê de um jeito e eu vejo a sociedade de outro jeito, 

entende, porque a sociedade me vê como um criminoso, como um assassi-

no, um drogado, um ex-presidiário.

A Human Rights Watch, em seu relatório “O Brasil atrás das grades” 
(1998), verifi cou que, embora a falta de recursos possa ter sido a causa de 
algumas falhas do sistema, a ausência de vontade política foi mais signi-
fi cativa do que a escassez de fundos. Observou-se que a razão mais im-
portante pela qual graves violações de direitos humanos foram cometidas 
diariamente era a sensação de que as vítimas dos abusos – os presos – não 
eram dignos de preocupação da sociedade. Esse descaso pode ser percebi-
do também na fala de Jorge:

Até me sinto feliz por viver em liberdade total, isso eu tenho que agradecer 

não à sociedade, porque se eu fosse agradecer à sociedade, acho que eu não 

teria como agradecer, porque a sociedade não tem como recuperar preso...

No relatório, concluiu-se que isso se devia ao fato de a maioria dos presos 
brasileiros vir de setores marginais da sociedade, ser pobre, sem instrução e 
politicamente impotente. Além disso, também é devido à preocupação da 
população com a segurança pública frente aos crescentes índices de crimes 
violentos. Para diversos autores, não apenas o preso e sua família estão 
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envolvidos nesse processo: é imprescindível que a comunidade participe 
efetivamente desse processo de reintegração social, uma vez que o sistema 
prisional, mesmo que esteja à margem da sociedade, é produto dela e a ela 
pertence (ARAÚJO, 1997; SÁ, 2010; JULIÃO, 2010).

Estratégias de resistência 

Gonçalves e Madrid (2010), em seu artigo, analisam que a religião tem 
exercido um papel importante na prisão, ocupando um “vazio deixado pelo 
Estado”. Segundo eles, em um cotidiano de privação de liberdade, marca-
do pela violência, as atividades religiosas vêm a oferecer oportunidade de 
ressignifi cação da trajetória dos presos. Isso se faz por meio de conversão 
religiosa, reorganização da sociabilidade e de alternativas de ocupação, na 
falta de estudo e trabalho, exercendo grande infl uência. Também no caso 
de Jorge, a conversão religiosa veio a exercer papel importante no processo 
de reintegração social:

Olha, pra dizer bem sinceramente, pra mudar de vida, durante todo o 

tempo dentro da cadeia, eu me converti ao cristianismo, tá entendendo? 

[...] Eu vivi nesse mundo lá dentro [...] e depois eu me desviei lá dentro 

também, comecei a me indignar, daí eu não gostei muito, saí fora do cami-

nho de Deus, aí comecei a pensar em coisa, bobagem, pra fazer aqui fora, 

daí eu busquei a Deus novamente, e Deus me mostrou mais uma vez que 

eu deveria sair pra sociedade e parar com tudo, que chegou o momento de 

eu esquecer o mundo da criminalidade e das drogas.

Através de sua fala, podemos observar certa confusão e a fragilida-
de desse processo, apontando para a necessidade de outras intervenções. 
Nesse sentido, uma sugestão de Jorge para o Projeto foi de que houvesse 
um atendimento durante a execução da pena, auxiliando no processo de 
reintegração desde o início, uma vez que o atendimento prestado pelos 
profi ssionais na prisão, segundo ele, é precário.

Lá dentro eles largam os presos mais revoltados, né? [...] Hoje eu tô aqui 

fora graças a Deus, mas nunca que tivessem me dado um apoio, psicolo-

gicamente, verbalmente, pra me apoiar, pra mim deixar do crime. [...] Eu 

era um cão, um cachorro, um verme, nada.

Nesse sentido, cabe que nos perguntemos o que é que as igrejas têm 
oferecido a esses sujeitos que tem se mostrado como estratégia efi caz de 
resistência à reincidência no crime. Um exemplo envolvendo a ação das 
igrejas que gerou signifi cativa diminuição da reincidência é o método de-
senvolvido pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – 
APAC, uma entidade civil, sem fi ns lucrativos, que se dedica à recuperação 
e reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade, de-
senvolvida pela Pastoral Carcerária. O objetivo da APAC é gerar a huma-
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nização das prisões, sem deixar de lado a fi nalidade punitiva da pena, mas 
visando a evitar a reincidência no crime e proporcionar condições para que 
o condenado se recupere e se reintegre ao convívio social (FARIA, 2011).

No caminho da estratégia de resistência utilizada por Jorge, no caso, a 
religião, sua fala também vai nesse sentido em relação ao futuro. Ele relata 
que tem o desejo de realizar um trabalho voluntário em escolas, orientando 
os jovens por meio da religião para não ingressarem no crime.

[...] Eu também fui adolescente, eu também fui criança, e eu gostaria que 

também um dia tivessem me ensinado o que eu penso em ensinar eles hoje, 

tá entendendo? Se eu fosse ensinado assim, talvez eu não tivesse parado 

na cadeia, tinha aprendido os mandamentos de Deus aqui fora e não teria 

parado lá dentro...

A atuação da psicologia no sistema prisional tem sido alvo de vários 
debates, inclusive com algumas práticas repensadas pelo Conselho Fede-
ral de Psicologia. Em resolução de maio de 2011 (Resolução 12/11), o 
Conselho estabeleceu nova regulamentação para a atuação do psicólogo 
no sistema prisional. As resoluções instituídas ressaltam a importância de 
enfatizar os dispositivos sociais que promovem o processo de criminaliza-
ção, atuando de forma interdisciplinar, em consonância com os princípios 
que norteiam a profi ssão. 

Abstendo-se da função laudatória, abre-se diante do psicólogo todo 
um campo de trabalho, que pode ser pensado no sentido de potencializar a 
construção de estratégias de resistência frente ao dispositivo da criminali-
zação. As estratégias de resistência poderão passar pela arte, pelo trabalho 
com grupos ou de atendimento individual, que visem a intensifi car os pro-
cessos vitais (RAUTER, 2007).

Considerações Finais

O sistema prisional constitui ainda um tabu em nossa sociedade, que, 
protegendo-se cada vez mais da violência urbana com cercas e aparatos de 
segurança, defende a punição dos criminosos sem pensar nas causas do 
problema. Conforme o sociólogo Costilla (2005), os problemas sociais não 
têm existência isolada. Para ser possível caracterizá-los, realmente, se faz 
necessário estabelecer os vínculos entre cada fenômeno e todos os aspectos 
da dinâmica social. 

Apesar das críticas, tanto de Jorge quanto de alguns autores sobre o 
trabalho da psicologia no sistema prisional, pudemos constatar, tomando 
como partida os debates e esforços realizados pelo Conselho Federal de 
Psicologia, que um novo horizonte vem sendo delineado para essas práticas 
nessa profi ssão. Desafi os não faltam, porém, o simples fato de reconhe-
cê-los, buscando aperfeiçoamento, procurando repensar e reivindicar um 
novo posicionamento, já indica avanços. Sugerimos que essa busca siga 
acontecendo, em conjunto com o debate, unindo Psicologia e demais áreas 
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que compõem esse campo tão diverso. Esses esforços são essenciais para 
melhor atuarmos frente a uma realidade tão emergente e preocupante em 
nosso país.
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Resumo 
Este trabalho faz uma análise das formas de registro da Guarda Municipal de Rio Bonito. Demonstra-se qual é a lógica 
que rege o registro dos atendimentos prestados pelos guardas municipais, assim como se evidencia a maneira como se dá 
o acesso e o uso dos registros. Procura-se associar os dados apresentados com a discussão acerca do tratamento e gestão 
das informações produzidas por instituições públicas, verifi cando-se a percepção dos agentes do Estado envolvidos com 
as políticas municipais de segurança pública sobre o assunto. 
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Introdução

O presente artigo tem como objetivo principal analisar as formas de re-
gistro da Guarda Municipal da cidade de Rio Bonito, localizada no estado 
do Rio de Janeiro. Para tanto, foi realizada uma etnografi a entre dezembro 
de 2010 e dezembro de 2011, com a fi nalidade de compreender as dife-
rentes visões e percepções dos agentes envolvidos no processo de registro, 
desde o momento em que o fato operacional, ou administrativo, acontece, 
passando pelo seu registro e indo até o seu uso. Com isso, privilegiou-se a 
observação do trabalho dos agentes na sede da instituição e também nos 
postos de trabalho presentes nas ruas da cidade.

Este trabalho foi desenvolvido com base em parte da monografi a de 
conclusão de curso apresentada por mim no ano de 2012 e intitulada “ ‘Te-
lefone sem fi o’: Uma etnografi a do processo de registro dos atendimentos 
prestados pela Guarda Municipal de Rio Bonito (RJ)”. Para escrevê-la, 
além da etnografi a, realizei entrevistas em profundidade e grupos focais, 
por meio dos quais foi possível observar diversos aspectos no que tange às 
relações estabelecidas entre os guardas municipais, sejam estas nas ruas da 
cidade ou na sede da instituição. É importante ressaltar que este trabalho 
ligou-se ao projeto “Desenvolvimento e análise de banco de dados com 
registros relativos aos atendimentos realizados pelas Guardas Municipais 
de São Gonçalo e Rio Bonito” 1, realizado no âmbito do Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia – Instituto de Estudos Comparados em Adminis-
tração Institucional de Confl itos (INCT-InEAC).

Será privilegiada neste ensaio a análise da dimensão da escrita como 
um dispositivo capaz de produzir poder em relação a quem possui o mono-
pólio de registrar as informações nos documentos institucionais da Guarda 
Municipal de Rio Bonito. Nesse sentido, considera-se que o documento 
não é uma prova, visão corrente na linguagem jurídica, mas sim um artefa-
to produzido a partir da escolha daqueles que o geraram, que delimitam o 
que será registrado por escrito, a fi m de preservar a memória da instituição 
(LE GOFF, 1992). Dessa maneira, será demonstrado que quem tem o po-
der de escrever o documento possui o poder de escolher o que será registra-
do, e também possui o poder de decidir qual uso será feito da informação. 

No primeiro momento, faço uma contextualização das políticas pú-
blicas de segurança municipais e da cidade de Rio Bonito, apresentando 
em que contexto a Guarda Municipal atua. Posteriormente, descrevo as 
formas de registro presentes na instituição: Livro de Parte Diária Externa 
e Livro de Parte Diária Interna. Será ressaltada também outra forma de 
registro usada pelos guardas, denominada por eles como “bloco de anota-
ções particular”. 

Além disso, será mostrado de que maneira acontece o acesso e uso 
aos registros dos acontecimentos. Para isso, demonstrarei um caso escuta-
do por mim no momento do trabalho de campo, chamado pelos guardas 
municipais de “caso da cadeirada”. Por fi m, evidenciarei a ideia de que a 
maneira como os registros são realizados nos livros não tem por fi nalidade 
o planejamento das ações da instituição e, portanto, a lógica que rege a 
forma como os acontecimentos são registrados é diferente daquela que é 

1
Projeto coordenado pela professora Ana 
Paula Miranda (PPGA-UFF). Seu ob-
jetivo principal é compreender o processo 
de classifi cação das ocorrências atendidas 
pelos agentes das Guardas Municipais, 
visando ao desenvolvimento de um banco 
de dados que viabilize a construção de um 
painel de indicadores para o monitora-
mento das políticas públicas de segurança.
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proposta pelos planos e programas nacionais de segurança pública estabe-
lecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

As políticas públicas de segurança e a Guarda Municipal de Rio 
Bonito: Uma apresentação do contexto 

O papel que cabe à Guarda Municipal é defi nido pelo artigo 144 da 
Constituição Federal, fi cando ela responsável pela “proteção de [...] bens, 
serviços e instalações, conforme dispuser a lei” (BRASIL, 1988). É de res-
ponsabilidade dos municípios a sua criação. Essa pequena parte da Cons-
tituição destinada à defi nição dos serviços dessa instituição é considerada 
ambígua, e por isso não demarca de que maneira a segurança pública deve 
ser tratada em nível municipal (VARGAS; OLIVEIRA JUNIOR, 2010). 

Pensando então nessa defi nição de papéis e visando a uma discussão 
que propusesse o emprego de políticas públicas voltadas para uma implan-
tação de um sistema de informações, foram realizados alguns programas e 
planos de segurança pública na mesma época em que a Secretaria Nacional 
de Segurança Pública (SENASP) foi fundada. 

O primeiro Plano Nacional de Segurança Pública foi elaborado em 
2000, por meio do qual se verifi cava o aprimoramento do tratamento dado 
à segurança pública até então. Com base em 15 compromissos, o docu-
mento tinha o objetivo de “reprimir e prevenir o crime e reduzir a impu-
nidade, aumentando a segurança e a tranquilidade do cidadão brasileiro” 
(BRASIL, 2000, p.4). A partir daí, a informação passou a ser considerada 
um dos elementos principais para o planejamento e desenvolvimento de 
estratégias de atuação (MIRANDA, 2012).

A participação dos municípios, no que se refere à segurança pública, foi 
melhor defi nida no Programa Segurança Pública para o Brasil, publicado 
em 2003. As diretrizes daquelas que seriam as ações municipais estariam 
voltadas para a consolidação da Guarda Municipal, órgão que seria o único 
dedicado à segurança pública em nível municipal até então. A partir daí, as 
ações governamentais em relação à municipalização das ações direciona-
das para a segurança pública começaram a ser realizadas. Tais políticas não 
mais fi cam concentradas nas esferas estadual e federal: é enfatizado o fato 
de o poder público municipal possuir mais proximidade com a população 
e, por isso, estaria mais habilitado a elaborar políticas voltadas às peculia-
ridades locais, no que se refere a questões de segurança. 

