
06
número

Publicação do Instituto de Segurança Pública • Ano 07 • Nº 06 • Julho de 2015

ISSN: 2177-0247

Neste Número:

Atualização curricular do CFSd: contribuições para a gestão educacional na área 
da segurança pública
[Vanessa de Amorim Cortes e Leonardo Mazzurana]

Direitos Humanos: uma avaliação da disciplina no Curso de Formação de 
Ofi ciais da PMERJ
[Carlos Eduardo Oliveira da Costa]

Novo modelo do uso legal da força: cultura e implementação – pela reconstrução 
das práticas policiais
[Adriano da Costa Rodrigues, Katrilin Paranhos Amaral Sampaio e Túlio 
Carlos Vaz de Oliveira]

Perturbação do trabalho e do sossego alheios: análise a partir dos dados do serviço 
de atendimento de emergência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 
(190)
[Marcus Ferreira e Lívia Almeida]

Intervenções no Complexo do Alemão sob a ótica da mídia impressa
[Fernanda Fonseca da Cunha]



Editorial
Vanessa Campagnac 
Editora da Revista Cadernos de Segurança Pública

No início deste ano, a Revista Cadernos de Segurança 
Pública lançou seu segundo livro: “Segurança 

Pública: Novos Olhares, Novos Diálogos”. Novamente, foram reunidos em 
uma publicação impressa os artigos mais acessados dos dois últimos anos, 
levando ao público nossos trabalhos mais relevantes sobre a temática da 
segurança pública. 

Com tal publicação, fechamos um ciclo importante de discussões e 
debates acadêmicos, e agora iniciamos uma nova fase. A Revista Cadernos 
de Segurança Pública, editada pelo ISP – Instituto de Segurança Pública 
desde 2009, está passando por uma reformulação. Seu novo perfi l editorial 
está voltado mais detidamente para as práticas de gestão da segurança pública, 
privilegiando a produção de seus operadores. A ideia é priorizar, em seus 
artigos, temas de interesse dos profi ssionais da área.

No intuito de que este seja um espaço permanente de troca de experiências 
e de discussão sobre boas práticas de gestão pública de segurança, contamos 
com a submissão de textos produzidos pelos próprios gestores desta área do 
conhecimento. Assim, esta edição traz ao público dois trabalhos que versam 
sobre formação policial; uma proposta de um novo modelo de uso progressivo 
da força; uma análise sobre atendimentos da Central 190 da Polícia Militar e 
uma pesquisa sobre os impactos das ações policiais na mídia.  

Abrimos esta edição com o artigo de Vanessa Amorim Cortes e Leonardo 
Mazzurana. Os autores, ambos da Subsecretaria de Educação, Valorização e 
Prevenção da Secretaria de Estado de Segurança, nos trazem sua contribuição 
sobre o recente processo de atualização curricular do Curso de Formação de 
Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não 
somente problematiza a gestão escolar como chama atenção para a importância 
do aperfeiçoamento constante do processo de formação de policiais. 

Tratando da mesma temática, o segundo artigo traz a análise de Carlos 
Eduardo Oliveira da Costa sobre a disciplina Direitos Humanos no âmbito 
do Curso de Formação de Ofi ciais, também da Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro. O autor nos apresenta resultados de um survey realizado com 
alunos do referido curso, os quais responderam sobre aspectos relacionados 
à disciplina Direitos Humanos e como a mesma dialoga com a realidade 
na qual se veem imersos. Ainda, o autor, que também é policial militar, faz 
uma análise comparativa sobre como a disciplina é ministrada nos cursos de 
formação de ofi ciais de outros nove estados brasileiros.   

Um novo modelo de uso legal da força policial é o tema do terceiro artigo 
desta edição. O Modelo Box, proposto pelos policiais militares Adriano da 
Costa Rodrigues, Katrilin Paranhos Amaral Sampaio e Túlio Carlos Vaz 
de Oliveira, tem como base o já disseminado Modelo Fletc e visa a fornecer 
subsídios objetivos para o policial no sentido de prevenir acidentes e riscos 
para si e para terceiros. Da mesma forma que os dois primeiros artigos, este 



trabalho também preza pela importância do processo de treinamento dos 
policiais.

Marcus Ferreira, policial militar e vice-presidente do Instituto de 
Segurança Pública, e Lívia Almeida, graduanda em Economia, coproduziram 
um trabalho sobre o serviço de atendimento de emergência da Polícia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro, focando as chamadas sobre Perturbação do 
Trabalho e do Sossego para a Central 190. Utilizando informações sobre 
estas ocorrências dentro da região metropolitana fl uminense, os autores nos 
apresentam uma análise do trabalho policial realizado, concluindo que este se 
dá, majoritariamente, nos fi nais de semana e durante as madrugadas. 

Finalizando esta edição, temos o artigo da também policial militar 
Fernanda Fonseca da Cunha. Analisando as repercussões do trabalho policial 
perante a sociedade, a autora nos traz as visões da mídia sobre a ocupação 
do Complexo do Alemão em 2010. Ressaltando o papel da imprensa como 
reprodutora de representações sociais, o artigo mostra como a cobertura 
jornalística foi sendo modifi cada conforme o desenrolar dos acontecimentos: 
os sentimentos iniciais de pânico e terror se transformaram em alívio e 
esperança após o sucesso das operações e terminaram em queixas e denúncias 
sobre as atividades policiais em andamento nos locais de ocupação. 

Nosso objetivo é que a Revista Cadernos de Segurança Pública se consolide 
como fonte de informação qualifi cada das práticas de gestão da segurança 
pública, incentivando e disseminando trabalhos diversos ligados a esse campo 
tão complexo e relevante. 

Esperamos que valha a sua leitura!
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Resumo 
No período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) 
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), com apoio metodológico da Subsecretaria de Educação, 
Valorização e Prevenção da Secretaria de Estado de Segurança (SSEVP/SESEG), coordenou o processo de atualização 
do currículo do Curso de Formação de Soldados (CFSd) com o objetivo de identifi car e realizar os ajustes substantivos 
necessários com vistas a aperfeiçoar o processo de formação dos soldados da PMERJ. Os docentes e especialistas das 
disciplinas do curso que participaram do processo identifi caram fatores, internos e externos ao currículo, que poderiam 
impactar a aplicabilidade da proposta curricular, problematizando a urgência de ações de gestão escolar. O presente 
artigo apresenta uma análise deste processo e dos seus principais produtos e desdobramentos, e com isto pretende-
se oferecer insumos aos gestores da área de educação em segurança pública que contribuam para o planejamento de 
atualizações curriculares. 

Palavras-Chave 
Formação policial, Curso de Formação de Soldados, Polícia Militar, gestão escolar, currículo oculto, atualização 
curricular.
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Apresentação

Recorrentemente, episódios divulgados pela imprensa com indícios 
de erro policial acionam o questionamento sobre a formação policial, 
especialmente sobre a formação das praças da Polícia Militar, por serem 
os profi ssionais responsáveis pelo policiamento ostensivo, o que coloca 
em evidência, de tempos e tempos, o currículo do Curso de Formação de 
Soldados.

O CFSd da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é destinado 
aos candidatos aprovados no concurso público para soldado que irão 
compor a tropa. Compreendendo socialização como os “processos pelos 
quais os seres humanos são induzidos a adotar os padrões de comportamento, 
normas, regras e valores do seu mundo social” (JAHODA, 1996), o CFSd 
constitui-se no primeiro momento formal de sociabilização do recruta 
no universo policial militar, no qual serão ensinados e/ou desenvolvidos 
conhecimentos e habilidades necessários à atividade policial, bem como 
serão compartilhados valores e atitudes, enquanto esquemas de pensamento 
geradores de práticas (BOURDIEU, 2003), que, neste caso, orientarão o 
“ fazer polícia”.

O CFSd possui um currículo formal que dialoga com as demandas de 
natureza tanto técnicas quanto políticas, havendo constantes “revisões” 
promovidas pelos comandantes das escolas ou pelos Diretores Gerais de 
Ensino e Instrução. Em 2004, a partir da publicação pelo governo federal 
da Matriz Curricular para Ações Formativas de Profi ssionais da Área 
de Segurança Pública, o Instituto de Segurança Pública coordenou, no 
ano seguinte, uma reforma curricular nas polícias Civil e Militar com o 
intuito de unifi car o conhecimento destas, cabendo às escolas da Polícia 
Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) e da PMERJ estruturarem os 
currículos em diálogo com o Currículo Integrado de Formação Policial do 
Estado do Rio de Janeiro, que, no caso do CFSd, limitou-se a adequações 
no currículo existente (CARUSO, 2006).