O mais recente documento a pôr em relevo o papel do município na se-
gurança pública é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cida-
dania (PRONASCI), apresentado em 2007. Seus objetivos são, sobretudo, 
a prevenção, o controle e a repressão da criminalidade, buscando unir as 
ações da União, dos estados e dos municípios. A partir disso, os municí-
pios se consolidariam como os protagonistas das principais políticas de 
segurança pública que visam a empregar as políticas preventivas para atuar 
no combate a violência. Seu enfoque não está voltado à temática da gestão 
da informação, mas sim a uma proposta de modernização das instituições 
de segurança pública e do sistema prisional.
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Apesar dos programas e planos de segurança elaborados, a produção, 
organização e disponibilização das informações ainda são uma limitação 
para a construção de um sistema de produção de dados e informações ofi -
ciais em segurança pública e justiça criminal no país, já que “as principais 
difi culdades para a realização de estudos dessa natureza no Brasil estariam 
associadas à inexistência de uma estrutura responsável na inter-relação en-
tre os diversos atores, seus sistemas de informação e os documentos que 
transitam de um para outro” (BATITUCCI, 2008, p.12).

A Guarda Municipal de Rio Bonito não foge dessa lógica, que é vivida 
nacionalmente. Nessa instituição foi possível perceber, através do traba-
lho de campo, que os registros realizados não servem para diagnosticar 
o universo de atendimentos cotidianos, mas sim para identifi car o que os 
agentes consideram como relevante. Irei abordar com maior profundidade 
esse aspecto referente às formas de registro e ao uso da informação mais 
adiante, contudo, cabe aqui destacar o contexto no qual essa instituição 
está inserida.

A cidade de Rio Bonito, de acordo com dados do IBGE de 2010, pos-
sui 55.551 habitantes e está localizada na baixada litorânea do estado do 
Rio de Janeiro, a 80 quilômetros da capital. O município faz fronteira, 
ao norte, com Cachoeiras de Macacu, ao sul, com Saquarema, a oeste, 
com Tanguá e Itaboraí, e a leste, com Silva Jardim e Araruama2. Ainda 
de acordo com os dados do IBGE, a cidade possui uma área territorial 
de 456.455 quilômetros quadrados. Toda essa região será impactada pelo 
Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ), que 
está previsto para começar a ser utilizado em 2014.3 Tendo em vista tal fa-
tor, destaca-se o estudo realizado visando a um possível auxílio para cons-
truir políticas públicas na área de segurança, já que a implementação de tal 
empreendimento pode gerar repercussões na segurança pública municipal.  

A Guarda Municipal de Rio Bonito foi fundada em 2000 e está sub-
metida à Secretaria de Urbanismo. Ela possui um efetivo de 52 agentes 
que atuam em postos fi xos, como escolas, depósitos públicos e central de 
videomonitoramento. Também possui guardas que trabalham nas ruas do 
centro da cidade operando no ordenamento do trânsito. É nesta última 
atividade que os agentes mais se concentram, apesar de muitos terem re-
clamado comigo, durante a etnografi a, sobre o fato de que essa tarefa não 
se confi gura como um trabalho no qual devem atuar, pois não possuem 
autorização legal para exercer tal função. Também se apresentam como 
atividades frequentemente realizadas por essa Guarda Municipal o auxílio 
ao público, como em situações nas quais é preciso levar alguém ao hospital, 
e o auxílio a alguma outra secretaria, quando é necessário o fechamento 
das ruas para determinado serviço.

Os livros de registro: “Livro de Parte Diária Interno” e “Livro de 
Parte Diária Externo”

O registro das informações na Guarda de Rio Bonito se concentra 
principalmente no “Livro de Parte Diária Interno” e “Livro de Parte Di-

2
Fonte: RODRIGUES, Priscila. História 
de Rio Bonito. Guia RB. Rio Bonito, s/d, 
Seção Sobre Rio Bonito. Disponível em: 
<http://www.guiarb.com.br/rio-bonito.
asp>. Acesso: 20 dez. 2012.

3
O COMPERJ “terá a capacidade de refi -
nar petróleo em torno de oito a dez vezes 
maior do que a REDUC (Refi naria de 
Duque de Caxias), consolidando o esta-
do do Rio de Janeiro como o maior pólo, 
no que diz respeito aos negócios no setor 
da produção de resinas termoplásticas e 
combustíveis, assim como no que se refere 
às indústrias de bens de consumo que têm 
nos produtos petroquímicos suas matérias-
primas de base. Com o intuito de prepa-
rar os municípios para o recebimento do 
COMPERJ foi criado o Consórcio Inter-
municipal de Desenvolvimento da Região 
Leste Fluminense (CONLESTE), com-
posto atualmente de 15 municípios (Itabo-
raí; Niterói; São Gonçalo; Maricá; Tan-
guá; Rio Bonito; Silva Jardim; Casimiro 
de Abreu; Cachoeiras de Macacu; Magé; 
Guapimirim; Saquarema; Silva Jardim; 
Rio de Janeiro e Nova Friburgo). Atra-
vés desse Consórcio busca-se minimizar os 
efeitos negativos que possam ocorrer com 
a implantação do complexo petroquímico, 
através da defi nição de estratégias e atua-
ções conjuntas que possam fazer frente aos 
possíveis impactos sociais” (UFF, 2008).  
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ária Externo”. Essas duas principais fontes de informação permanecem 
na gaveta de uma mesa da portaria da sede da Guarda Municipal, sob 
a responsabilidade do guarda plantonista. O conteúdo dos livros pode 
ser lido por qualquer guarda municipal, contudo, somente o inspetor e o 
plantonista têm a autorização, por parte do comando da instituição, para 
escrever, respectivamente, no Livro de Parte Diária Externo e no Livro de 
Parte Diária Interno. Em relação às características físicas, ambos os livros 
são comuns: 200 folhas pautadas e numeradas no lado superior direito, 
capa preta, contendo a seguinte descrição: “Livro de Parte Diária (LDP) 
Interno/ Externo - Nadisa4; Registros iniciados em 03/06/2011.”

O Livro de Parte Diária Externo é um livro que tem como objetivo 
registrar os eventos que ocorreram na rua. É preenchido duas vezes ao 
dia: no primeiro momento, as informações inseridas se referem ao plantão 
diurno e, no segundo momento, são sobre o plantão noturno. Os guardas 
são responsáveis por informarem ao inspetor quais atendimentos presta-
ram no dia. Este, por sua vez, relata as ocorrências no livro com dados 
administrativos, referentes ao desempenho funcional dos guardas. Com 
dados operacionais, relata atendimentos prestados. 

Em uma entrevista concedida a mim, um inspetor ressaltou que “fi ltra” 
as ocorrências, não registrando todos os fatos que são levados a seu conhe-
cimento. Registram-se apenas alguns fatos que ocorreram com alguma 
frequência no dia, “mais de três vezes ao dia”, por exemplo, para exemplifi -
car a natureza das “ocorrências” realizadas. Desse modo, pode-se perceber 
que esses relatos não servem para diagnosticar o universo de atendimentos 
cotidianos, mas sim para identifi car o que os agentes consideram como re-
levante, o que confl ita com as concepções de banco de dados, que se baseia 
na ideia de que tudo o que é feito deve ser registrado, a fi m de ser possível 
compilar informações relevantes, precisas e sintéticas, que possibilitarão o 
monitoramento das atividades cotidianas. Essa etapa é conhecida como o 
input de um banco de dados (BORGES, 2008).

O Livro de Parte Diária Interno tem por fi nalidade registrar informa-
ções internas da instituição, sendo preenchido manualmente pelo guarda 
plantonista, duas vezes ao dia, de acordo com os acontecimentos conside-
rados por este como mais relevantes no plantão diurno ou noturno. Em 
uma das conversas informais realizadas com uma plantonista foi ressaltado 
que esta registra casos considerados como anormais. Quando indagada so-
bre quais seriam esses fatos fora da normalidade, explicitou:

Ah, se alguém esqueceu alguma coisa aqui, um celular, por exemplo, eu 

tenho que relatar no livro, falar qual era a marca, a cor. Se um guarda 

chega aqui e faz uma ligação particular desse telefone, eu anoto também. 

Isso ajuda a me prevenir de alguma coisa que possa me prejudicar. Acon-

tece que aqui todo mundo esquece alguma coisa, aí para me preservar eu 

preciso registrar (Aline, guarda municipal há  anos).5

Através desse excerto é possível perceber que os fatos considerados 
fora da normalidade são aqueles que podem apresentar algum risco admi-
nistrativo ao guarda. Em outra oportunidade, outro agente destacou que 

5
Optei por usar nomes fi ctícios.

4
“Nadisa” se refere ao nome de uma antiga 
empresa que funcionava nesse mesmo lo-
cal, na década de 90.
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considera relevante o registro dos casos que não foram “resolvidos”, pois 
eles também podem apresentar futuros riscos administrativos ou judiciais. 
Como exemplo, esse guarda citou situações de alguma comunicação do 
profi ssional com a sede, alguma ligação de justifi cativa de falta ou atraso e 
até alguma ligação por parte de alguém da população, denunciando algo.

Como foi demonstrado, o ato de registrar está intimamente relacionado 
com o uso que os agentes vão fazer da informação. Com efeito, o aconteci-
mento poderá ser registrado para punir os demais guardas administrativa-
mente de alguma falha no desempenho funcional ou quando tiver o intuito 
de resguardar o agente de algum tipo de problema. Sendo assim, pode-se 
dizer que existe uma lógica do resguardo que rege o registro das informações 
nas duas Guardas Municipais (AZEVEDO, 2012). Segundo os depoi-
mentos dos guardas, os registros servem quase que exclusivamente para 
proteger o guarda municipal de qualquer questão sobre a qual haja dúvida 
ou um fato a ser esclarecido, como em um possível “arrolamento” em um 
inquérito policial, ou uma acusação por omissão em um atendimento.

“Bloco de Anotações Pessoal”6

Nesta pesquisa, foi possível observar que os guardas registram os aten-
dimentos prestados primeiramente em um “bloco de anotações pessoal”. 
Em um determinado dia, quando estava realizando a observação do tra-
balho da profi ssional da guarda que possui a função de plantonista, notei 
o momento em que a agente saiu correndo de seu posto com um bloco em 
suas mãos, feito por um conjunto de folhas de papel reciclado, e direcio-
nou-se até a moto que estava parada irregularmente na calçada em frente à 
sede da Guarda Municipal. Após anotar a placa, ela voltou ao posto e in-
formou o fato ocorrido ao subcomandante. Esse caso merece atenção pelos 
seguintes motivos: a Guarda Municipal de Rio Bonito não tem atribuição 
de multa e não possui talonário próprio para o registro das ocorrências, 
o que nos faz refl etir sobre o que seria o bloco onde foram anotadas as 
informações.

Ao ser indagada sobre tal bloco, essa guarda respondeu que era algo 
pessoal, onde anotava as principais informações sobre os atendimentos re-
alizados no dia, e que depois as transferia para o livro. Conforme dito por 
ela, o que era resolvido não entrava no livro: somente os casos que não 
tivessem encaminhamento eram registrados no livro interno da Guarda. 
Nessa lógica, o fato presenciado não foi apontado no instrumento de re-
gistro ofi cial da instituição, somente no bloco de anotações, pois o subco-
mandante foi informado do que aconteceu e, logo em seguida, a moto foi 
retirada do local. 

Em outro dia de observação pude perceber que o inspetor também car-
rega consigo um bloco semelhante. Em tal dia, o agente mostrou-me como 
realiza as anotações e quais são os atendimentos anotados nesse bloco e 
considerados por ele como relevantes para serem apontados no livro de re-
gistro. Contou-me um caso em que teve que levar para o Conselho Tutelar 

6
Nome dado pela plantonista para expli-
car, a mim e a outro companheiro de pes-
quisa, o instrumento usado por ela para 
anotar a placa da moto.
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uma mulher que estava induzindo duas crianças a pedir dinheiro para ela. 
De acordo com sua visão, as informações referentes a esse atendimento 
que estavam em seu bloco, como por exemplo, o número do documento 
de identidade da mulher, foram passadas também para o livro de regis-
tro. Dessa maneira, foi possível compreender que o “bloco de anotações 
pessoal” é mais uma maneira utilizada pelos guardas municipais para se 
“resguardarem” daquilo que futuramente pode apresentar um risco.

Com base nos dois casos observados é possível perceber que os agen-
tes passam somente algumas informações para os livros de registro. Na 
primeira situação demonstrada, o fato presenciado não foi registrado no 
Livro de Parte Diária Interno, pois a guarda plantonista considerou que o 
caso tinha sido “resolvido” e, por isso, as informações permaneceram só no 
seu bloco. Já na segunda situação mostrada, o atendimento poderia causar 
alguma punição administrativa ou judicial para o guarda municipal e, por 
isso, para se resguardar, o inspetor transferiu as informações de seu “bloco 
de anotações pessoal” para o Livro de Parte Diária Externo. Dessa ma-
neira, percebe-se que os registros realizados nos “livros de ocorrência” não 
contemplam todos os atendimentos feitos pelos agentes, pois estes consi-
deram alguns desses episódios como não sendo passíveis de registro. Por-
tanto, as informações referentes a tais atendimentos permanecem somente 
no “bloco de anotações pessoal”. 

Durante uma entrevista com um agente que trabalha em um posto 
fi xo, localizado em uma escola municipal, fi z uma pergunta sobre uma 
possível utilização de algum tipo de “bloco de anotações pessoal”. Ele res-
pondeu que, quando está alocado para trabalhar nos postos da rua, leva 
consigo um bloco, já que no posto onde estava “não tem muita ocorrência”. 
Perguntei ainda sobre a existência de algum tipo de talonário para registro 
das informações, e ele relatou que não há, afi rmando, contudo, que:

Seria importante ter um talonário, sim, porque às vezes, devido a tanta 

informação, o inspetor acaba que se esquece de registrar algo. Desta forma 

ajudaria para não virar um “telefone sem fi o” (Vinicius, guarda municipal 

há sete anos).

O “telefone sem fi o”7 a que o guarda se refere é maneira com a qual os 
eventos atendidos por ele são registrados no livro, uma vez que ele relata ao 
inspetor todas as ocorrências atendidas e este fi ca encarregado de registrá-
las no “Livro de Parte Diária Externa”. Desse modo, o “telefone sem fi o” 
pode ocasionar a perda das informações que foram levadas ao conhecimen-
to do inspetor, já que ele fi ca encarregado de descrever um fato presenciado 
por outro guarda, o que não garante a fi delidade do acontecimento nar-
rado. Para evitar o “telefone sem fi o”, esse guarda utiliza um bloco pesso-
al, onde anota todas as ocorrências atendidas, pois assim, quando achar 
necessário, pode conferir no livro de registro se as estas foram registradas 
(MOURA E ROCHA, 2011).

7
Trata-se de uma tradicional brincadeira 
popular brasileira. Para desenvolvê-la, 
é necessário sentar-se em círculo. Para 
iniciá-la, é preciso que alguém conte um 
segredo para o próximo à sua direita, de 
modo que mais ninguém ouça. Dessa ma-
neira, a pessoa seguinte fala a mensagem 
para a próxima, e assim por diante, até 
chegar à última. Esse último participan-
te deve falar o que ouviu em voz alta. 
Geralmente o resultado é desastroso e en-
graçado: a palavra se deforma ao passar 
de pessoa para pessoa, e chega totalmente 
diferente ao destino fi nal.
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A punição por produtividade: O “caso da cadeirada”8

Além de servirem para resguardar, os registros são também realizados 
no “Livro de Parte Diária Externa” pelo inspetor para punir administra-
tivamente os outros guardas municipais quando estes forem encontrados 
fora de seu posto de trabalho, faltarem ao serviço sem nenhuma justifi ca-
tiva prévia ou então quando se omitirem em algum tipo de atendimento. 
Nesse sentido, caso o inspetor verifi que alguma dessas situações, caberá 
a ele anotar no livro para que, depois, no dia seguinte, quando a “admi-
nistração”9 for ler o livro, as faltas dos agentes possam ser contabilizadas. 

Os guardas do setor administrativo têm acesso aos livros assim que 
chegam à instituição, às 8 horas da manhã. Neste setor trabalham um 
guarda municipal e uma digitadora, porém a função que ela exerce em 
nada se diferencia da do seu colega: ambos realizam o mesmo trabalho no 
setor administrativo. Esse posto é responsável por fazer serviços como a 
escala de trabalho semanal, receber memorandos e ofícios, escalar as férias 
dos guardas e também fazer notifi cações de punição aos mesmos.

A função de realizar notifi cação de punição está intimamente rela-
cionada com aquilo que é lido pelos guardas da administração nos livros 
de registro. Isso foi percebido principalmente em uma das vezes em que 
acompanhei o trabalho dos guardas nesse setor. Nesse dia, os agentes que 
trabalham nesse posto se detinham a realizar notifi cações de punição con-
forme aquilo que era lido no “Livro de Parte Diária Externa”. Essa no-
tifi cação era anexada a uma cópia do livro de ocorrência, na qual estava 
era apresentado o relato da falta do agente e que, depois, era entregue a 
ele para que se justifi casse em até 10 dias. Caso a justifi cativa não fosse 
aceita pelo comandante ou subcomandante, esse guarda poderia perder a 
“produtividade”. De acordo com o que me disseram, é um abono salarial 
que o guarda deixa de ganhar quando recebe alguma punição. Contudo, 
muitos desses profi ssionais relataram a mim que frequentemente perdem 
a “produtividade” sem receberem nenhuma notifi cação, e por isso não po-
dem contar a sua versão do fato.

Desta maneira, percebe-se que a “produtividade” é algo que o inspetor 
pode controlar de acordo com sua versão do fato, pois mesmo que outros 
guardas interpretem alguma situação de outra maneira, caberá a esse agen-
te decidir por meio do registro no livro se tal acontecimento é suscetível de 
punição. Assim, durante o trabalho de campo, muitos guardas reclamaram 
comigo que perderam a “produtividade” porque saíram de seus postos de 
trabalho por dez minutos, para tomar água ou ir ao banheiro, no momento 
em que o inspetor os estava procurando e, por isso, receberam a punição 
sem poderem contar o motivo da ausência. 

Outro exemplo que ajuda demonstrar que um acontecimento pode ter 
várias versões é o “caso da cadeirada”. Essa passagem aconteceu em uma 
festa de escola onde o inspetor e mais três guardas municipais estavam 
fazendo a segurança do evento. Eu não estava lá no dia, mas mesmo assim 
escutei duas versões do fato: uma dos guardas envolvidos e outra que o 
inspetor escreveu no livro. Nessa ultima versão, o inspetor registrou que, 
em meio a uma briga que estava acontecendo na escola, os três guardas 

8
Nome dado pelos guardas ao acontecimen-
to.

9
Nome dado pelos guardas municipais ao 
setor administrativo da instituição.
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que o acompanhavam se esconderam e não quiseram ajudá-lo a apaziguar 
a situação. Por causa disso, ele não aguentou “conter sozinho os quatro ho-
mens” e foi ferido com “uma cadeira na cabeça”. Como consequência desse 
registro, os três outros guardas envolvidos perderam a “produtividade” do 
mês, ou seja, perderam o abono salarial que normalmente ganhariam. Já 
na outra versão, um dos guardas envolvidos me contou rapidamente, em 
uma de nossas conversas: 

No meio dessa confusão das brigas, o inspetor Bernardo não quis esperar 

a gente para irmos todos juntos, e por isso foi correndo na frente. Quando 

chegamos em frente ao colégio, ele já estava com a mão na cabeça, gritan-

do “Guarda ferido!, Guarda ferido!” [o guarda põe a mão na cabeça para 

imitar o inspetor e ri] (Victor, guarda municipal há seis meses).

Tal fala revela que, por mais que algum acontecimento possa ter vá-
rias versões, aquela que sobressai é a do inspetor. Ou seja, o inspetor, por 
possuir o poder de escrever no “Livro de Parte Diária Externa”, possui 
também o poder de escolher o que será registrado ou não. Dessa maneira, 
diante desse caso, ele pôde escolher a sua versão sobre o fato como verdade 
e, por isso, os demais guardas perderam sua “produtividade”, sem poderem 
se justifi car. Para demonstrar mais um exemplo desse acontecimento, per-
guntei sobre o ocorrido para um guarda que não estava envolvido: 

Teve uma vez que três guardas ganharam 0% de produtividade por causa 

do Bernardo [o inspetor], numa vez que ele levou uma cadeirada em uma 

briga que aconteceu num evento que eles foram. Se você for ver no livro, 

vai estar escrito a versão dele, vai estar escrito que esses três guardas foram 

omissos, que eles se esconderam e não quiseram ajudar a separar. Mas se 

você for perguntar para esses guardas, eles vão te contar outra coisa. Parece 

que eles estavam apaziguando outra discussão junto com o Bernardo e, 

depois, quando os quatro fi caram sabendo que estava tendo outra briga em 

outro lugar, o Bernardo resolveu ir em frente, correndo sozinho. Quando 

os outros três guardas chegaram ao local da briga, o Bernardo já tinha 

levado a cadeirada. Mas fazer o que, prevaleceu a versão do inspetor (Ale-

xandre, guarda municipal há dois anos).

Dessa maneira, assim como esse guarda se expressou, a versão do ins-
petor prevaleceu devido ao domínio da escrita que esse agente possui. Por-
tanto, o inspetor, por possuir o poder de escrever no livro de registro, tem 
também o poder de escolher quais serão as informações inseridas nesse 
documento que podem suscitar algum tipo de punição para outro agente. 
Neste sentido, não se pode considerar que aquilo que é registrado é im-
parcial ou neutro, pois tudo aquilo que está escrito revela as marcas das 
pessoas e de suas ações (SARRABAYROUSE OLIVEIRA, 2008).  

Nessa perspectiva, a dimensão da escrita é um dispositivo capaz de 
produzir poder aos agentes que possuem o monopólio de registrar as in-
formações nos documentos institucionais da Guarda Municipal de Rio 
Bonito (GOODY, 1988). Goody (1988), em sua obra “Domesticação do 
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Pensamento Selvagem”, busca compreender as transformações operadas 
pela escrita no domínio da comunicação, não apenas num sentido mecâ-
nico, mas também em uma acepção cognitiva. Seu objetivo não é somente 
rejeitar uma visão relativista, mas também criticar as velhas dicotomias 
utilizadas para diferenciar outras culturas da nossa. Ele está atento às di-
ferenças entre sociedades de memória essencialmente oral e de memória 
essencialmente escrita, bem como ao que caracteriza um eventual processo 
de transição entre ambas. Portanto, em sua concepção, “a escrita não é um 
mero registro fonográfi co da fala, [...] ela estimula formas particulares de 
atividade linguísticas associadas ao desenvolvimento de certas maneiras de 
colocar os problemas e de resolvê-los” (GOODY, 1988, p.180).

Dessa forma, percebe-se que o inspetor e a plantonista que têm o poder 
de escrever no documento possuem o poder de escolher o que será registra-
do e também de decidir qual será o uso feito da informação. Ao contrário 
desses, os demais guardas10 que trabalham geralmente longe da instituição 
não possuem acesso a essas informações, pois além de não poderem rea-
lizar o registro do livro, não faz parte de seus cotidianos irem até a sede 
para lê-lo.

Com isso, faço aqui uma pequena comparação desses dois agentes, que 
podem inserir informações nos livros de registro, com a “cidade letrada” 
de Rama (1985). Esse conceito representa a classe que tinha o monopó-
lio da escrita nos centros urbanos da América Latina e que, por isso, se 
transformou em um núcleo de poder que desempenhou uma infl uência 
no planejamento, evolução e desenvolvimento desses locais. Não é que os 
demais guardas municipais sejam analfabetos como a maioria da sociedade 
dos séculos XVII e XVIII descrita por Rama: o que enfatizo aqui é que 
essas pessoas que possuem acesso à escrita na Guarda Municipal também 
têm uma concentração de poder em suas mãos e por isso utilizam tal poder 
para determinar o uso que vão fazer das informações registradas. Na cida-
de das letras, “todos os que manejavam a pena estavam estreitamente asso-
ciados às funções do poder” (RAMA, 1985, p. 43), logo, também podiam 
determinar os modelos culturais impostos pelas metrópoles portuguesas e 
espanholas às suas colônias.

Portanto, os registros não são apenas uma forma de “armazenamento 
de dados”, mas também uma maneira de conferir poder a quem pode clas-
sifi car e escolher o que será registrado. Nesse caso, o plantonista e o ins-
petor dispõem desse poder. Esses dois agentes têm um domínio da palavra 
escrita e, assim, possuem a “possibilidade de conhecer a verdade, o que 
acaba por lhes conferir autoridade” (MIRANDA, 2005, p. 141).

Considerações fi nais

A partir das perspectivas apontadas no texto, foi possível compreender 
como se dá parte do acesso e do uso das informações contidas nos livros de 
registro. Como foi demonstrado, para que eu pudesse compreender a va-
riedade de percepções dos guardas municipais, foi preciso que eu realizasse 
a etnografi a não somente na sede da instituição, mas também nos postos 

10
Guardas que trabalham no depósito, no 
monitoramento, em postos escolares e nas 
ruas.
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de trabalho dos agentes que estão presentes nas ruas do centro da cidade. 
Por isso, assim como demonstrado por outros pesquisadores, em outros 
trabalhos, pude perceber que a lógica que rege o registro dos atendimentos 
nessa instituição se difere daquela proposta pelos planos nacionais esta-
belecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). De 
acordo com que foi possível observar, os registros dos acontecimentos nos 
livros estão relacionados à punição e ao resguardo dos guardas municipais. 
Assim, eles não servem para alimentar o planejamento das ações da insti-
tuição tal como propõe a SENASP (MIRANDA, 2012).

Apesar de muitas pesquisas nesse âmbito consideraram que somente 
um “choque de gestão” resolverá o problema de tratamento das informa-
ções nas instituições públicas, foi possível verifi car que essa aparente de-
sorganização dos dados deve ser entendida como outra forma de classifi cá-
los. Para compreendê-la, é preciso conhecer essas práticas. Nesse sentido, 
não adiantaria o melhor programa de computador para estruturar um 
banco de dados se os agentes desse processo não compartilharem de uma 
mesma lógica. Por isso, foi demonstrada a percepção dos agentes do Esta-
do, em especial, aqueles envolvidos em políticas municipais de segurança, 
os guardas municipais, sobre o processo de transformação de dados em 
informações organizadas, ressaltando toda a complexidade que o processo 
envolve (MIRANDA, 2012). 