Entre 2011 e 2012, a Subsecretaria de Educação, Valorização e Prevenção 
coordenou uma revisão curricular do CFSd com o objetivo de adequar seu 
conteúdo às demandas sociais e à pedagogia das competências contida na 
Matriz Curricular Nacional (2009), sendo o Currículo por Competências 
uma proposta metodológica que alinha formação e emprego profi ssionais.

Transcorridos dois anos de execução do currículo, o Centro de Formação 
e Aperfeiçoamento de Praças, que é responsável pela gestão do CFSd na 
PMERJ, identifi cou a necessidade de atualização do conteúdo e revisão 
dos instrumentos pedagógicos existentes e da gestão do curso. Assim, 
no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015, o CFAP, com apoio 
metodológico da SSEVP, coordenou o processo de atualização do currículo 
do Curso de Formação de Soldados. 

No presente artigo, apresentamos uma análise desse processo e os seus 
principais produtos e desdobramentos. Com isto, pretendemos contribuir 
com os gestores da área de educação em segurança pública que enfrentam 
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os desafi os impostos por uma atualização curricular1.

Desafi os à formação policial

Nos últimos 20 anos, a segurança pública se consolidou como um 
importante campo de pesquisa. Parte desta produção refere-se à formação 
do policial militar. Pesquisadores deste tema encontram nos cursos 
destinados às praças e ofi ciais da PMERJ um campo de pesquisa produtivo 
para problematizar aspectos relacionados à formação e à atuação da polícia 
em um contexto democrático2.

Araújo Filho (2003), ao analisar o currículo do CFSd do ano 2000, buscou 
compreender como ele se alinhava à política de segurança pública do 
governo do Rio de Janeiro. Para isso, comparou os currículos do CFSd de 
1974, 1985 e 2000 e – a despeito da mudança de regime político no período 
e a orientação política democrática no âmbito estadual – concluiu pela 
“quase imutabilidade” entre as propostas curriculares no que tange ao eixo 
estruturante: uma visão jurídico-penal e militarista da segurança pública. 
O autor identifi cou a necessidade de mudar a “cultura de formação policial” 
que enfatiza a quantidade de formados em detrimento da qualidade da 
formação (ARAÚJO FILHO, 2003).

Para Poncioni (2005), o currículo do CFSd, ao priorizar uma abordagem 
legalista em um arranjo burocrático-militar, não refl etia as demandas de 
emprego policial em uma sociedade democrática:

Nesta perspectiva, pode-se aferir que a concepção presente nos currículos 

acerca do trabalho policial – civil e militar – baseia-se essencialmente no 

controle do crime e na aplicação da lei, com ênfase na importância de sua 

adesão a regras e procedimentos da organização, negligenciando o enfo-

que da interação com o cidadão através da negociação de confl itos para o 

desenvolvimento das tarefas relacionadas à manutenção da ordem, que são 

demandadas cotidianamente à polícia (PONCIONI, 2005:595-6).

O currículo de formação com ênfase nos aspectos normativo-legais da 
atividade policial, ao simplifi car a diversidade de possibilidade que o 
policial é chamado a agir, contribui para a desconsideração da proposta 
formal (PONCIONI, 2005), permitindo a valorização da transmissão 
de conhecimento informal sobre “ fazer polícia” entre novatos e veteranos 
baseada na experiência e interpretações destes. Ou seja, a ausência ou 
fragilidade de uma proposta formal em diálogo com a expectativa de 
emprego policial favorece a construção de um saber prático desarticulado 
do saber formal. Caruso, Patrício e Pinto (2010) chamam atenção para a 
necessidade de compreender “em que medida há dissonância e consonância 
entre o saber formal e saber prático e quais as implicações destas questões na 
atuação legal e legítima do exercício da atividade policial”.

1 - Os dados aqui apresentados foram ob-
tidos mediante autorização da Subsecre-
tária de Educação, Valorização e Preven-
ção e, ainda, os relatos sobre as atividades 
desenvolvidas são resultado da partici-
pação dos autores nessas ações enquanto 
gestores da área de educação em segurança 
pública da SESEG/SSEVP.

2 - Neste artigo, não se pretendeu fazer 
uma revisão das pesquisas sobre formação 
policial no Rio de Janeiro e no Brasil.



7

Cadernos de Segurança Pública | Ano 7 ● Número 06 ● Julho de 2015 | www.isp.rj.gov.br

Atualização curricular do CFSd: contribuições para a 
gestão educacional na área da segurança pública
[Vanessa de Amorim Cortes
Leonardo Mazzurana]

Para além da discussão sobre quais disciplinas devem compor o currículo 
formal, o debate sobre a formação policial deve considerar a refl exão sobre 
processos de transmissão informal de um saber prático dentro das escolas 
de polícia, os quais, não raramente, concorrem com a proposta formal e a 
desqualifi ca.

Conforme destaca Kant de Lima (2003):

Assim, antes que se proponham currículos e metodologias, cumpre levar 

em conta que a formação policial no Brasil ainda é marcada por uma 

concepção autoritária do emprego da polícia, e que os próprios policiais 

não estão indefesos a valores culturais de uma sociedade fortemente 

preconceituosa e hierarquizada (Da Matta, 1979) (KANT DE LIMA, 

2003:244).

A atualização curricular do CFSd 2014

O processo de análise curricular do CFSd, realizado em 2014, teve 
como objetivo atualizar os conteúdos das disciplinas e rever e aperfeiçoar 
os instrumentos de gestão escolar, uma vez que o CFSd tem como 
especifi cidade formar ao mesmo tempo um alto número de admitidos3, 
exigindo instrumentos próprios que deem conta do elevado número de 
docentes atuando concomitantemente nas aulas práticas e teóricas dos 
pelotões4.

O processo em tela foi realizado por meio de uma metodologia participativa, 
que mobilizou cerca de cem profi ssionais – entre instrutores, professores, 
especialistas e gestores. Foram montados oito grupos de trabalho temático 
(GTT) reunindo disciplinas afi ns5, nos quais os participantes analisavam e 
discutiam a abordagem do conteúdo nas aulas, sobreposições de conteúdo 
entre as disciplinas afi ns e o cotidiano da execução da disciplina e do curso. 

Ao considerar as experiências dos profi ssionais que atuam diretamente com 
os alunos e recém-egressos do CFSd, pretendeu-se atualizar a proposta 
curricular para ter coesão  com as demandas de sala de aula bem como 
com a atividade policial. O que constituiu uma mudança de perspectiva, 
pois, não raro, as “revisões” curriculares foram orientadas por questões 
conjunturais ou convicções pessoais (CARUSO, 2006).

Principais resultados

A proposta inicial não previa a alteração da carga horária nem a criação 
de disciplinas, porém, ao longo do trabalho, fi cou explícita a necessidade 
de modifi cações, bem como a necessidade de considerar aspectos “fora da 
sala de aula” que impactam a aplicabilidade do currículo.
a) Fatores internos: as alterações no currículo

3 - O último concurso, realizado em 2010, 
incorporou, até 2014, 16.740 candidatos, 
sendo que em 2011 foram 5.207 pessoas, 
segundo dados da Secretaria de Planeja-
mento e Gestão do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro.

4 - O CFAP divide a turma em compa-
nhias, e estas se subdividem em pelotões, 
compostos por até 60 alunos.

5 - Por exemplo, todas as disciplinas ju-
rídicas foram agrupadas no mesmo GTT.
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O esforço de revisão e atualização das ementas realizado pelos docentes 
produziu adequações em seus componentes – contextualização, 
competências, conteúdos, plano de matérias, referência bibliográfi ca 
e estratégias de ensino – e permitiu identifi car conteúdos sobrepostos e 
desnecessários, incompatibilidade com as orientações institucionais,  
necessidade de inclusão de novos conteúdos, criação de novas disciplinas e 
alteração nos nomes de outras. 

O conteúdo de todas as disciplinas foi atualizado, sendo a malha curricular 
alterada desta forma:

 Ampliação da carga horária de nove disciplinas: Direitos Humanos, 

Imagem Institucional, Língua e Comunicação, Instruções Práticas de 

Ações Táticas I, II e III, Noções de Direito Administrativo e Legislação 

Processual Penal Comum.