Como foi evidenciado, somente os guardas municipais que possuem 
a função de plantonistas e inspetores possuem autorização para fazerem 
registros nos Livros de Parte Diária Interna e Externa. Dessa maneira, 
esses agentes que têm o poder de escrever no documento possuem também 
o poder de escolher o que será registrado e de decidir que uso será feito da 
informação. Com efeito, a versão que o plantonista e o inspetor escrevem 
nos livros sobre determinado acontecimento se sobressai e, como conse-
qüência, os outros guardas municipais podem receber uma punição, assim 
como aconteceu no “caso da cadeirada”. Além disso, os registros podem ser 
usados também para proteger e resguardar o agente de algum episódio em 
que tenha restado dúvida e que pode regrar alguma punição administrativa 
ou judicial para aquele que prestou o atendimento. Nesse sentido, os regis-
tros realizados não servem para diagnosticar o universo de atendimentos 
cotidianos, mas sim para identifi car o que os agentes consideram como 
relevante, de acordo com essas duas concepções. 

Portanto, é possível perceber que antes de ser classifi cado o que será in-
serido ou não nos livros de registro também há uma classifi cação a respeito 
de quem pode ou não escrever e ter acesso a esses instrumentos. Nesse sen-
tido, como demonstrado, os inspetores e as plantonistas dirigidos a serem 
responsáveis por escrever nos livros podem classifi car aquilo que será ou 
não registrado. Por isso, vê-se que a classifi cação das coisas refl ete a ma-
neira como os homens se classifi cam, ou seja, antes dos guardas municipais 
classifi carem o seu mundo, eles classifi cam a si mesmos (DURKHEIM 
E MAUSS, 1999). Dessa maneira, é possível perceber que a escolha dos 
atendimentos a serem anotados nos livros de registro da Guarda Munici-
pal de Rio Bonito refl ete, antes de tudo, as relações hierárquicas presentes 
entre os guardas municipais.   
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Além disso, cabe ressaltar que as práticas cartoriais empregadas du-
rante o processo de registro são um obstáculo para utilizar os dados com a 
fi nalidade de se produzir efeitos públicos para a sociedade. Essas práticas 
estão orientadas conforme o princípio do sigilo das informações e estão 
voltadas para manter as informações em segredo, esconder e sonegar os 
documentos (MIRANDA 2012b). Todavia, ressalta-se que a publicida-
de das informações é uma maneira de combater essa tradição inquisito-
rial, que é vista aqui por meio da “política do sigilo” (KANT DE LIMA, 
2008). Assim sendo, observa-se que é de fundamental importância que 
a Guarda Municipal de Rio Bonito organize e disponibilize seus dados 
sobre os eventos cotidianos da instituição para que seja viável produzir 
análises consistentes sobre os problemas que o município possui, com a 
fi nalidade de planejar as ações da instituição.
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Resumo 
Este trabalho visa a compreender como as representações sociais da Polícia Civil impactam o valor arbitrado para as 
fi anças no Rio de Janeiro. Nesse sentido, buscará descrever certas práticas de alguns atores dessa instituição, que acabam 
reproduzindo a realidade social da desigualdade. 
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Introdução

O problema que origina este trabalho – as representações que deter-
minam a fi xação do valor de uma fi ança na Polícia Civil do Rio de Janeiro 
– foi percebido em pesquisas1 e em conversas informais que tive com os 
diversos atores envolvidos nessa questão.Os dados foram produzidos por 
mim, a partir de julho de 2012 até o presente momento, no Rio de Janeiro. 
Meus informantes foram delegados da Polícia Civil, entrevistados nas de-
legacias em que cumprem suas funções, em locais diversos da cidade (cen-
tro, zona norte e zona sul); juízes, entrevistados em seus “gabinetes” no 
fórum central da comarca da capital; defensores públicos, entrevistados em 
suas salas, também no fórum central da comarca da capital; e advogados 
privados, entrevistados em vários contextos e lugares, como nos corredores 
do fórum e na universidade. Este artigo é parte da minha pesquisa de dis-
sertação, ainda em curso, no mestrado no Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia da Universidade Federal Fluminense. Por conta disso, ain-
da pretendo fazer uma incursão mais intensiva no campo. Nesse sentido, 
continuarei a lançar mão das técnicas consagradas na antropologia, como 
a observação direta e pessoal do universo investigado e a entrevista aberta.

Os discursos que ouvi, ao longo do meu contato com a realidade empí-
rica, provocam em mim a refl exão sobre a posição da Polícia Civil do Rio 
de Janeiro, suas representações sobre seus próprios membros, sobre os in-
divíduos, a sociedade e as fi anças. Percebo, também, questões relacionadas 
à própria estrutura da sociedade brasileira, às suas hierarquias e como elas 
se reproduzem na polícia; em como se reinterpreta a lei para ser viável criar 
um sistema de punições ou de “ justiça” especial para determinados indi-
víduos. Além disso, passei a estranhar que, através das fi anças, o dinheiro 
possa intermediar a liberdade do indivíduo. Esta, um bem caríssimo para 
nossa sociedade, pode ter seu valor intermediado por algo tão vulgar como 
o dinheiro (Simmel, 2009). Assim, ao mesmo tempo em que posso com-
preender as questões pelo Direito, vejo um conjunto de práticas que não 
estão na lei. 

Dessa forma, os pontos que pautam este trabalho são: a compreensão 
presente na cultura policial, no sentido de que seu principal papel é obter 
prisões; a desigualdade que se reproduz, considerando-se que a fi ança se 
torna um elemento entre o indivíduo e sua liberdade, em uma sociedade 
em que a maioria da população é pobre; a regra presente na prática de al-
guns policiais de aumentar o valor da fi ança para que haja impossibilidade 
de pagamento, nos casos em que o indivíduo é “perigoso”.

A linha metodológica que seguirei neste trabalho parte da ideia de que 
o antropólogo lida e tem como objetivo a refl exão sobre a maneira como 
os grupos sociais representam, organizam e classifi cam suas experiências 
(VELHO, 2013; GEERTZ, 2012). Precisa “permanentemente manter 
uma atitude de estranhamento diante do que se passa não só à sua volta 
como com ele mesmo” (VELHO, 2013, p. 84). Entretanto, por mais que 
busque captar a visão de mundo local, trata-se apenas de uma interpreta-
ção. A “realidade”, sempre relativa, é fi ltrada por determinado ponto de 
vista do observador. Assim, a subjetividade está presente em todo momen-

1
Minha inserção no campo, que deu ori-
gem ao problema que conduz esse traba-
lho, começa a partir de um convite para 
ser membro de uma equipe de pesquisa. 
O objetivo deste estudo era compreender 
as transformações ocorridas no regime 
das liberdades e prisões provisórias, ten-
do em vista a lei 12.403/2011. As questões 
abordadas nas entrevistas tratavam das 
prisões, do tráfi co, do furto, das medidas 
cautelares alternativas à prisão, dos re-
quisitos da prisão preventiva, de percep-
ções sobre a própria Lei 12.403/2011 e de 
mudanças trazidas por ela, entre outras. 
A fi ança, dessa forma, tinha um lugar 
na pesquisa mencionada. Ela própria 
foi modifi cada pela referida lei, tanto no 
tocante à aplicação no tribunal quanto à 
aplicação em sede policial. Foi por meio de 
uma nova inserção no campo que observei 
meu problema atual de pesquisa. Naquele 
momento da pesquisa, as questões não me 
chamaram tanto a atenção. Entretanto, 
em virtude das aulas no Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia da Uni-
versidade Federal Fluminense e do conví-
vio com meu orientador, meus professores e 
colegas, pude iniciar um processo de ressig-
nifi cação dos dados construídos anterior-
mente e refl etir sobre o universo empírico 
com que tive contato no estudo por mim 
desenvolvido.Dessa forma, percebo aquela 
experiência de pesquisa como um ponto de 
partida para os problemas que busco com-
preender aqui e em minha dissertação de 
mestrado. 
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to. No entanto, por ser um tema em evidência, que possui familiaridade 
com diversos cientistas sociais, acredito que essa interpretação será testada 
e confrontada. Ela é apenas mais uma que concorrerá com diversas outras. 
Os próprios resultados de uma pesquisa são sempre provisórios. Espero 
esse confronto de ideias porque acredito que, assim, poderei enriquecer e 
rever minha própria pesquisa. Procurei, também, pensar no universo das 
delegacias de polícia não como algo familiar, mas como uma realidade 
bem mais complexa que aquela representada pelos mapas e códigos nos 
quais fui socializado, seja devido a minha atuação como profi ssional do 
Direito, seja pela imagem que é socialmente construída sobre a polícia.

Apontamentos da lei positiva

A fi ança, na defi nição de Aury Lopes Jr. (2012), é:

Uma contracautela, uma garantia patrimonial, caução real, prestada pelo 

imputado e que se destina, inicialmente, ao pagamento das despesas pro-

cessuais, multa e indenização, em caso de condenação, mas, também, 

como fator inibidor de fuga (LOPES JR, 2012).

Em sede policial, a fi ança vem sendo chamada por juristas de “liber-
tadora”, porque se presta como contracautela à prisão em fl agrante. Existe 
ainda uma modalidade chamada de “restritiva”, que é a tratada pelo artigo 
319 do Código de Processo Penal Brasileiro (ARAÚJO, 2012). 

O Código de Processo Penal Brasileiro, em seu artigo 322, que foi 
reformado pela Lei 12.403/2011, prevê que só seja possível à autoridade 
policial conceder fi ança nos casos de infração cuja pena privativa de li-
berdade máxima não ultrapasse quatro anos. Assim, cabe ao delegado de 
polícia fi xar a fi ança para crimes cuja pena máxima não seja maior do que 
quatro anos. Saliento, ainda, que se a pena privativa de liberdade máxima 
não for superior a dois anos deve ser seguido o rito dos Juizados Especiais 
Criminais, previsto na Lei 9.099/1995. Nesse caso, não há prisão nem 
lavratura de auto de prisão em fl agrante, mas apenas de termo circunstan-
ciado. Dessa forma, acusados de crimes como furto simples e receptação 
simples passam a ter a possibilidade de ter concedida a fi ança em sede 
policial, independente de requerimento ao juiz.

Ainda tratando dos casos em que é cabível o arbitramento de fi ança em 
sede policial, Tiago Araújo (2012) aponta a importância da:

[...] Consideração do concurso de crimes (formal, material, crime conti-

nuado) e de causas de aumento e diminuição de pena (no bojo dos próprios 

crimes, da modalidade tentada), sempre buscando o maior incremento ou 

a menor redução, com o fi to de preservar a sanção máxima. Veja-se, por 

exemplo, o que ocorre com o crime de estelionato simples (art. 171 do 

CPB): diante da pena máxima de 5 (cinco) anos, não será possível ao De-

legado arbitrar fi ança; mas se o mesmo delito ocorrer na forma tentada, 

reduzindo-se 1/3 (menor causa de diminuição prevista no art. 14, pará-
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grafo único, do CPB), o teto penal fi cará estabelecido em 3 (três) anos e 

4 (quatro) meses, abaixo, portanto, do patamar permissivo para concessão 

da liberdade provisória com fi ança (ARAÚJO, 2012).

O Código de Processo Penal Brasileiro veda a concessão de fi ança nos 
artigos 323 e 324. Entre os casos previstos nesses dispositivos, o mais po-
lêmico é o do inciso IV do artigo 314, que impede a concessão de fi ança 
quando presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão pre-
ventiva. Para essa hipótese, os doutrinadores vislumbram duas posições: 
a que afi rma que esse dispositivo só se aplica em fi anças decretadas por 
juízes e a que diz que essa regra se aplica também as fi anças decretadas em 
sede policial2.

Em sede policial, a fi ança pode ser arbitrada em valores entre um e 
cem salários mínimos. No entanto, de acordo com o artigo 325, § 1º, do 
Código de Processo Penal Brasileiro, ela pode ser reduzida em até 2/3 e 
aumentada em até mil vezes. Para a determinação desse valor, a autorida-
de deve levar em consideração o binômio da possibilidade econômica do 
agente e da gravidade do delito. O texto legal (artigo 326 do Código de 
Processo Penal Brasileiro) sobre essa questão prevê que:

[...] Para determinar o valor da fi ança, a autoridade terá em consideração a 

natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do 

acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a 

importância provável das custas do processo, até fi nal julgamento (BRA-

SIL, 1941).

Por fi m, uma das questões mais controvertidas na lei e na prática é a 
possibilidade de dispensa do pagamento da fi ança. Isso seria aplicável nos 
casos em que comprovadamente – conforme a fala dos delegados – o indi-
víduo não tenha condições fi nanceiras para efetuar o pagamento da fi ança 
arbitrada. Há, contudo, divergência entre os juristas sobre se é possível que 
os delegados concedam essa dispensa ou se isso é faculdade apenas dos 
juízes. Ocorre que os delegados de polícia dizem que a lei deu apenas ao 
juiz a permissão para dispensar o pagamento da fi ança. Eles podem apenas 
fi xá-la no valor mais baixo previsto na legislação. O Código de Processo 
Penal Brasileiro trata desse caso nos artigos 325, § 1º , e 350.

As fi anças na Polícia Civil do Rio de Janeiro

Conforme um(a) juiz(a) do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao 
falar sobre as fi anças:

Eu não converso nem sobre isso. Isso é um assunto que eu nem converso. 

Porque acontece o seguinte, numa população que 40% dessa população 

está abaixo da linha da miséria, e se você olhar a população carcerária hoje, 

quem cumpre pena no Brasil é pobre. Ou eu estou enganado(a)? Ou as es-

tatísticas não provam isso? Você vai mandar essa população pagar fi ança? 