 Alteração do nome de duas disciplinas: Psicologia e Estresse Policial 

passou a ser nomeada Psicologia e Atividade Policial, dando ênfase aos 

temas desta ciência afetos à dinâmica do trabalho policial, enquanto 

Leis Penais Especiais, passou a ser intitulada Leis Especiais porque seu 

conteúdo abrange leis que não são penais, como o Estatuto do Idoso e o da 

Criança e Adolescente. Outro aspecto relevante em relação à orientação 

das disciplinas jurídicas foi a adoção do enfoque garantista, em detrimento 

da linha penal legalista. 

 Criação de cinco disciplinas: a partir da incorporação de novos conteúdos 

e fusão e desmembramento de disciplinas foram criadas Tiro de Defesa I 

e II, Tecnologia Não-Letal, Administração Institucional de Confl itos e 

Polícia de Proximidade.

Estas alterações resultaram no aumento da carga horária total, que passou 
de 1.182 horas/aula para 1.437 horas/aula.

As novas disciplinas

A fusão das disciplinas Armamento e Tiro Policial visou a vincular a teoria 
sobre armamento à execução do tiro, sendo criadas as disciplinas Tiro de 
Defesa I e Tiro de Defesa II. Segundo os docentes, a necessidade de aliar 
teoria e prática em uma mesma disciplina decorreu das frequentes dúvidas 
dos discentes sobre a teoria durante as aulas de Tiro Policial, o que obri-
gava o instrutor a rever o conteúdo da disciplina Armamento para poder 
ministrar as aulas práticas.

Outra mudança signifi cativa na disciplina se refere à ênfase das instruções 
nos procedimentos que o policial deve observar até a realização do disparo 
da arma de fogo, a partir das orientações técnicas elaboradas pelo Centro 
de Instrução Especializado em Armamento e Tiro (CIEAT) da PMERJ. 
A mudança do nome da disciplina para Tiro de Defesa refl etiu esta 
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mudança de foco, junto à compreensão de que a ação de atirar deve estar 
pautada pelos princípios do uso diferenciado da força, sendo este o último 
recurso de defesa do policial em uma ação de confronto.

A disciplina Tecnologia Não-Letal foi criada com parte do conteúdo sobre 
armas de menor potencial ofensivo, contido originalmente na disciplina 
Armamento. Com a criação de uma disciplina específi ca, buscou-se dar 
mais ênfase ao conteúdo e qualifi car as aulas, inclusive com a possibilidade 
de selecionar um profi ssional com atuação e conhecimento específi co no 
tema para ministrar a disciplina.

Outra fusão ocorrida foi entre a disciplina Polícia Comunitária e a atividade 
complementar Curso de Aprimoramento da Prática Policial Cidadã, 
originando a disciplina Polícia de Proximidade. Assim, por um lado, a 
publicação da Diretriz de Polícia de Proximidade da PMERJ6 que defi niu 
esta fi losofi a como orientadora das formas de atuação e policiamento 
da corporação impôs a revisão e atualização da disciplina Polícia 
Comunitária. Por outro lado, a atividade Curso de Aprimoramento da 
Prática Policial Cidadã (CAPPC)7 não apresentava um conteúdo próprio, 
sendo a sua riqueza o método utilizado de estudo de casos. A disciplina 
Polícia de Proximidade é o resultado da atualização da disciplina Polícia 
Comunitária diante da nova Diretriz, com o aproveitamento do método 
utilizado no CAPPC.

A discussão no grupo de trabalho das disciplinas Polícia Comunitária e 
CAPPC rendeu também a proposta de criação da disciplina Administração 
Institucional de Confl itos. O GTT contou com dois comandantes de 
Unidades de Polícia Pacifi cadora (UPP) e um integrante do Comando de 
Polícia Pacifi cadora (CPP) na função de especialista convidado. Na análise 
destes sobre os policiais recém-formados lotados nas UPP, há difi culdades 
técnicas para os novatos atuarem em ocorrências nas quais há divergências 
de interesses entre os envolvidos, concluindo pela necessidade de o policial 
se apropriar das técnicas de mediação de confl itos como instrumento para 
interações cotidianas, sendo eventos criminais ou não (MAZZURANA, 
2014).

 A disciplina Administração Institucional de Confl itos foi proposta 
para desenvolver nos alunos conhecimentos e habilidades referentes à 
execução das técnicas de mediação de confl itos, pois a exclusiva discussão 
conceitual sobre o tema mediação de confl itos, contida na disciplina 
Polícia Comunitária, demonstrou-se insufi ciente para apoiar o exercício 
da atividade policial. 

A estratégia de ensino também passou por mudança. A orientação 
metodológica seguida para atualização das ementas indicou a necessidade 
de que ao menos três estudos de caso fossem abordados em cada disciplina. 
Com isso, pretendeu-se que o referencial teórico se articulasse com as 
experiências vivenciadas por policiais já formados.

6 - Publicada na Instrução Normativa 
n° 22, através do aditamento ao Boletim 
Ostensivo da Corporação n° 027 de 12 de 
fevereiro de 2015.

7 - Esta disciplina era originalmente re-
ferida como Curso de Aprimoramento da 
Prática Policial Cidadã, destinada às 
praças, ministrada por sargentos dentro 
das unidades operacionais.
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b) Fatores externos: as dimensões do processo formativo

O CFAP, enquanto unidade educacional da PMERJ responsável pela 
formação inicial do efetivo de praças da tropa, possui um comando – que 
acumula a função de diretor de ensino da unidade – ao qual se subordinam 
a Divisão de Ensino (DE) e o Corpo de Alunos (CA). Estas duas seções 
se relacionam diretamente com os alunos, tendo a responsabilidade pela 

QUADRO SINÓPTICO DAS ALTERAÇÕES DAS DISCIPLINAS DA MALHA CURRICULAR CFSd

Disciplina (2012) Alteração Motivo 2012 2015
Direitos Humanos Aumento de carga horária Inserção de conteúdo 16 h/a 20 h/a

Imagem Institucional Aumento de carga horária Adequação do conteúdo à carga horária 8 h/a 10 h/a

Língua e Comunicação
Aumento de carga horária 
e reelaboração da estrutura 

da disciplina

Elaboração do conteúdo da disciplina a 
partir dos documentos PMERJ

24 h/a 30 h/a

Instruções Práticas de 
Ações Táticas - IPAT I 

Aumento de carga horária Adequação do conteúdo à carga horária 22 h/a 30 h/a

Instruções Práticas de 
Ações Táticas - IPAT II

Aumento de carga horária Adequação do conteúdo à carga horária 40 h/a 42 h/a

Instruções Práticas de 
Ações Táticas - IPAT III

Aumento de carga horária Adequação do conteúdo à carga horária 18 h/a 42 h/a

Método de Defesa Policial 
Militar

Aumento de carga horária Adequação do conteúdo à carga horária 30 h/a 69 h/a

Noções de Direito 
Administrativo

Aumento de carga horária Adequação do conteúdo à carga horária 12 h/a 16 h/a

Legislação Processual Penal 
Comum

Aumento de carga horária Inserção de conteúdo 8 h/a 12 h/a

Armamento

Fusão de disciplina, 
incorporação de conteúdo 

e criação de disciplina

Fundir a teoria e prática de do tiro, inserir 
os procedimentos na instrução e trabalhar 
separadamente o conteúdo de tecnologia 

não-letal

50 h/a Tiro de Defesa 
I – 80 h/a

Tiro de Defesa 
II – 40 h/a

Tecnologia Não-
Letal – 21h/a

Tiro Policial 70 h/a

Polícia Comunitária

Fusão de disciplina, 
incorporação de conteúdo 

e criação de disciplina

Adequação à diretriz de polícia de 

proximidade, subordinar a metodologia 

do APPC ao conteúdo da disciplina 

Polícia de Proximidade, trabalhar 

separadamente as técnicas de mediação 

de confl itos

20 h/a Polícia de 

Proximidade – 40 

h/a

Administração 

Institucional de 

Confl itos – 20 h/a

Aprimoramento da Prática 
Policial Cidadã

60 h/a

Psicologia e Estresse 
Policial

Alteração do nome
O nome estava inadequado para o 

conteúdo
Psicologia e 

Estresse Policial
Psicologia e 

Atividade Policial

Leis Penais Especiais Alteração do nome
O nome estava inadequado para o 

conteúdo

Leis Penais 

Especiais
Leis Especiais

Disciplinas jurídicas
Defi nição da linha 

jurídica a ser adotada

Cada professor abordava o conteúdo da 

disciplina conforme a sua convicção

Ausência de uma 
linha defi nida

Linha jurídica 

garantista

Fonte: SSEVP.
Nota: Malha completa dos currículos 2012 e 2015 no anexo.

Quadro 1
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formação, mas sob diferentes aspectos: enquanto a DE é responsável pela 
parte pedagógica, coordenando a aplicação do currículo, cabe ao CA a 
atribuição da gestão administrativa dos alunos, que inclui a orientação e o 
controle disciplinar dos discentes durante o período de curso, no espaço da 
escola, bem como a distribuição destes para a realização do estágio técnico-
operacional. Embora as duas seções estejam atuando diretamente na 
formação dos alunos, elas não possuíam espaços de refl exão e planejamento 
comuns sobre a rotina escolar e o processo educacional.

A questão disciplinar, embora impacte o processo de ensino, é dissociada 
da proposta curricular. A socialização do aluno se dá neste contexto, que 
constitui um terreno fértil para o fortalecimento de um currículo oculto.

A existência de um currículo oculto8 é frequentemente explicitada por 
gestores, docentes, alunos, pesquisadores de segurança pública e policiais 
sem vínculo direto com a educação, que trazem em comum a compreensão 
de que existem procedimentos não formais que são estruturantes do 
processo formativo do policial (CARUSO, 2006; CARUSO, PATRÍCIO 
& PINTO, 2010; RODRIGUES, 2011 e ALVITO, 2013).

Estes procedimentos podem se tornar lesivos à proposta educacional ofi cial 
por concorrer ou desconstruir conteúdos do currículo formal quando 
trazem o entendimento de que a construção do que é ser e fazer polícia 
ocorre exclusivamente pela tradição (experiência de trabalho dos mais 
antigos) e quando reforçam valores e atitudes contrários aos explicitados 
no currículo formal. Partes integrantes e integradas de todo processo de 
formação profi ssional, “teoria” e “prática profi ssional”, neste contexto, são 
percebidas não somente como desarticuladas, mas como excludentes entre 
si.

A tradição oral nesses casos pode ser mais contundente para a formação do 
que o informado em sala de aula. Isso porque foi percebido pelos gestores 
que em uma fase de liminaridade – própria do aluno que precisa deixar para 
trás algumas regras de sociabilização que lhe foram passadas e apreender 
novas – é fundamental estar explícito no currículo formal o que o discente 
precisa aprender, fazer ou ser, até chegar ao ponto de agregar o repertório 
de competências e valores de um policial formado (TURNER, 1974). Sem 
isso, ele passa a deduzir o que seja esse perfi l esperado a partir da experiên-
cia passada pelos que já vivenciaram a atividade de polícia, especialmente 
em unidades operacionais.

Assim, o currículo oculto compreende uma gama de conteúdos transmitidos 
aos neófi tos que reforçam um ser e fazer polícia em desalinho à proposta 
ofi cial. Comumente, a atribuição por acioná-lo recai sobre o Corpo de 
Alunos, mas há também outros profi ssionais em posições estratégicas, 
como aqueles dentro das salas de aula, os quais podem desempenhar 
também este papel ao desqualifi car o conteúdo formal.

Neste sentido, o Programa Banco de Talentos9 da SSEVP, ao promover a 
seleção, por critérios meritocráticos, de docentes para lecionar nas unidades 
de ensino policial colocou no mesmo ambiente de ensino docentes civis e 
militares, com um número signifi cativo de professores civis atuando em 

8 - Ou “pedagogia informal”, como em 
Rodrigues (2011).

9 -  O Programa Banco de Talentos é uma 
iniciativa da SSEVP/SESEG e visa 
a promover o mapeamento, a seleção e a 
remuneração de profi ssionais qualifi cados 
para a atuação nas diversas ações de edu-
cação destinadas à formação dos profi s-
sionais de segurança pública do estado do 
Rio de Janeiro. Mais informações sobre o 
programa instituído pelo Decreto Estadu-
al n° 45.172/15 no sítio eletrônico <https://
bancodetalentos.seseg.rj.gov.br/>.
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temas até então só tratados por instrutores militares. Esta mescla acentuou 
para a gestão da escola as diferenças entre a percepção que o discente tem 
do professor (docente que não pertence aos quadros da Polícia Militar) e o 
instrutor (membro de quadros da PMERJ)10.

O aluno tende a identifi car-se mais com o instrutor em razão da afi nidade 
profi ssional e por ver nele a legitimidade construída por “quem está na 
linha de frente” e a desqualifi car a mensagem enunciada por aquele que 
“não conhece a realidade”11. Mais uma vez o currículo oculto, que já não 
é para a gestão do CFAP ou da SSEVP desconhecido, é colocado como 
ponto emergencial a ser pedagogicamente enfrentado.

Desdobramentos 

Como contribuição para a refl exão dos gestores que tratam do 
desenvolvimento de ações formativas no âmbito da segurança pública, 
traremos ações promovidas pela PMERJ e pela SESEG, que se somam ao 
processo de atualização curricular ou foram desdobramento deste, as quais 
buscam enfrentar a problematização em torno do currículo exposto aqui. 

Considerando como ação prioritária o aprimoramento da gestão escolar, o 
CFAP assinalou a necessidade de formatação de um curso de gestão escolar 
destinado a (i) uniformizar o conhecimento entre todos os integrantes da 
unidade e (ii) monitorar e avaliar as interações entre os profi ssionais ligados 
às ações de educação, incluindo o efetivo completo da escola, segundo uma 
proposta de entendimento de currículo em sua dimensão mais ampla. 
Como atividade preparatória, foi realizado pelo Centro de Formação o I 
Seminário de Gestão dos Processos Educativos do CFAP12.

A preocupação com o currículo oculto e a necessidade de modernizar a 
gestão escolar foram os principais pontos do evento. Uma premissa do 
seminário é que, independente da área de atuação, todo policial lotado 
no CFAP é, em um sentido mais amplo, responsável pela implementação 
do currículo, devendo cada um conhecer as atividades dos demais e 
compreender o seu papel na formação do aluno13. Considerou-se também a 
importância de prever cuidados biopsicossociais para com o corpo discente, 
especialmente no momento da recepção dos neófi tos após aprovação fi nal 
no certame, nos termos da Resolução SESEG n° 27914.

O seminário preocupou-se em considerar que os impactos da fala do 
policial mais experiente, responsável por organizar a turma enquanto esta 
aguarda para “avançar ao rancho”15, por exemplo, são tão pedagogizantes 
quanto as palavras ditas em sala de aula. Essa preocupação foi formalmente 
evidenciada pela publicação que orientou a realização do seminário, como 
pode ser visto no trecho a seguir:

Nesse sentido, aqueles que fazem parte do CFAP e atuam diretamente 

na formação dispensada aos alunos não devem mais ser concebidos como 

um simples executor de normas e reprodutor de uma fi losofi a de guerra, 

10 - Esta problematização merece maior 
investimento de pesquisa. Abordaremos o 
tema em outro momento. 

11 - A expressão “estar na linha de frente” 
foi usada no sentido atribuído aos policiais 
que atuam em unidades operacionais em 
contato direto com o cidadão e no exercí-
cio da atividade de polícia ostensiva e de 
preservação da ordem pública. Já “não 
conhece a realidade” foi utilizada para 
expressar a fala de muitos policiais ouvi-
dos em entrevistas e grupos focais sobre a 
dissociação entre o que o professor ensina e 
o que é efetivamente possível realizar pelo 
policial, o que só alguém que já realizou 
tais práticas supostamente poderia saber.

12 - Publicado no Boletim da PM nº 081 
de 11 de maio de 2015.

13 - O encontro paralisou, durante dois 
dias, as atividades ordinárias do CFAP 
para que todos profi ssionais pudessem par-
ticipar.

14 - Resolução SESEG nº 729 de 04 de 
dezembro de 2013. Publicada no Boletim 
da PM nº 085 de 06 de dezembro de 2013. 
Esta norma foi publicada após a morte de 
um aluno em atividades realizadas du-
rante o expediente da escola, que culminou 
no indiciamento de quatro ofi ciais por cri-
me de tortura.