2
Considerando a complexidade dessa dis-
cussão, como também sua pertinência para 
o objetivo desta pesquisa, proponho para 
um trabalho futuro um maior desenvolvi-
mento da mesma.



57

Cadernos de Segurança Pública | Ano 6 ● Número 05 ● Junho de 2014 | www.isp.rj.gov.br

Práticas policiais, representações sociais e fi anças nas 
delegacias de Polícia Civil do Rio de Janeiro
[Marcus José da Silva Cardinelli]

Quando você tem crimes que envolvem pessoas com alto poder aquisitivo, 

as multas são altíssimas. Se a gente olhar a nossa população carcerária que 

efetivamente cumpre pena aqui no Brasil, essas pessoas estão entre a classe 

média baixa, a pobre e pessoas muitas vezes abaixo da linha da miséria. 

Você vai mandar essa pessoa pagar fi ança? Ela não tem o que comer. Ou 

ela recebe a liberdade provisória mediante compromisso... Tem casos, às 

vezes, aqui, que o delegado arbitra a fi ança, a pessoa fi ca presa porque ela 

não tinha como pagar a fi ança, eu tenho que dar liberdade provisória para 

ela.

Estranhando a ideia de fi ança como um meio de substituir a prisão pro-
visória, penso nela como um intermediário entre o indivíduo e sua liber-
dade. Assim como para Simmel o dinheiro interpõe entre o homem e os 
seus desejos uma fase de mediação, um mecanismo facilitador, a fi ança se 
coloca nessa mesma posição. Aqui ela promove a mediação entre o homem 
e o desejo de conseguir se livrar de uma prisão. Ocorre, no entanto, que 
apenas as classes mais abastadas podem pagar o quanto vale essa liberdade. 

Esse estranhamento surgiu no campo. As narrativas dos informantes 
apontavam a existência de uma prática de determinação do valor da fi ança 
considerando-se certas representações da autoridade policial, as quais le-
vam à iniciativa de manter preso o indivíduo ou conceder a ele a liberdade. 
Deste modo, passei a refl etir sobre como o dinheiro se torna um interme-
diário entre o indivíduo e sua liberdade, e em como o poder econômico 
atua como elemento que proporciona a liberdade a alguns enquanto impe-
de o exercício desse direito para outros. Mais uma vez, a desigualdade, que 
é entendida como inerente à própria construção da sociedade brasileira, 
mostra sua face.

Em conversa informal com uma advogada que atuou para a soltura 
dos presos da “Revolução dos Vinte Centavos”3, ouvi seu relato sobre o 
caso de um morador de rua que apresentava sintomas de esquizofrenia. 
Ele foi preso em fl agrante pelo crime de receptação simples4. O delegado 
de plantão na ocasião arbitrou a quantia de R$ 3 mil como fi ança. Por 
mais que os advogados tentassem negociar a redução no referido montante, 
que obviamente era impossível de ser pago, não houve nenhuma alteração 
na quantia. Apenas no dia seguinte, com a chegada de outro delegado, 
conseguiu-se a diminuição do valor para R$ 700, também bastante alto, 
tendo em vista a situação de pobreza do preso.

De fato, alguns delegados têm como prática arbitrar fi anças impossí-
veis de serem pagas, por serem de alto valor, para aqueles que foram presos 
em situação de fl agrante. Fazem dessa forma para impedir que esses indi-
víduos consigam voltar à liberdade. Ocorre que claramente isso não afeta 
a todos de forma igual. Há alguns indivíduos que são alvos especiais desse 
tipo de tratamento. Abordo esse tema mais adiante.

O discurso que pude encontrar por parte dos delegados de polícia é 
que o critério adotado para a fi xação do valor de uma fi ança é a própria 
lei. No entanto, uma questão que fi ca clara é a incompatibilidade entre as 
regras presentes no texto positivado (Código de Processo Penal Brasileiro) 
e as regras que pautam muitas vezes as práticas policiais. Isso promove 

3
Referência a um conjunto de manifesta-
ções políticas que foram desencadeadas a 
partir de junho de 2013, sobretudo devido 
ao aumento nas tarifas de transportes em 
diferentes cidades do país. A média de tais 
aumentos foi de R$ 0,20.

4
Pena de um a quatro anos de reclusão e, 
portanto, passível da aplicação de fi ança 
em sede policial.
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uma contradição entre discursos e práticas, que são determinadas por um 
conjunto de valores próprio desse grupo social. Dessa forma, o Direito 
que regra a polícia na defi nição do valor da fi ança não se restringe às ex-
pressões positivadas, mas contém outro código privado desse grupo social, 
pautado em uma determinada moral. É o caso daquilo que já foi chamado 
de “common law à brasileira” (PIRES, 2011, p. 149) em que se considera 
que a lei positiva é, sempre que possível, reinterpretada, quando não des-
considerada.

No entanto, um discurso presente entre os membros da Polícia Civil é o 
de que seu papel é efetuar pedidos de prisão. Chegam a dizer que o crime 
de furto simples é um tormento porque, nesses casos, a autoridade policial 
é obrigada a conceder fi ança. Isso por conta de a pena prevista para esses 
crimes estar dentro do parâmetro determinado pela lei para a concessão 
da medida. Em uma ocasião, perguntei se o valor arbitrado para a fi ança 
levava mais em conta a possibilidade de pagamento do preso ou a gravi-
dade do crime cometido.Os delegados entrevistados disseram que ambos 
os fatores deveriam ser considerados. Para a tomada de decisão, porém, 
diziam sempre seguir “a Lei”.

Os atores da Polícia Civil dizem que se veem como meros aplicadores 
da lei. Isso mesmo tendo em vista o ressentimento que é presente no dis-
curso dos policiais de que a polícia precisa de uma melhor estrutura para 
a realização de suas funções e de mais “poder discricionário” para melhor 
execução de suas atribuições, inclusive a de “fazer justiça”.

Entre as questões abarcadas por essa discricionariedade está a delimi-
tação do montante a ser pago como fi ança. Delegados dizem que o valor 
aplicado deveria ser maior e que altos valores são, inclusive, inibidores de 
práticas criminosas pela população. Demarcam, dessa forma, sua compre-
ensão quanto à correlação entre o alto valor de fi ança e uma menor inci-
dência criminal. Falam, por exemplo, que fi cou mais fácil alguém furtar 
porque sabe que não será preso. Essa última percepção é uma contradição 
com o próprio discurso desses profi ssionais. Eles observam que cerca da 
metade das pessoas presas que fazem jus à fi ança é pobre e não consegue 
efetuar o pagamento do valor. É muito comum que a fala dos delegados, 
nesse sentido, procure repetir a lei na maior parte do tempo em que se 
discute a aplicação de um instituto jurídico. No entanto, tendo em vista os 
próprios métodos de uma pesquisa antropológica, ao longo das conversas, 
os policiais revelam outras questões através de seus discursos. Percebi que 
há uma determinada ética que rege suas práticas e essas, muitas vezes, se 
situam para além do texto legal positivado. 

A questão pode ser observada na reclamação de certo delegado da Po-
lícia Civil de que “até reduziria” o valor da fi ança para um caso em que o 
preso fosse comprovadamente pobre. No entanto, segundo ele, as “pessoas 
não contribuem para que isso seja feito porque não apresentam comprova-
ção de sua pobreza”, como a declaração do imposto de renda. Num país em 
que grande parte da população que pratica crimes afi ançáveis, conforme 
dizem os próprios policiais, é bastante pobre, inclusive sendo constituída 
de moradores de rua, parece ser evidente a impossibilidade de que essas 
pessoas comprovem com documentos sua pobreza. Dessa forma, essa prá-
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tica é mais um elemento que difi culta o arbitramento de uma fi ança e, 
dessa forma, a obtenção da liberdade por certos indivíduos.

Os delegados de polícia que entrevistei observam que cerca da meta-
de das fi anças arbitradas não são pagas. Isso se daria justamente porque 
os afi ançados não teriam dinheiro para o seu pagamento por serem po-
bres. A fi ança em sede policial acaba sendo um instituto que desiguala, 
tornando-se um benefício para os que podem pagar, isso em detrimento 
daqueles que são obrigados a ter sua liberdade cerceada por falta de con-
dições fi nanceiras. Dessa forma, a própria polícia percebe que a fi ança em 
si é um “benefício” que não permite um uso igualitário pelas pessoas das 
diferentes classes sociais. Conforme dito por um policial, o rico pode sair 
da delegacia solto, mas o pobre acaba tendo de fi car preso. O pobre mesmo, 
o “miserável”, está “ferrado”.

Alguns defensores públicos com que conversei observam que é muito 
comum que o “indiciado” não tenha dinheiro para pagar a fi ança em sede 
policial. Por isso, acabam precisando recorrer ao “ juízo” para “tentar ver 
se o juiz defere ou não” o pedido de liberdade provisória sem fi ança, “com 
base no artigo 350”. Não há dinheiro para pagar a fi ança, pois “a clientela 
criminal do Rio de Janeiro é de pobre a miserável”. Por conta disso e dos 
altos valores que geralmente são arbitrados como valor da fi ança, o paga-
mento se torna, na prática, “inviável”. Um exemplo dado por um defensor 
público para ilustrar a questão é o de dois rapazes que foram presos por 
soltarem um balão. Para cada um foi fi xado o valor de R$1,2 mil. Con-
siderando sua situação de pobreza, não conseguiram a liberdade, tendo o 
defensor público de recorrer ao juiz. Tal pedido de dispensa do pagamento 
do valor da fi ança em juízo é feito usando-se o argumento de que se está 
ferindo o princípio da igualdade, já que a pessoa que é presa em fl agrante e 
pode pagar fi ca livre, enquanto quem não pode continua preso.

Nesse sentido, os membros da defensoria pública que entrevistei elen-
caram diversos casos em que comumente se determina uma fi ança alta. 
Entre esses, furtos de celular, de carne, de pasta de dente, de sabonete, de 
comida, de doce (inclusive para vender), de “uma porcaria”, de “todo tipo 
de besteira”. Para essas hipóteses são muitas vezes arbitradas fi anças de 
R$1 mil ou mais, havendo casos em que estas chegam a até R$ 5 mil. Isso 
inviabiliza a liberdade e é uma prática tida como comum e “absurda” por 
advogados públicos e privados. Muitos furtos são praticados por morado-
res de rua ou pessoas muito pobres, mas mesmo assim são fi xados valores 
de R$ 2 mil. Como disse o informante da defensoria pública: “Vê que 
chega uma pessoa maltrapilha, suja, e vai fi xar R$ 2 mil, quer dizer, para 
pessoa continuar presa, né?”

Chegou-se até a considerar que a fi ança, nos moldes em que foi con-
cebida, tornou-se apanágio da liberdade para a classe média, funcionando 
para crimes de trânsito, por exemplo. No entanto, por conta do “direito pe-
nal do pobre” – categoria nativa –, “o pobre continua preso”. Essa categoria 
está associada à ideia de que o sistema punitivo sempre atinge de forma 
mais dura as classes empobrecidas da sociedade. 
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O caso dos “indivíduos perigosos”

A gente faz também uma fi ança alta, em razão da periculosidade do autor, 

do agente, pela situação que ele foi preso, porque com a fi ança alta ele 

acaba não tendo dinheiro para pagar, então ele fi ca preso. Então houve 

uma abrangência maior em relação a isso porque houve maior critério de 

discricionariedade do delegado em relação a isso, a possibilidade do dele-

gado ter que fazer justiça, não cabe ao delegado fazer justiça, cabe à Justiça 

fazer justiça, mas eu entendo que como o caso vem primeiro na nossa mão, 

há, sim, de que, dento da lei, fazer justiça (delegado da Polícia Civil do 

Rio de Janeiro).

Todos estamos sujeitos à construção de mapas mentais que nos fami-
liarizam com as situações sociais e que são refl exo da hierarquização da 
sociedade. Nessas hierarquias, as categorias estão defi nidas através de seus 
estereótipos. Os policiais não escapam dessa regra. Pautam-se por elas 
ao atribuírem valor aos indivíduos e aos grupos sociais. Ressalta-se que 
a construção desses mapas mentais é infl uenciada pela interação do indi-
víduo com outros indivíduos e com grupos sociais. É exatamente aí que 
está a questão central. Sua sociabilização na polícia faz com que o policial 
construa uma imagem muito especial da sociedade, cuja tônica se torna a 
repressão a determinadas pessoas. Talvez daí a expressão “perigosos”: uma 
hierarquização que coloca as classes subalternas sempre como suspeitas de 
práticas criminosas, perturbações da ordem e, por isso, merecedoras de um 
tratamento especialmente repressivo.

Kant de Lima (1995) entende que as atividades policiais organizam-se 
conforme os princípios da ética policial, um conjunto extraofi cial de regras 
produzidas e reproduzidas pelo processo tradicional de transmissão do co-
nhecimento. Essa ética policial não é, contudo, homogeneamente defi nida 
no meio policial. Nesse sentido, uma prática que foi descrita por um dele-
gado da Polícia Civil do Rio de Janeiro chamou minha atenção quanto à 
determinação das fi anças. Especialmente, o fato de ser arbitrado um valor 
alto, com o objetivo de o preso não ter dinheiro para pagar a fi ança e, 
assim, fi car preso. Esse é o tratamento dado quando o autor é classifi cado 
como “perigoso”. O dinheiro é operado, assim, para impedir a liberdade. 
A consequência disso é que apenas os pobres não terão recursos fi nanceiros 
para o pagamento desses valores. Aqueles que possuem uma condição de 
vida melhor poderão pagar e obter sua liberdade. Os policiais entendem 
que a possibilidade dessa prática é fruto de uma maior discricionariedade 
dada pela lei ao delegado para que este possa “fazer justiça”.