15 - Expressão usada para designar o mo-
mento em que os policiais são autorizados 
a deixar a formação militar – geralmen-
te agrupados por pelotão, ou turma – na 
qual aguardavam em frente ao refeitó-
rio, para nele entrar e iniciar a refeição. 
Durante a espera é comum que o policial, 
graduado ou ofi cial, passe orientações e 
avisos. O mesmo acontece nos momentos 
em que os alunos fi cam sem aula formal, 
ou aguardam para início de solenidades ou 
formaturas para início dos expedientes da 
manhã e tarde.
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mas sim como um agente formativo crítico e refl exivo sobre questões 

essenciais em sua prática de ação formativa contribuindo tanto para a 

renovação do conhecimento aplicado ao militarismo quanto do próprio 

ensino, na tentativa de permanentemente adequar às necessidades dos 

alunos a época de transição para uma política de segurança pública pautada 

em um modelo de polícia de proximidade e isso, portanto, evidencia a 

necessidade de transformar a forma de educação aplicada nos órgãos 

militares e suas consequências (grifo nosso)16.

Note-se que a orientação refere-se àqueles que atuam no CFAP e na for-
mação do aluno, não individualiza apenas uma seção da escola.

Ação conduzida por órgão distinto na estrutura da PMERJ, mas em 
sintonia com a preocupação de alinhar conteúdos formais, já que voltada 
para duas disciplinas criadas a partir da atualização curricular do CFSd, 
foi a criação de grupos de trabalho pela Coordenadoria de Assuntos 
Estratégicos (CAEs) para produção dos conteúdos das disciplinas Polícia 
de Proximidade e Administração Institucional de Confl itos. Os GT 
preocuparam-se não apenas com os conteúdos para o CFSd, mas em 
alinhá-los com aqueles que serão usados em cursos seguintes, como no de 
Formação de Sargentos (CFS) e no Curso de Aperfeiçoamento de Ofi ciais 
(CAO)17.

Outra medida preparatória para o ao Curso de Gestão Escolar idealizado 
pelo CFAP e em complemento ao seminário foi a capacitação denominada 
I Prática e Dinâmica do Trabalho Realizado pelos Comandantes e Sub-
comandantes de Companhia, voltada para a compreensão das interações 
entre os responsáveis pela vida disciplinar e administrativa dos alunos e 
seus impactos sobre o currículo formal, como pode ser percebido a partir 
da leitura dos objetivos da dinâmica:

Problematizar as características e especifi cidades das atribuições dos 

comandantes de Cia na sua relação com o aluno no curso de formação 

do CFAP; 

Conscientizar sobre a implicação e responsabilização de todos os 

envolvidos, quanto à manutenção da qualidade das relações construídas 

no curso de formação; 

Examinar possíveis vinculações entre a forma como as atividades são 

desenvolvidas junto os alunos no curso de formação e as repercussões 

geradas nas relações com os mesmos dentro do processo ensino 

aprendizagem (grifo nosso)18.

Esta refl exão é conduzida por ofi ciais psicólogos e representantes da di-
visão de ensino e do corpo de alunos, a partir da metodologia de grupos 
focais, envolvendo a realização de cinco a seis encontros com três horas 
cada. A expectativa foi problematizar e identifi car possíveis descompassos 
entre atitudes que neguem o currículo formal e quais são as oportunidades 
de contato que reforçam o conteúdo programático.

Com o intuito de conhecer todas as dimensões do currículo oculto, a 

16 - Publicado no Boletim da PM nº 081 
de 11 de maio de 2015.

17 - Publicado no Boletim da PM nº 072 
de 27 de abril de 2015.

18 - Publicado no Boletim da PM nº 104 
de 15 de junho de 2015.
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SSEVP integrou como parceira a pesquisa “Saber Policial e Segurança 
Pública: formas escolarizadas e não escolarizadas de produção, reprodução 
e transmissão do saber policial” realizada pelo Instituto Nacional de 
Estudos Comparados em Administração Institucional de Confl itos 
(InEAC), sediado na Universidade Federal Fluminense19. 

Outra parceria envolveu a SESEG, a Casa Civil do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID). A proposta buscou construir, sob a coordenação 
metodológica da SSEVP/SESEG, o registro da experiência que envolveu 
a implementação das Unidades de Polícia Pacifi cadora, desde a origem 
do programa até a política de pacifi cação20. Com isso, a questão do 
saber informal é abordada na medida em que sistematiza uma série 
de conhecimentos sobre o programa de polícia pacifi cadora que se 
encontravam restritos aos gestores e operadores.

Assim, espera-se que estas diferentes frentes de atuação somadas – do 
CFAP, DGEI, SSEVP e UFF – possibilitem conhecer melhor como e 
onde se deve intervir pedagogicamente para reduzir eventuais discrepâncias 
entre saberes formais e informais, alinhando o profi ssional que se espera 
formar com aquele que efetivamente atuará nas ruas.

Considerações fi nais

O currículo é um instrumento dinâmico de ensino e submetido a 
transformações frequentes decorrentes dos impactos que mudanças 
tecnológicas, procedimentais e sociopolíticas produzem nas atividades 
dos profi ssionais de segurança pública e na identifi cação e atualização das 
competências necessárias ao seu bom desempenho. 

Assim, é fundamental a atualização periódica da proposta curricular para 
o aperfeiçoamento constante do processo de formação, pois o currículo 
está sempre vivo e operando a socialização do profi ssional desde o dia em 
que o ex-candidato (que já carrega a sua percepção do que seja o trabalho 
policial) passa pelo portão da escola até o dia de sua formatura. Tudo que 
acontece entre um ponto e outro, em que pese provocar impactos distintos, 
são infl uências permanentes no agente público que se espera formar.

Neste sentido, seleção, formação e emprego são partes integrantes 
e integradas de um mesmo processo, no qual a seleção identifi ca os 
candidatos com o perfi l adequado para, na fase de formação, acessar o 
conteúdo e desenvolver as competências defi nidas como necessárias pelo 
emprego profi ssional. A clareza sobre as características desse emprego e 
seu alinhamento com o perfi l de aluno e o currículo do curso possibilitarão 
selecionar e formar o aluno com efi ciência e efi cácia. 

Para que o gestor de segurança pública possa buscar essa efetividade, é 
importante considerar a realização de atualizações curriculares que 
primeiro contemplem diagnósticos produzidos pela realização de Grupos 
de Trabalho que viabilizem a escuta de docentes – professores e/ou 

19 - Pesquisa em andamento regida pelo 
Edital FAPERJ nº 28/2012. Programa 
“PRIORIDADE RIO – Apoio ao estudo 
de temas prioritários para o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro – 2012”. A 
SSEVP integra a justifi cativa da pesquisa 
como instituição parceira.

20 - O produto “Unidade de Polícia Pa-
cifi cadora - UPP: da origem do programa 
à política de pacifi cação” está em fase de 
conclusão e tem lançamento previsto para 
julho de 2015.



15

Cadernos de Segurança Pública | Ano 7 ● Número 06 ● Julho de 2015 | www.isp.rj.gov.br

Atualização curricular do CFSd: contribuições para a 
gestão educacional na área da segurança pública
[Vanessa de Amorim Cortes
Leonardo Mazzurana]

instrutores, profi ssionais da gestão escolar de todas as áreas da unidade e 
demais atores que participam da formação do aluno. Nos moldes do que o 
CFAP promoveu com o apoio metodológico da SSEVP.

Uma segunda contribuição apresentada ao gestor foi a problematização 
do saber informal, para o qual a implementação do programa Banco de 
Talentos, ao promover a coexistência de professores civis e instrutores 
militares, revelou contornos mais marcantes do currículo oculto. A 
tendência do aluno policial em desqualifi car a mensagem cujo portador é 
civil, assim como valorizar o que é trazido pelo instrutor policial, indicou 
a necessidade de aprofundar a compreensão do fenômeno.

Com isso foi considerada a importância de construir parcerias com 
instituições de pesquisa que possam aprofundar os diagnósticos produzidos 
por suas equipes. Traçar estratégias mais efetivas sobre pontos identifi cados 
como sensíveis para convergência dos saberes formais e informais. Não 
apenas no interior da escola, mas também entre a formação recebida pelo 
discente e aquela que ele encontra nos conceitos, procedimentos e atitudes 
de seus colegas já formados ao iniciar sua trajetória profi ssional.

Ao descuidarem-se dessa relação, os gestores favorecem o estabelecimento 
de ambiguidades institucionais construídas sobre a dissonância entre o que 
se diz e o que se faz, ou seja, entre o que é incentivado pelo discurso das 
autoridades e o que é premiado pela ação policial. Dito de outra forma, 
a título de exemplifi cação, enaltece-se discursos de fi m da “Guerra às 
Drogas”21, mas premia-se com folgas meritórias a apreensão de armas e 
drogas.

21 - O termo “Guerra às Drogas”, em sua 
concepção original, foi cunhado pelo presi-
dente americano Richard Nixon, em dis-
curso sobre a Convenção Única das Nações 
Unidas (ONU), de 1962, sobre o tema do 
combate às drogas, dando início a uma 
política, de alcance global, com foco na 
repressão aos trafi cantes, criminalização 
de usuários e erradicação da produção. A 
despeito de avanços pontuais, os paradig-
mas e práticas que inspiram a “Guerra às 
Drogas” passam hoje por um movimento 
profundo de revisão e crítica, tendo em 
vista os efeitos deletérios desta política nos 
países em que foi adotada. No Brasil, seus 
efeitos mais contundentes têm sido asso-
ciados, por exemplo, à chamada “milita-
rização da segurança pública”, no sentido 
da incorporação de um certo ethos guerrei-
ro às práticas dos operadores de segurança, 
de “combate ao inimigo”, bem como seus 
custos humanos, seja em termos de mortes 
decorrentes de confrontos entre as forças 
policiais e grupos de narcotrafi cantes, mas 
também no que se refere à estigmatização 
do usuário, etc. (Relatório da Comissão 
Global de Políticas sobre Drogas, 2011).
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MALHA CURRICULAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS/PMERJ - 2012

MÓDULOS DISCIPLINAS Carga Horária (horas) Carga Horária

MÓDULO BÁSICO

Direitos Humanos 16

184

Educação Física 120

Ética e Cidadania 08

História e Organização Policial 08

Imagem Institucional 08

Língua e Comunicação 24

MÓDULO
PROFISSIONAL

Armamento 50

430

Tiro Policial 70

Biossegurança 20

Criminalística 12

Instruções Práticas de Ações Táticas - IPAT I 22

Instruções Práticas de Ações Táticas - IPAT II 40

Instruções Práticas de Ações Táticas - IPAT III 18

Legislação Aplicada à PMERJ I 22

Legislação Aplicada à PMERJ II 16

Método de Defesa Policial Militar 30

Noções de telecomunicações 12

Ordem Unida 16

Polícia Comunitária 20

Psicologia e Estresse Policial 12

Sociologia Criminal 20

Policiamento Ostensivo 50

MÓDULO JURÍDICO

Legislação de Trânsito 20

128

Legislação Penal Comum 20

Legislação Penal Militar 20

Legislação Processual Penal Comum 08

Legislação Processual Penal Militar 12

Leis Penais Especiais 20

Noções de Direito Administrativo 12

Noções de Direito Constitucional 16

MÓDULO
COMPLEMENTAR

Atividades Extracurriculares – Palestras 80

440

Curso de Aprimoramento da Prática Policial Cidadã 
(CAPPC)

60

Estágio Técnico Operacional 80

Coordenação Pedagógica* 120

Provas22 100

TOTAL 1182

Anexo
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MALHA CURRICULAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS/PMERJ - 2015

MÓDULOS DISCIPLINAS Carga Horária (horas) Carga Horária

MÓDULO BÁSICO

1. Direitos Humanos 16

196

2. Educação Física 120

3. Ética e Cidadania 08

4. História e Organização Policial 08

5. Imagem Institucional 08

6. Língua e Comunicação 24

MÓDULO
PROFISSIONAL

7. Tiro de Defesa I 50

565

8. Tiro de Defesa II 70

9. Tecnologia Não-Letal 20

10. Administração Institucional de Confl itos 12

11. Biossegurança e Abordagens de Urgência 22

12. Criminalística Aplicada a PMERJ 40

13.
Instruções Práticas de Ações Táticas – Sobrevivência 

(IPAT I) 
18

14.
Instruções Práticas de Ações Táticas – Abordagem 

(IPAT II) 
22

14.
Instruções Práticas de Ações Táticas – POPM 

(IPAT III)
16

16. Legislação Aplicada à PMERJ I (LEG I) 30

17 Legislação Aplicada à PMERJ II (LEG II) 12

18 Método de Defesa Policial Militar (MDPM) 16

19 Noções de Telecomunicações 20

20 Ordem Unida 12

21 Polícia de Proximidade 20

22 Policiamento Ostensivo 50

23. Psicologia e Atividade Policial 20

24. Sociologia Criminal 20

MÓDULO 
JURÍDICO

25. Legislação de Trânsito 20

136

26. Legislação Penal Comum 08

27. Legislação Penal Militar 12

28. Legislação Processual Penal Comum 20

29. Legislação Processual Penal Militar 12

30. Leis Especiais 16

31. Noções de Direito Administrativo 80

32. Introdução ao Direito Constitucional 60

MÓDULO
COMPLEMENTAR

Estágio – CPP 30

540

Adaptação e Procedimentos Administrativos 90

Atividades Extracurriculares – Palestras 80

Estágio Técnico Operacional 80

Coordenação Pedagógica 120

Avaliações (práticas e teóricas) 100

Treinamento para Formatura 40

Provas22 100

TOTAL 1437

22 - Embora inseridos no módulo complementar, as cargas horárias de Coordenação Pedagógica e Provas não representam atividades de 
ensino dos discentes.
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Resumo 
O presente trabalho buscou verifi car como a disciplina de Direitos Humanos é ministrada e qual sua importância no 
âmbito do Curso de Formação de Ofi ciais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Analisou-a comparativamente 
em diversas polícias brasileiras, examinando sua compatibilidade com a expectativa dos discentes e se está de acordo com 
a proposta apontada na Matriz Curricular Nacional sugerida pelo Governo Federal.
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Introdução

É notória a necessidade de modernização e adaptação das instituições 
estatais aos novos tempos, principalmente quando se trata da transição 
de um regime militar para um Estado Democrático de Direito, como 
propriamente se enquadra o Brasil na atualidade. É imperativa, portanto, a 
mudança de instituições que foram usadas pelo próprio Estado de exceção 
para sustentarem o regime então vigente, caso das instituições policiais 
brasileiras, muitas vezes extrapolando de maneira contundente o que era 
preconizado em normatizações nacionais, bem como ferindo pactos ou 
convenções internacionais que protegem os Direitos Humanos e por eles 
zelam.

Diante disso, a constituição de um Estado Democrático de Direito vem 
carregada de uma série de valores específi cos que visam a proporcionar 
à sociedade a garantia quanto aos direitos normatizados, principalmente 
àqueles ligados à Declaração Universal dos Direitos Humanos, passando 
os órgãos do Estado a fi gurar como agentes catalisadores de reais mudanças 
sociais, como é ensinado por Celso Ribeiro Bastos:

No Estado Democrático de Direito o princípio da legalidade é um prin-

cípio basilar, sendo sua essência subordinada à constituição, fundando-se 

na legalidade democrática. Nesse tipo de Estado, a lei deve ser destacada 

com relevância, não apenas em seu aspecto formal, mas, principalmente, 

em seu aspecto material, pois deve infl uir na realidade social, exercendo 

uma função transformadora da sociedade.1

Conceito tal que vai ao encontro do que já afi rmava Coronel Carlos 
Magno Nazareth Cerqueira na década de oitenta do século anterior, tendo 
deixado um poderoso legado doutrinário para a PMERJ: 

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em decorrência da nova 

fi losofi a de Governo implantada, que prevê, além da proteção do homem 

através de uma polícia ativa de Direitos Humanos, a completa identifi -

cação dos órgãos da administração pública com todos os segmentos da 

comunidade visando à perfeita interação Povo-Governo.2

Apontando em tal direção e passados quase trinta anos da atual carta 
magna brasileira, é fundamental uma constante avaliação dos processos 
educacionais a que são submetidos os policiais brasileiros e se os mesmos 
estão cônscios de que toda e qualquer atividade que devem desempenhar 
necessariamente está vinculada aos preceitos basilares dos Direitos 
Humanos. Para tanto, o presente estudo busca analisar de que maneira tais 
preceitos fi guram nos bancos escolares do Curso de Formação de Ofi ciais 
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Diante da complexidade apresentada, enfatiza-se a suma importância 
do caráter formativo do policial militar, o qual, além da competente 
abordagem acadêmica no âmbito técnico-profi ssional, deverá ser capaz 
de desenvolver capacidades refl exivas e habilidades para que ele possa 
necessariamente ser, em nome de um Estado Democrático de Direito, um 

1 - BASTOS, 2000:157.