Os defensores públicos com que conversei me disseram que convivem 
com uma realidade das fi anças arbitradas em sede policial que entendem 
como “injusta”. Observam que são comuns casos em que, para um “pobre 
coitado”, a fi ança é arbitrada entre R$ 3 mil e R$ 4 mil, enquanto para pes-
soas com boas condições fi nanceiras são fi xadas fi anças de pequena monta, 
no máximo R$ 1 mil. Recordei-me, ao ouvir isso, de que o discurso poli-
cial diz que uma de suas missões é justamente “fazer justiça”. Entendo que 
aqui estão presentes dois sensos de justiça distintos e contraditórios: o do 
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defensor público que busca garantir a liberdade do seu “assistido” e o da 
polícia. De acordo com Kant de Lima (1995), é possível dizer que “a polí-
cia justifi ca a aplicação de sua ética em substituição à lei quando ela consi-
dera que o cumprimento, por si só, não é sufi ciente para ‘fazer justiça’. Para 
‘fazer justiça’ a polícia transgride a lei” (KANT DE LIMA, 1995, p.140).

Sobre a categoria “indivíduo perigoso” identifi co alguns outros pro-
blemas. Ela aparecia no discurso policial associada àqueles que não po-
dem comprovar sua residência (mesmo tendo em vista a quantidade de 
moradores de rua que nossa metrópole abriga), aos portadores de arma 
de fogo (vistos como potenciais “roubadores” e pertencentes às classes 
desfavorecidas), aos “furtadores contumazes”, etc. Os estudos de Michel 
Misse (2010) indicam que há, no Brasil, um sujeito que é rotulado como 
o “bandido”, o “violento”, o marginal”. Esse indivíduo não é apenas um 
criminoso, não é qualquer um, mas um sujeito “especial”, produzido pela 
moralidade pública, pela polícia e pelas leis penais. Ele é agente de certas 
práticas que provocam um sentimento de insegurança na vida cotidiana e 
é relacionado a certos “tipos sociais” caracterizados pela pobreza, pela cor 
e pelo estilo de vida. 

Nesse sentido, um membro da defensoria pública do Rio de Janeiro 
observou que parece que a fi ança está atrelada à condição fi nanceira da 
pessoa. Se for identifi cado que o réu é uma “pessoa de baixa renda”, é 
fi xada a fi ança com altos valores, justamente para “não se poder dizer que 
não se ofereceu formalmente”. No entanto, o objetivo real é manter o su-
jeito preso. Isso acaba provocando uma “inversão perversa do sistema”, na 
medida em que a lei positiva garante que seja levada em conta a situação 
fi nanceira do afi ançado no momento da fi xação do valor.

Dessa forma, passei a entender que essa é uma norma, daquelas não 
previstas em uma lei positiva, no direito formal, mas prevista no próprio 
código cultural da polícia e construída a partir de suas representações da 
sociedade. É uma reinterpretação dos elementos que defi nem o valor da 
fi ança, que atribui a indivíduos perigosos (oriundos das “classes perigo-
sas”) um tratamento especial. Este consiste em impedir a liberdade através 
de fi xação de altos valores, os quais as autoridades policiais reconhecem 
como impossíveis de serem pagos.

Saliento que a própria lei positiva (Código de Processo Penal Brasi-
leiro) usa a expressão “circunstâncias indicativas de sua periculosidade” 
como um elemento que deve ser relevante para a determinação do valor da 
fi ança. Essa expressão, por ser muito aberta, indeterminada, dá à autorida-
de policial uma margem muito grande de discricionariedade na classifi ca-
ção desses indivíduos perigosos. Quanto às representações presentes nessa 
classifi cação, já foram brevemente discutidas neste trabalho. No entanto, 
o que se percebe é que a própria lei, com seu espírito de igualdade, dá 
margem para que as desigualdades inerentes à sociedade e a seus sistemas 
de classifi cação possam se reproduzir. Além disso, e com o objetivo de 
“fazer justiça”, os delegados de polícia reinterpretam esse dispositivo legal. 
Criam, assim, uma nova norma, que não apenas leva em conta a periculo-
sidade, mas faz dos indivíduos que se encontram nessa categoria um caso 
especial. São merecedores de um tratamento mais opressor pela polícia. 
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Poderia dizer, inclusive, que essa prática pode ser considerada uma pu-
nição imposta pela polícia, a qual é específi ca para um determinado tipo 
de pessoa e circunstância: os indivíduos perigosos, os marginais. O preso 
que tem o direito a uma fi ança, nesse caso, não consegue pagá-la. Deixa, 
assim, de retornar à liberdade. A prisão, por mais que seja juridicamente 
chamada de processual, é sempre, factualmente, uma pena. 

Considerações fi nais

Tendo em vista que, como percebe Roberto DaMatta (1997), a so-
ciedade brasileira é hierarquizada, desigual e autoritária, entendo que as 
práticas da Polícia Civil do Rio de Janeiro, especialmente no que se refere 
à quantifi cação da fi ança, provocam uma reprodução dessas realidades.

Nesse contexto, inspirado pela célebre pergunta de Clifford Geertz 
(2012), “que diabos eles acham que estão fazendo?”, concluo que a Polícia 
Civil do Rio de Janeiro, impulsionada por uma ética de promotora da jus-
tiça, de perseguidora de prisões e de seguidora da lei, acaba por usar um 
instituto jurídico (a fi ança) que guarda em si o germe da desigualdade, de 
forma que essa questão se acentue ainda mais. Por conta dessa ética, quan-
tias altas são comumente arbitradas. Isso sempre é um dano para os em-
pobrecidos que, mesmo com baixas quantias, não conseguem obter sua li-
berdade. Para além disso, a lei positiva é comumente reinterpretada, e uma 
norma específi ca que pauta as práticas desse grupo social ganha vigência. 

Os atores da polícia, para garantir que os “indivíduos perigosos” con-
tinuem presos, arbitram valores de fi ança altíssimos, para que quem se 
enquadre nessa classifi cação não tenha condição fi nanceira de pagá-los. 
Esses “indivíduos perigosos” são aqueles pertencentes às classes empobre-
cidas da sociedade. Tradicionalmente, os estigmatizados e os excluídos. 

Dessa forma, por meio do estudo da fi ança, podemos inferir que a po-
lícia é regida por uma ética própria de seu grupo social, e que as normas 
que pautam as práticas de um grupo social estão para além daquelas pre-
vistas na lei positiva. Esta, muitas vezes, é reinterpretada ou, até mesmo, 
desconsiderada.
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Resumo 
Este trabalho se propõe demonstrar o que vem a ser o BOPE na estrutura da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro, bem como caracterizar os agentes que atuam nas operações especiais, discutindo, principalmente, a suposta 
dissociação corporativa destes como policiais distintos do restante da corporação. Essa dissociação, normalmente aceita 
tanto pela sociedade quanto pelos próprios policiais, não se confi gura institucionalmente, mas através uma identidade 
própria construída e nutrida pelos membros do referido batalhão, para os quais é motivo de orgulho e honra. 
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Introdução

Ideia existente na opinião pública, mais profundamente acentuada após 
o sucesso dos fi lmes “Tropa de Elite 1” e “2”, é comum dissociar o Ba-
talhão de Operações Especiais (BOPE) do restante do aparato policial, 
enxergando-o como entidade independente e completamente distinta da 
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). Consequentemen-
te, os membros do BOPE são vistos como agentes exclusivos no sistema 
de segurança pública fl uminense que, incorrutíveis, cumprem uma missão 
que a Polícia Militar não conseguiria realizar: a de eliminar os elementos 
criminosos da cidade do Rio de Janeiro.

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar o quanto essa per-
cepção está equivocada, elucidando o que vem a ser o BOPE em relação 
à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e caracterizando o poli-
cial que atua nas operações especiais, a partir de uma visão Weberiana de 
constituição associativa (FREUND, 2006, p. 47). Desta forma, busca-se 
aqui construir, em aspecto teórico, o que vem a ser tanto o Batalhão de 
Operações Especiais como o policial que nele atua, em nível de treinamen-
to e operacionalidade, dentro (e não dissociado) das estruturas da Polícia 
Militar.

Por outro lado, esse mesmo treinamento, somado ao histórico de com-
bates no complexo teatro de operações do Rio de Janeiro, gerou nos mem-
bros do BOPE um sentimento de orgulho e distinção que, para além das 
estruturas da polícia fl uminense, resultou numa identidade que os diferen-
cia dos demais policiais militares, marcando uma fronteira entre os que 
pertencem ao Batalhão e os que não pertencem.

O estudo aqui presente se propõe a demonstrar que: a) o BOPE é um 
organismo interno da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, cria-
do, desenvolvido historicamente e comandado por essa corporação, jamais 
gozando de qualquer tipo de independência administrativa, mas estando 
totalmente inserido em seu contexto institucional; b) de forma semelhan-
te, os policiais do Batalhão de Operações Especiais são, antes de mais 
nada, policiais militares em sua formação na Academia de Polícia Militar, 
e inseridos na hierarquia da corporação, sendo impossível, neste sentido, 
considerá-los como agentes independentes; e c) a diferença entre os poli-
ciais do BOPE e os policiais dos demais batalhões reside não em separação 
institucional, mas na especialização profunda daqueles, através de um trei-
namento intensivo e específi co, voltado para determinado fi m. A especia-
lização desses policiais, bem como seu papel central na segurança pública 
do estado, implica a formação de uma identidade própria, que distingue os 
membros do BOPE e os separa dos demais componentes da corporação.

O BOPE na Polícia Militar

Em primeiro lugar, é necessário compreender o que vem a ser o BOPE. 
A defi nição dessa instituição por si mesma é fundamental para que se en-
tenda do que se trata e qual sua missão. No sítio eletrônico do Batalhão de 
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Operações Especiais existe a seguinte defi nição1:

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) é uma força de in-

tervenção da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), res-

ponsável por atuar em situações críticas, sendo a reserva tática de pronto 

emprego da Corporação. Seu efetivo é voluntário, formado por policiais de 

elevado preparo técnico, tático e psicológico (BOPE, [s.d.]).

O Batalhão de Operações Especiais apresenta-se, dessa forma, como 
uma unidade especializada da Polícia Militar para casos extremos e de alto 
risco. Observa-se que institucionalmente esse grupo faz parte da polícia, 
confi gurando-se como um organismo desta para operações em “situações 
críticas”.

A atribuição operacional (resgate e confronto de alto risco) e a inserção 
orgânica do grupo de operações especiais na Polícia Militar são caracterís-
ticas desde a sua formação, no fi m dos anos 1970. Um histórico da origem 
do BOPE, apresentado no mesmo sítio eletrônico, demonstra não apenas 
de forma mais clara essa inserção, mas também a gênese e o desenvolvi-
mento policial militar dessa unidade2:

[...] Em 19 de janeiro de 1978 foi criado o Núcleo da Companhia de Ope-

rações Especiais (NuCOE), instalado no Centro de Formação e Aperfei-

çoamento de Praças (CFAP), em Sulacap.

Os policiais que formaram o NuCOE eram voluntários, dotados de com-

provada integridade moral e alguns possuíam especialização nas Forças 

Armadas, tais como o Estágio de Operações Especiais, Curso de Guerra 

na Selva ou o Curso de Contra Guerrilha – CONGUE (origem do Curso 

Especial de Comandos Anfíbios – ComAnf).

Em 1982, o núcleo mudou sua designação para Companhia de Operações 

Especiais (COE), passando a funcionar nas instalações do Batalhão de 

Polícia de Choque (BPChq), no Estácio. Após seis anos, o COE trans-

formou-se na Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE), 

porém sua instalação continuou sendo dentro do BPChq.

Finalmente, em 1º de março de 1991 foi criado o Batalhão de Operações 

Policiais Especiais (BOPE), fi cando extinta a CIOE, mas permanecendo 

no interior das instalações do BPChq (BOPE, [s.d.]).

Pode-se verifi car, por esse breve histórico, que o BOPE é criado inicial-
mente como uma Companhia3 de Polícia em 1978, tornando-se Batalhão4 
em 1991. Deve-se notar que, desde sua criação até os dias de hoje, essa 
unidade está sujeita ao comando da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro, começando pelo então Núcleo de Operações Especiais, em 1978. 
Embora administrativamente lotado no Batalhão de Polícia de Choque, 
essa subordinação operacional direta ao Estado-Maior da Polícia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro permanece em 1982, quando o nome da uni-
dade muda para Companhia de Operações Especiais (COE). Por fi m, a 
Companhia de Operações Especiais torna-se um Batalhão de Operações 
Especiais em 1991, mais uma vez, subordinado ao Estado-Maior.

1
BOPE. Site. Apresenta informações so-
bre o Batalhão de Operações Especiais do 
Rio de Janeiro. Disponível em: <http://
www.bopeofi cial.com/o-batalhao/bata-
lhao/>. Acesso em: 03 fev 2013.