2 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, 1983:30.
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promotor da cidadania. “Por ser um tema historicamente novo, esse da 
polícia como promotora de Direitos Humanos, carece enormemente de 
recursos didático-pedagógicos.”3

Com tamanha responsabilidade, é de suprema importância que 
os policiais que formarão policiais, ou seja, aqueles que exercem suas 
atribuições e responsabilidades como formadores de opinião - e que no 
âmbito das polícias militares e no estudo em questão são os ofi ciais - estejam 
totalmente adaptados à temática dos Direitos Humanos, devidamente 
incutida em seu caráter e na sua capacidade de discernimento cognitivo. 
Mais importante do que demonstrar em suas atitudes o que foi apreendido 
em sua formação, eles devem infl uenciar e disseminar tal temática para 
seus subordinados, seja através do exemplo a ser seguido, seja por meio 
da doutrina formativa consolidada que proporcionarão a seus alunos nas 
escolas de formação ou nas próprias unidades policiais militares.

Analisando a Matriz Curricular Nacional proposta pela Senasp

A Matriz Curricular Nacional (MCN) é uma sugestão da Senasp que 
visa à orientação do processo formativo em todos os níveis ou graus do 
ensino das polícias militares, polícias civis e bombeiros militares, com 
uma ênfase essencial na transversalidade dos conteúdos dos cursos e 
com o necessário alinhamento aos Direitos Humanos. Assim, a referida 
matriz pretende desencadear um repensar nos currículos das instituições 
policiais brasileiras, orientando, dessa forma, as atividades formativas de 
tais profi ssionais. 

A MCN inaugura uma série de conceitos como o dos eixos 
articuladores, que devem funcionar permeando transversalmente os 
conteúdos curriculares, visando ao interesse público e ao desenvolvimento 
de competências próprias (cognitivas, operativas e atitudinais) do 
profi ssional de segurança pública, sempre balizados pelos pilares da ética, 
da legalidade e da técnica. A MCN estabelece como princípios norteadores 
de qualquer currículo profi ssional na área de segurança pública a ética 
(compatibilidade entre Direitos Humanos e efi ciência policial, bem como 
compreensão e valorização das diferenças), a educação (fl exibilidade, 
diversidades, transformação, abrangência, capilaridade, atualização 
permanente, qualifi cação, continuidade, regularidade e articulação) e 
o caráter didático-pedagógico (valorização do conhecimento anterior, 
universalidade e interdisciplinaridade, transversalidade e reconstrução 
democrática do saber). A matriz objetiva primordialmente a adequação 
do serviço policial aos preceitos instituidores do Estado Democrático de 
Direito.

No que concerne aos eixos articuladores, que devem ser transversais 
aos conteúdos abordados, existe a previsão de um eixo temático voltado 
exclusivamente para ética, cidadania, Direitos Humanos e segurança 

3 - BALESTRERI, 2002:20.
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pública, possuindo as seguintes propostas a serem transformadas em 
conteúdos: os valores presentes na sociedade; as atuações humanas 
frente aos dilemas éticos; ética política, cidadania e segurança pública e 
práticas dos profi ssionais da área de segurança pública à luz das normas 
e dos valores dos Direitos Humanos. Além de uma série de propostas 
temáticas, também são contemplados procedimentos de metodologia de 
ensino, procedimentos para a avaliação e a educação continuada. Aborda 
ainda a importância da ferramenta do ensino à distância para o processo 
da aprendizagem do policial.

Analisando a proposta sugerida pela Matriz Curricular Nacional em 
comparação com os conteúdos próprios da disciplina de Direitos Humanos 
do Curso de Formação de Ofi ciais da Polícia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro, verifi ca-se que a MCN não propõe de forma pormenorizada 
a disposição dos assuntos a serem ministrados na disciplina. Entretanto, 
sugere uma completa transversalidade em todos os eixos temáticos, seja nas 
próprias áreas temáticas, seja nas disciplinas, com uma construção e uma 
abordagem próprias dos Direitos Humanos, além da disciplina específi ca 
de Direitos Humanos.

Outro aspecto da MCN é a orientação quanto à disponibilização 
de 6% da carga horária total do curso para o conteúdo da disciplina de 
Direitos Humanos. Desta forma, pode-se observar a latente oposição: o 
Plano Anual de Ensino do Curso de Formação de Ofi ciais da PMERJ, 
vigente em 2011, previa para as disciplinas fundamentais e profi ssionais 
uma carga horária de 3.698 horas/aula, contemplando todos os anos do 
curso. Para fi ns de cálculo, com o objetivo de atender a MCN, verifi car-
se-ia que para todo o curso a sugestão de horas/aula para a disciplina de 
Direitos Humanos seria de aproximadamente 222 horas/aula, enquanto 
em 2011 foi disponibilizada tão somente uma carga horária de 30 horas/
aula para tão importante disciplina.

A pesquisa sobre a disciplina de Direitos Humanos nas polícias 
militares brasileiras: resultados obtidos 

Para efeito da apresentação dos dados a seguir foi tomado como base o 
ano de 2011. No referido ano, a disciplina de Direitos Humanos do Curso 
de Formação de Ofi ciais possuía uma carga horária de 30 horas/aula, e era 
ministrada no segundo ano do CFO (de um total de três anos). O programa 
da disciplina versava pelo fornecimento de aparato teórico e prático acerca 
dos Direitos Humanos, devendo ter uma abordagem voltada para os 
princípios norteadores a serem aplicados e desenvolvidos na atividade da 
Polícia Militar. Ademais, previa abordagens no que concerne aos direitos 
civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, além de estudos de caráter 
refl exivo acerca dos valores e normas sociais, abordando princípios éticos e 
morais dos Direitos Humanos verifi cados em declarações e instrumentos 
internacionais, versando por valores como dignidade, liberdade, autonomia, 
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paz, solidariedade, igualdade, fraternidade, justiça e democracia. O 
programa tinha como objetivo, ainda, a análise dos instrumentos teóricos 
e práticos acerca do tema, abordando os princípios que norteiam e podem 
ser aplicados e desenvolvidos na atividade policial militar.

Destarte a ementa abordava fundamentalmente os capítulos da obra 
indicada pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, intitulada “Para 
Servir e Proteger4”, material que vem a infl uenciar bastante o conteúdo da 
disciplina de Direitos Humanos em diversas polícias militares brasileiras.

Diante de todo o exposto, foram aplicados oitenta questionários aos 
alunos-ofi ciais do CFO da PMERJ, a fi m de verifi car, na concepção dos 
mesmos, uma série de aspectos acerca da disciplina mencionada e como a 
mesma dialoga com a realidade em que os alunos se veem imersos.

Foi perguntado inicialmente de que maneira o aluno avaliava o 
conteúdo da disciplina de Direitos Humanos. Segundo as entrevistas 
realizadas, 68% dos alunos consideraram-na como plenamente adequada 
ou satisfatória.

Outro questionamento feito aos alunos foi acerca da quantidade 
de horas dispensadas à disciplina, tendo sido verifi cado que parte das 
respostas apontou que a insufi ciência de tempo impediu a apresentação 
de materiais ou de conteúdo. Da mesma forma, também foi apontado 
que a carga horária dispensada foi insufi ciente na abordagem aos grupos 
vulneráveis e que a matéria dada foi apenas teórica, conforme observa-se 
no gráfi co a seguir.

4 - ROVER, 2005.

Gráfi co 1
Conteúdo da disciplina de Direitos Humanos no CFO/PMERJ 

Fonte: Elaboração própria
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Questionou-se, ainda, quanto à sufi ciência da carga horária, tendo 18% 
dos alunos apontado que foi insufi ciente.

Foi perguntado aos alunos se as disciplinas de Direitos Humanos e de 
Ética fi guravam de maneira transversal entre si, tendo retornado como 
resposta 72% dos alunos apontando que não houve a citada transversalidade.