2
BOPE, op. cit.

3
Unidade militar comandada por um capi-
tão e composta por entre 60 e 250 homens.

4
Unidade militar comandada por um ma-
jor, tenente-coronel ou coronel, composta 
por mais de uma Companhia. 
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Percebe-se na sequência que acaba de ser demonstrada que o BOPE 
nasce e se desenvolve dentro da PMERJ, nunca estando dissociado desta. 
Trata-se de um segmento especializado da corporação, totalmente nela 
inserido. Mas como se daria essa inserção? Segundo Max Weber, uma 
associação pode ser classifi cada como autônoma ou heterônoma, e autocé-
fala ou heterocéfala (WEBER, 2002). Tal classifi cação será fundamental 
para explicar o papel do Batalhão de Operações Especiais na estrutura da 
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Nessa concepção, uma associação autônoma determina seu governo in-
ternamente, sem interferência externa. O oposto ocorre numa associação 
heterônoma, na qual o modelo de gerência é determinado por organismos 
externos. Já com relação a uma associação autocéfala, a liderança tem total 
autonomia de gerência, o que não ocorre nas associações heterocéfalas que, 
por sua vez, devem prestar contas a autoridades externas.

Compreendidas essas distinções, pode-se estabelecer o enquadramento 
do BOPE dentro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Este 
se confi gura como uma associação heterônoma, na medida em que o co-
mandante do Batalhão é escolhido pelo Estado-Maior da Polícia Militar e 
pelo Secretário de Segurança Pública do estado. Ou seja, o governo dessa 
associação não é defi nido internamente, e sim externamente. O lugar ins-
titucional do BOPE é estabelecido pelo comando policial e pela Secretaria 
de Estado de Segurança Pública, a fi m de constituí-lo como um aparato 
sofi sticado que dote a corporação de potencial para atuação em situações 
extremas de combate, resgate e salvamento, não se tratando, portanto, de 
um órgão repressor independente.

Com relação à sua gerência, mais uma vez o Batalhão de Operações 
Especiais não goza de autonomia total. Além de prestar contas ao Es-
tado-Maior, sua atuação (por defi nição, operações de caráter especial) é 
determinada por essa mesma instituição. Ou seja, a atuação do BOPE, ao 
menos legitimamente, somente pode ocorrer conforme deliberação do alto 
comando policial.

Tal relação organizacional é observada no trecho a seguir, retirado da 
obra “Missão prevenir e proteger: condições de vida, trabalho e saúde dos 
policiais militares do Rio de Janeiro”, de Cecília Minayo. O grupo ope-
racional, citado na última frase, surge como elemento complementar no 
sistema policial militar:

Na Polícia Militar, o setor administrativo é responsável pelo trabalho bu-

rocrático, e pela seleção, treinamento, aperfeiçoamento e formação profi s-

sional dos servidores. Os ofi ciais são responsáveis pelo trabalho adminis-

trativo, pelo planejamento e pela gestão das unidades. Algumas vezes os 

policiais graduados acompanham os grupos que fazem operações. Ao setor 

operacional cabe fazer o policiamento externo e manter a ordem pública. 

O grupo operacional especial corresponde ao grupamento de elite, habili-

tado para operações não rotineiras (MINAYO, 2008).

Percebe-se, assim, que o projeto e aplicação de um grupo de operações 
especiais (primeiro em forma de companhia, mais tarde em forma de bata-
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lhão) são produzidos para e pela Polícia Militar, não estando em momento 
algum dissociados desta. Mais ainda, o comando da unidade de operações 
especiais, bem como a decisão de seu uso ou não em quaisquer situações, 
cabe ao Estado-Maior da Corporação. Institucionalmente falando, é im-
possível dissociar o BOPE da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, 
já que aquele nada mais é do que um organismo que supre uma necessidade 
concebida e estabelecida pela corporação.

Obviamente, ainda que o BOPE esteja inserido na Polícia Militar e se 
enquadre nessa cadeia de comando, seu treinamento especializado (ao qual 
poucos candidatos resistem), somado à sua efi cácia em combate, acaba por 
constituí-lo de uma cultura institucional própria que o distingue das de-
mais unidades da corporação, cultura esta norteada pelos conceitos de ho-
nestidade (principalmente quando comparado ao restante da corporação), 
bravura e capacidade operacional supostamente inigualável por qualquer 
outra unidade, dentro ou fora da polícia. Isso acaba por gerar uma auto-
consciência diferenciada no Batalhão de Operações Especiais que, mesmo 
fazendo parte da Polícia Militar, não se considera como integrante desta, 
mas como algo além e superior. Tal cultura institucional e o treinamento 
especializado dessa unidade seriam os principais motivos pelos quais o 
BOPE costuma ser visto como um grupo diferenciado e independente do 
restante da Polícia Militar (BATISTA; PIMENTEL; SOARES, 2006).

O policial do BOPE e sua formação

Neste sentido, enxergar os policiais que trabalham com operações es-
peciais como agentes independentes sem ligação alguma com a Polícia 
Militar é uma ilusão gerada por seu treinamento diferenciado, obtido a 
duras penas. Os membros do Batalhão de Operações Especiais são po-
liciais militares em sua formação, com inserção no quadro hierárquico e 
plano de carreira, submetidos a um treinamento de especialização para as 
missões às quais se destinam. 

Para demonstrar isto, é preciso entender como é formado o policial do 
BOPE. Segundo o sítio eletrônico do Batalhão, o Curso de Operações 
Especiais (COEsp), que forma os homens que atuarão nessa unidade, tem 
como objetivo5:

[...] Habilitar ofi ciais e praças graduados para a execução de missões es-

peciais, bem como a manutenção do estado físico e atualização de conhe-

cimentos especializados necessários ao bom desempenho em quaisquer 

missões especiais, com ênfase aos treinamentos visando ações em áreas 

urbanas (BOPE, [s.d.]).

Aqui observa-se que os indivíduos que cursam e integram a unidade 
de Operações Especiais, “ofi ciais e praças graduados”, já são policiais mi-
litares dessa corporação e treinados pela Academia de Polícia Militar6, 
conforme o tópico “público-alvo” do sítio eletrônico do BOPE. Nesse item 
se afi rma que “os cursos do BOPE são direcionados aos policiais militares 

5
BOPE, op. cit.

6 
BOPE, op. cit.
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do estado do Rio de Janeiro”(BOPE, [s.d.])7. Ao ingressar no Batalhão de 
Operações Especiais, esses profi ssionais já fazem parte da corporação e, ao 
que tudo indica, não irão para a reserva atuando nessa unidade, visto que, 
ao atingir certa idade, provavelmente serão alocados em outra8.

Há também uma questão organizacional. O policial que atua nas ope-
rações especiais está inserido no quadro de praças ou de ofi ciais da Polícia 
Militar, sujeito aos mesmos elementos administrativos, tais como hierar-
quia, plano de carreira, salário9 e regimento interno, como qualquer outro 
policial militar. A partir desses dados, nota-se que o policial do BOPE 
inicia, passa e encerra sua carreira como um policial militar. Sua função, 
dentro e sob comando dessa corporação, é efetuar missões em áreas de alta 
periculosidade e operações de resgate. Em momento algum os membros 
do Batalhão de Operações Especiais deixam de estar subordinados ao co-
mando da PMERJ, muito menos de fazer, institucionalmente, parte dela.

O policial do BOPE e o policial dos demais batalhões

Uma vez compreendido que o BOPE é um organismo pertencente a 
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e que seus membros são, e 
nunca deixam de ser, policiais militares, pode-se entender melhor o pro-
cesso de distinção dos agentes do BOPE em relação aos demais compo-
nentes da PMERJ.

O praça policial militar, lotado nos inúmeros batalhões do estado do 
Rio de Janeiro, é formado pela Academia de Polícia Militar num curso 
de oito meses, instruído na ordem unida10 e sobre conhecimentos de di-
reitos humanos e ética policial, treinado para a atividade de policiamento 
ostensivo e versado em conhecimentos como manuseio de armas de fogo, 
operações policiais de patrulhamento, abordagem ao cidadão, primeiros 
socorros e combate ao crime. Já o ofi cial policial militar, aprovado em ves-
tibular, passa por curso de três anos, no qual é instruído na ordem unida 
e em disciplinas na área do Direito, bem como recebe treinamento em 
prática operacional, comunicação social e didática (objetivando instruir os 
comandados), além, é claro, do treinamento com armas de fogo e combate 
(MINAYO, 2008).

Desta forma, após formar-se no curso de oito meses ou de três anos, o 
policial passa a atuar como soldado policial militar ou segundo-tenente da 
Polícia Militar, de acordo com o concurso que prestou, sendo enquadrado 
no plano de carreira adequado (praça ou ofi cial)11. Somente depois dessa 
formação e subsequente inserção corporativa esse policial poderá ingressar 
no BOPE.

Por seu turno, o policial do Batalhão de Operações Especiais, como já 
foi explicitado, é policial militar formado, inserido e treinado na hierar-
quia da Polícia Militar. A esse treinamento básico já descrito somar-se-ão 
as técnicas adquiridas através do Curso de Operações Especiais, conforme 
vê-se a seguir12:

7 
BOPE, op. cit.

8
Essa inserção fi ca muito clara no fi lme 
“Tropa de Elite 2”, em que o Capitão Ma-
tias é desligado do Batalhão de Operações 
Especiais, atuando normalmente em um 
batalhão convencional. Mais tarde, é 
reintegrado ao BOPE.

9
É bem verdade que os policiais do BOPE 
recebem um adicional devido ao tipo de 
missão que constantemente realizam. En-
tretanto, este adicional vem sobre o salário 
destes policiais, estabelecido conforme as 
normas da corporação;

10
Ordem unida é uma atividade ligada ao 
militarismo, em que são treinadas mar-
chas e desfi les cívicos (N. da E.).

11
PMERJ. Como Ingressar. Site. Disponí-
vel em: <www.policiamilitar.rj.gov.br/
ComoIngressar.asp>. Acesso em 05 nov. 
2009.

12
BOPE, op. cit.
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As instruções no COEsp estão voltada à especialização do policial militar, 

com a execução intensiva de sessões práticas e teóricas que proporcionem 

um perfeito conhecimento e um acentuado adestramento para o cumpri-

mento de missões especiais atribuídas ao BOPE. O curso inclui toda grade 

curricular do CAT13, além de outras instruções específi cas, como mer-

gulho autônomo, vida na selva, montanhismo, paraquedismo, explosivos, 

combate policial em áreas de alto risco e outras (PMERJ, [s.d.]) (grifo do 

autor).

O policial do BOPE, além do treinamento básico que todo policial 
militar recebe, especializa-se em técnicas específi cas de sobrevivência e 
combate, armado ou desarmado, aprimora suas aptidões físicas e aprofun-
da sua perícia para atuar em áreas de alta periculosidade. Sobretudo, é 
vigorosamente treinado em táticas e estratégias, objetivando executar mis-
sões em zonas de confronto intenso e resgate de reféns.

Deve-se ter em mente que a criminalidade na capital fl uminense se 
contextualiza de forma sui generis. As comunidades dominadas pelo tráfi -
co são formadas por vielas escuras e estreitas, quase labirínticas. Os focos 
criminosos localizam-se em partes nucleares dessas comunidades e, além 
de extremamente bem armados, exercem algum tipo de vigilância nas pos-
síveis entradas das mesmas14, a fi m de estarem a par da ocorrência de uma 
invasão, seja policial, seja de um grupo rival. É sempre válido lembrar que 
se trata de um cenário residencial, onde um cidadão inocente pode ser 
alvejado pelo tráfi co ou pela polícia.

Sendo assim, o treinamento de operações especiais objetiva capacitar 
policiais a enfrentarem situações extremas que requeiram atuações cirúrgi-
cas, como as descritas no parágrafo anterior, gerando assim um instrumen-
to de poder que, através de suas operações, causa um efeito estabilizador. 
Michel Foucault (1980) procura compreender esses instrumentos de poder 
analisando suas múltiplas formas de infl uência sobre o corpo, através de 
uma analogia acerca dos médicos, dos procedimentos da área de saúde, das 
doenças, dos pacientes e do espaço onde vivem. Tal exemplo explica, em 
um dado grupo (o corpo), como os médicos aplicam os procedimentos da 
área de saúde (o poder) para eliminar o que há de mal e indesejado nesse 
corpo (a doença). 

 Desta forma, os policiais do BOPE são formados para uma atu-
ação bem específi ca: a de incursão em comunidades, combate sob fogo 
cerrado e operações de resgate através de uso de técnicas apuradas, com in-
tuito de eliminar o perigo extremo. Todas essas situações, delicadas como 
são, requerem um profundo treinamento e preparo, a fi m de que o Batalhão 
de Operações Especiais seja capaz de expurgar o que é considerado nocivo 
e possa, assim, desempenhar essa função estabilizadora. Sua importância 
no contexto da segurança pública carioca está ligada justamente à altíssima 
periculosidade de certas missões que necessitam de recursos especiais para 
serem cumpridas com êxito e pequeno índice de baixas entre os policiais.

Enquanto o policial dos demais batalhões locais possui treinamento 
para patrulhamento ostensivo, abordagem nas ruas e combate à crimina-

13
O CAT é uma versão condensada do mes-
mo curso, também oferecido pelo BOPE, 
em que o policial militar recebe instrução 
tática individual, treina operações em al-
tura, socorros de urgência, combate corpo 
a corpo, técnicas especiais de tiro, táticas 
especiais e técnicas especiais de patrulha, 
entre outras. Fonte: BOPE. Site. Dis-
ponível em: <http://www.bopeofi cial.
com>. Acesso em: 3 fev 2013.

14
Geralmente através dos chamados “ fo-
gueteiros”, que recebem esse nome por uti-
lizarem fogos de artifício com o intuito de 
alertarem os demais trafi cantes da chega-
da da polícia ou de trafi cantes inimigos.
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lidade, o policial do BOPE apresenta esse mesmo treinamento, especiali-
zando-se em áreas como sobrevivência, resistência, tiro, táticas de resgate 
e atuação em áreas de alto risco. Não se confi guram, portanto, os policiais 
de operações especiais como agentes separados da Polícia Militar, mas sim 
indivíduos especializados pela mesma para suprir uma necessidade conce-
bida e estabelecida pelo Estado para o exercício de poder.

Entretanto, essa complementaridade entre as ações do BOPE e as dos 
demais policiais militares implica uma diferenciação que infl uencia a ma-
neira como os membros dessa unidade enxergam a si mesmos. Tal especia-
lização, como já foi colocado, acaba por contribuir para a formação de uma 
cultura institucional que faz com que os membros do referido batalhão 
nutram valores, experiências e até mesmo costumes que os diferenciam 
dos demais colegas de farda e ajudam na construção de uma ideia de total 
dissociação em relação ao restante da PMERJ. A difi culdade em suportar 
o treinamento do BOPE e o companheirismo entre os componentes do 
grupo acentuam essa visão de diferenciação.

Uma questão de identidade

Mesmo que se aponte o fato de que os componentes do BOPE são 
institucionalmente policiais militares, ainda assim persiste um processo 
simbólico de diferenciação que extrapola esse campo corporativo. O que 
torna os membros do Batalhão de Operações Especiais distintos, tanto 
para si quanto para os demais policiais, como até mesmo para a sociedade, 
é a construção e o estabelecimento de uma identidade como parte de um 
grupo tido como elitizado, efi caz, poderoso e incorruptível.

Tal processo de identifi cação pauta-se pela diferença. Discursivamente 
(e não se quer aqui dizer que isso é um fato), os policiais do BOPE não são 
policiais militares, por serem diferente deles, independente de fazerem parte 
da mesma corporação. A fronteira se dá, nessa construção de identidade, 
pelo que a tropa de elite não seria: os demais componentes da Polícia Mili-
tar são inaptos, o BOPE é o “melhor no que faz”15; o restante dos policiais 
é corrupto; o “caveira” é incorruptível (SOARES; BATISTA; PIMEN-
TEL, 2006).

É interessante essa relação com o restante da polícia que, embora ex-
cludente, também é dela dependente, pois o processo de construção e de-
marcação de identidades depende de algo fora dela para existir (SILVA; 
HALL; WOODWARD, 2007, p. 9). Noutras palavras, a identidade do 
BOPE depende do que ele não seria. Isso signifi ca diferenciar-se do res-
tante da corporação policial, da qual seus membros foram separados pelo 
doloroso rito de iniciação que é o treinamento para fazer parte desse Bata-
lhão, verdadeiro batismo de fogo, que seleciona os “fortes” entre “fracos” e 
os “honestos” entre “corruptos”.

Aqui reside a distinção: o membro do BOPE não se vê nem é visto 
como policial militar porque foi separado dos demais através de um trei-
namento que o tornou diferente. Essa relação que forma a identidade se 
confi rma através dos limites simbólicos entre esta e outras identidades. 

15
Os agentes do Batalhão de Operações 
Especiais concebem a si mesmos como a 
melhor tropa do gênero no mundo. Não 
é uma arrogância fi ngida ou ilógica (em-
bora passível de discordância), mas uma 
constatação dos mesmos diante dos desa-
fi os diários pelos quais passam. Noutras 
palavras, eles constantemente atuam no 
complexo cenário carioca, e isso gera uma 
experiência da qual nenhum outro grupo 
do gênero no mundo dispõe (SOARES; 
BATISTA; PIMENTEL, 2006).
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Como afi rma Kathryn Woodward, no texto “Identidade e diferença: uma 
introdução teórica e conceitual”: “A identidade é, na verdade, relacional, 
e a diferença é estabelecida por uma marcação simbólica relativamente a 
outras identidades” (SILVA; HALL; WOODWARD, 2007, p. 14).

Os rituais, símbolos e a cultura demarcam a diferença (SILVA; HALL; 
WOODWARD, 2007, p. 22). No caso do BOPE, essa identifi cação se ex-
pressa principalmente na farda preta e no símbolo da caveira atravessada 
pela faca16. O árduo treinamento que discursivamente prova o caráter do 
policial e o torna o rápido, poderoso e efi caz em combate também digni-
fi ca o uso da referida indumentária e o ato de ostentar o brasão da caveira. 
Estes são símbolos de orgulho para o componente do BOPE, algo que 
os distingue dos demais, que os diferencia, posto que apenas eles têm a 
honra de usá-los. Mais ainda, qualquer um, policial ou não, que perceba 
tais símbolos, imediatamente identifi ca quem os usa como membros da 
famosa tropa de elite, não como “policiais militares comuns”. Conforme 
depoimento extraído do livro “A elite da tropa”, de André Batista, Rodrigo 
Pimentel e Luiz Eduardo Soares:

[...] Com o BOPE não tem acerto, não tem negócio. E não é para me gabar 

não, mas nós somos a melhor tropa de guerra urbana do mundo, a mais 

técnica, a mais bem preparada, a mais forte. [...] Não é fácil ingressar no 

BOPE. Isso eu posso garantir. Não é para qualquer um. Temos um puta 

orgulho do uniforme preto e do nosso símbolo: a faca cravada na caveira. 

Os marginais tremem diante de nós (SOARES; BATISTA; PIMEN-

TEL, 2006)17.

Tais símbolos não somente demarcam e expressam quem é o policial do 
BOPE, mas igualmente delimitam quem não é, posto que “a representação 
inclui práticas de signifi cação e os sistemas simbólicos por meios dos quais 
os signifi cados são produzidos, posicionando-os como sujeitos” (SILVA; 
HALL; WOODWARD, 2007, p.17). Essa classifi cação de “nós” e de 
“eles” também se expressa na linguagem desses policiais. Por exemplo, os 
policiais do BOPE são os “cursados”, enquanto os demais policiais são “pés 
de cão” (SOARES; BATISTA; PIMENTEL, 2006, p. 5). Como iden-
tidade, ser do BOPE é, por defi nição, ser diferente do restante da polícia 
militar, posto que:

As identidades são marcadas por meio da marcação da diferença. Essa 

marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos quan-

to por formas de exclusão social. A identidade, pois, não é o oposto da 

diferença: a identidade depende da diferença. Nas relações sociais, essas 

formas de diferença – a simbólica e a social – são estabelecidas, ao menos 

em parte, por meio de sistemas classifi catórios. Um sistema classifi catório 

aplica um princípio de diferença a uma população de uma forma tal que 

seja capaz de dividi-la (e a todas as suas características) em ao menos dois 

grupos opostos – nós/eles (SILVA; HALL; WOODWARD, 2007, p.39).

16
Acerca do signifi cado do símbolo do 
BOPE: “A faca simboliza o caráter de 
quem faz da ousadia sua conduta. Re-
presenta também o sigilo das missões. É o 
mais perfeito instrumento de combate que 
o homem já desenvolveu. Basta observar 
que a forma básica da faca não foi alterada 
em milênios. [...] O crânio simboliza a in-
teligência e o conhecimento, mas também a 
morte. A faca nele cravada é o símbolo da 
superação humana. A origem dessa crença 
é incerta, porém comenta-se que, durante 
a Segunda Guerra Mundial, um grupo 
de comandos das forças aliadas teria ido 
a um campo de concentração nazista para 
libertar prisioneiros. Ao entrarem na sala 
de um dos ofi ciais alemães , verifi caram 
que havia ‘troféus’ macabros, como crânios 
e ossos humanos. Foi quando um soldado, 
num gesto de indignação, tirou uma ada-
ga de seu uniforme e a cravou em cima de 
um dos crânios, bradando a todos que a 
vida, naquele momento, venceu a morte. 
Dessa forma, a faca na caveira signifi ca 
a ‘vitória sobre a morte’. [...]As garruchas 
são o símbolo da Polícia Militar”. Fonte: 
BOPE. Site. Disponível em: <http://
www.bopeofi cial.com>. Acesso em: 3 fev 
2013.

17
Acerca desse depoimento de um membro do 
BOPE e de outros semelhantes, ver Soa-
res, Batista e Pimentel (2006).



73

Cadernos de Segurança Pública | Ano 6 ● Número 05 ● Junho de 2014 | www.isp.rj.gov.br

A Construção da diferença: O BOPE e seus agentes nas 
estruturas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
[Thiago da Silva Pacheco]

Trata-se, neste sentido, de um sistema binário (SILVA; HALL; 
WOODWARD, 2007, p. 46), no qual o BOPE e o restante da Polícia 
Militar se colocam lado a lado como opostos: forte/fraco; preparado/des-
preparado; corrupto/honesto. Deve-se observar também que a identidade 
e a diferença da qual ela depende são igualmente resultados de uma criação 
linguística, não sendo dadas naturalmente, mas produzidas por meio de 
relações de poder que, entre outros efeitos, geram hierarquias (SILVA; 
HALL; WOODWARD, 2007, p.76-77):

Podemos dizer que onde existe diferenciação – ou seja, identidade e di-

ferença – aí está presente o poder. A diferenciação é o processo central 

pelo qual a identidade e a diferença são produzidas. Há, entretanto, uma 

série de outros processos que traduzem essa diferenciação ou que com 

ela guardam uma estreita relação. São outras tantas marcas da presen-

ça do poder: incluir/excluir (“estes pertencem, aqueles não”); demarcar 

fronteiras (“nós” e “eles’’); classifi car (“bons” e “maus”; “puros e impuros”; 

“desenvolvidos e primitivos”; “racionais e irracionais”); normalizar (“nós 

somos normais; eles são anormais”) (SILVA; HALL; WOODWARD, 

2007, p.76-77).

Desta forma, tal processo visa a dividir e classifi car para também es-
tabelecer hierarquias. “Deter o privilégio de classifi car signifi ca também 
deter o privilégio de atribuir diferentes valores aos grupos assim classifi -
cados” (SILVA; HALL; WOODWARD, 2007, p. 78). Esse processo de 
produção de uma identidade distinta coloca os membros do BOPE num 
patamar superior com relação aos demais policiais. Confi gura-se o pro-
cesso de separação entre eles e o restante de uma corporação que não goza 
da confi ança da sociedade. Este é um fator marcante: ao mesmo tempo 
que expressa o orgulho de fazer parte deste grupo, tal identidade também 
permite a esses policiais não compartilharem da imagem negativa que nor-
malmente se faz da polícia.

Entretanto, há de se ter cuidado com essa concepção de superioridade 
e incorruptibilidade dos membros do BOPE para com o restante da po-
lícia. Indivíduos que passaram por um árduo e indescritível treinamento 
e operam com sucesso em um dos mais complexos cenários do mundo, 
os componentes do BOPE, movidos pelos compreensíveis sentimentos de 
orgulho, por pertencerem a tão seleto grupo, e de triunfo nas difíceis ba-
talhas que constantemente travam, estabeleceram uma ideia de si próprios 
que se popularizou, principalmente após os fi lmes “Tropa de Elite” e “Tro-
pa de Elite 2”. 

Embora a corrupção e as formas de abordagem dos cidadãos por parte 
dos policiais militares sejam problemas constantemente apontados como 
causas da desconfi ança da sociedade para com a corporação, considerar o 
policial que não é do BOPE automaticamente como corrupto, fraco e pas-
sivo é incorrer numa generalização grosseira e alienada da difícil realidade 
desses homens e mulheres que, com baixos salários, enfrentam situações 
de tensão quase diariamente e têm missão igualmente complexa, que é a de 
garantir a ordem e a segurança dos cidadãos. Há de se considerar também 
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que o BOPE não é sempre bem-visto, posto que sua efi cácia em combate 
caminha de mãos dadas com a brutalidade e acusações de tortura, o que 
não é concebido como um exemplo de polícia a ser aplicado num modelo 
democrático.

Neste sentido, o estabelecimento dessa identidade pode ser compre-
endido como a construção discursiva e simbólica de uma tropa altamente 
qualifi cada, com papel fundamental nas estruturas da segurança pública 
fl uminense e que expressa o árduo processo de seleção que tornou seus 
membros quem são. Os agentes do BOPE fazem parte tanto da socieda-
de como da Polícia Militar, instituição criticada pela opinião pública. Tal 
processo de identifi cação permite sua distinção frente aos demais policiais, 
a toda a sociedade da qual fazem parte e, principalmente, para si mesmos 
como indivíduos.

Considerações fi nais

A partir dessa análise institucional da Polícia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro, tendo em foco o Batalhão de Operações Especiais, percebe-se 
que este é um produto daquela, idealizado, composto e comandado pela 
corporação policial militar. De forma semelhante, todos os membros do 
BOPE são, por defi nição, policiais militares treinados de acordo, mas es-
pecializados em operações em áreas de alto risco e de resgate. Neste sen-
tido, é impossível pensar no Batalhão de Operações Especiais e em seus 
policiais de forma totalmente independente, sendo um equívoco dissociá-
lo institucionalmente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

 Por outro lado, está enraizada a percepção acerca dos componen-
tes do BOPE como uma polícia distinta, efi caz e incorruptível. Essa ideia 
se deve à identidade constituída pelo referido batalhão, que através dela 
distingue-se dos demais policiais devido ao treinamento imposto àqueles 
que aspiram nele se inserir, bem como o seu papel na segurança pública 
fl uminense. Nesse processo de identifi cação se encontra a real diferença 
entre o policial que faz parte do BOPE e o que não faz: a expressão simbó-
lica e discursiva de pertencer a um grupo cuja seleção é árdua e dolorosa, e 
o ofício, considerado de suma importância para a ordem estabelecida.
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