Analogamente, foi perguntado se as disciplinas de Direitos Humanos e 
de Ética fi guravam de forma transversal com as demais cadeiras do Curso 
de Formação de Ofi ciais, tendo sido obtido como resposta por 52% dos 
alunos que não havia a referida transversalidade.

Gráfi co 3
Carga horária da disciplina de Direitos Humanos no CFO/

PMERJ

Fonte: Elaboração própria

71%

18%

11%

Suficiente

Insuficiente

Não cursou a disciplina

Gráfi co 4
Transversalidade entre as disciplinas de Direitos Humanos e 

Ética no CFO/PMERJ 

Fonte: Elaboração própria

15%

72%

13% Houve

Não houve

Não cursou alguma das
disciplinas

Gráfi co 5
Transversalidade das disciplinas de Direitos Humanos e Ética 

com as demais disciplinas do CFO/PMERJ

Fonte: Elaboração própria

35%

52%

13% Houve

Não houve

Não cursou alguma das
disciplinas



25

Cadernos de Segurança Pública | Ano 7 ● Número 06 ● Julho de 2015 | www.isp.rj.gov.br

Direitos Humanos: uma avaliação da disciplina no Curso 
de Formação de Ofi ciais da PMERJ
[Carlos Eduardo Oliveira da Costa]

Com relação aos conteúdos ministrados no que concerne aos principais 
diplomas nacionais e internacionais que regem os Direitos Humanos, 
verifi ca-se o constatado no quadro a seguir.

Com relação ao estudo dos grupos vulneráveis brasileiros, constatou-
se que aqueles que obtiveram uma maior incidência nas respostas foram: 
idosos, LGBTT5, mulheres, crianças e defi cientes físicos. Ainda, 61% 
afi rmaram que tal conteúdo não fi gurou de maneira transversal com 
disciplinas práticas, mas tão somente foram ministradas no âmbito teórico.

5 - Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais e transgêneros.

Diploma legal Estudaram Não estudaram /
Não lembram

Código de Conduta dos Encarregados 
pela Aplicação da Lei 63% 37%

Princípios Básicos sobre a Utilização da 
Força e das Armas de Fogo

81% 19%

Programa Nacional de Direitos Humanos 
– 3 (PNDH-3)

59% 41%

Declaração Universal dos Direitos do 
Homem

86% 14%

Quadro 1
Relação entre os diplomas legais estudados e não estudados

Fonte: Elaboração própria

Gráfi co 6
Grupos socialmente vulneráveis mais estudados no CFO/

PMERJ 
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Na sequência das indagações foi perguntado, também, quais seriam 
as sugestões de alteração ou de melhoria que poderiam impactar 
qualitativamente no processo de ensino/aprendizagem da disciplina de 
Direitos Humanos dentro do contexto do CFO. Boa parte das respostas 
disse respeito à necessidade de que as aulas fossem mais práticas e com 
abordagens através de estudos de casos, além de palestras, vídeos e visitas.

Também foi analisado como a disciplina era ministrada nos cursos 
equivalentes ao CFO da PMERJ nos estados do Rio Grande do Norte 
(RN), Pará (PA), Distrito Federal (DF), Minas Gerais (MG), Mato 
Grosso (MT), Tocantins (TO), Santa Catarina (SC), Rio Grande do Sul 
(RS) e Alagoas (AL). Assim, fez-se uma pesquisa comparativa acerca das 
ementas da disciplina de Direitos Humanos dos cursos. 

Para tanto, foram levados em consideração os seguintes aspectos: 
a carga horária distribuída no decorrer do curso de formação; se houve 
ou não estudos acerca dos tratados e das convenções internacionais dos 
Direitos Humanos; os aspectos históricos acerca da evolução dos Direitos 
Humanos; os Direitos Humanos no Brasil, bem como as legislações 
nacionais, estaduais e locais acerca do tema; o estudo dos Direitos 
Humanos à luz da Constituição Federal; se houve ou não relação com a 
disciplina de Ética; se houve ou não relação com o Direito Internacional 
Humanitário, bem como a infl uência do Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha; se houve uma aproximação da teoria dos Direitos Humanos 
com as atividades realizadas pela instituição; se houve uma aproximação 
da temática com a prática policial propriamente dita e, fi nalmente, se 
houve o estudo dos Direitos Humanos associados à proteção dos grupos 
vulneráveis. Segue no Quadro 2 a apresentação dos dados obtidos.

Gráfi co 8
Principais observações para aperfeiçoar a disciplina de Direitos 

Humanos no CFO/PMERJ 

Fonte: Elaboração própria
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Conclusões e sugestões
É indubitável a importância da disciplina de Direitos Humanos 

para a formação policial, principalmente no caso em estudo do Curso 
de Formação de Ofi ciais, visto a Polícia Militar fi gurar como uma das 
instituições que operam como sustentáculo do Estado Democrático de 
Direito. Importância esta que é reconhecida pelos próprios alunos do curso, 
conforme dados apresentados, e igualmente reconhecida pelos cursos das 
diversas unidades da federação analisados, além da própria importância 
dada pelo governo federal, por meio da Matriz Curricular Nacional.

No que concerne às pesquisas realizadas por ocasião deste estudo, 
verifi cou-se que dentre os alunos-ofi ciais a maioria percebe que a 
PMERJ considera como importante a disciplina de Direitos Humanos 
no CFO da instituição. Entretanto, já que havia como opção a categoria 
de resposta “muito importante” e esta não foi prevalente, vemos que é 
necessária uma efetiva demonstração institucional de melhoria referente 
ao reconhecimento destes pontos no âmbito da corporação e para o público 
externo. 

Outra análise a ser feita é a abordagem essencialmente teórica da 
disciplina mencionada, demonstrada através dos participantes da pesquisa, 
e da análise do ementário da mesma, a qual não dispõe de carga horária para 
consolidação prática dos conhecimentos, sendo ministrada tão somente 
no segundo ano do curso, com uma carga horária de apenas 30 horas/
aula. Fica claro na pesquisa o anseio, por parte dos alunos participantes 
da pesquisa, por conhecimentos práticos, a fi m de consolidar o conteúdo 
ministrado. Verifi cou-se, ainda, que o modelo adotado pela PMERJ no que 
concerne aos Direitos Humanos é voltado essencialmente para a proposta 
do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, com a inserção específi ca 

Aspectos analisados MG RN PA DF MT TO SC RS AL

Carga Horária (em horas/aula) 90 45 40 40 30 70 30 30 30

Tratados e convenções internacionais NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM - SIM

Evolução dos Direitos Humanos NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM SIM - SIM

Direitos Humanos no Brasil SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO - SIM

Relação com a Constituição NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM - SIM

Relação com a disciplina de ética SIM NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO

Relação com o Direito Internacional SIM NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO - NÃO

Infl uência da Cruz Vermelha NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO - NÃO

Relação com atividades institucionais SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

Relação com a prática policial SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM

Proteção aos grupos vulneráveis NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO SIM

Quadro 2
Aspectos comparados das ementas de diversas polícias militares brasileiras

Fonte: Elaboração própria
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sobre os grupos em situação de vulnerabilidade, além de temáticas voltadas 
para o combate da violência proporcionada pela discriminação.

Diante da análise comparativa das ementas referentes aos conteúdos 
ministrados nos cursos de outras polícias militares brasileiras, evidenciou-
se que os estados adotam linhas diversifi cadas uns dos outros. Algumas 
polícias militares buscam uma aproximação com proposta do Comitê 
Internacional da Cruz Vermelha, enquanto outras adotam discussões 
acerca da teoria e da evolução dos Direitos Humanos de uma maneira 
independente. Outras, ainda, buscam adequar suas temáticas a programas 
desenvolvidos pela própria Polícia Militar, tendo sido observado que a 
maioria das ementas analisadas disponibilizam uma carga horária maior 
do que no CFO da PMERJ. 

Ainda com base no que foi apresentado, verifi ca-se que existe a 
necessidade de uma reformulação tanto no que concerne ao conteúdo 
bem como à carga horária da disciplina analisada, devendo-se primar pela 
importância e pela transversalidade de tal conteúdo em relação às outras 
disciplinas do curso. Destarte seguem propostas de reformulação das 
ementas e dos conteúdos da disciplina de Direitos Humanos.

É primordial que o aluno-ofi cial tenha, inicialmente, conhecimentos 
consolidados acerca dos fundamentos e da evolução histórica dos Direitos 
Humanos, estudando suas gerações e principais documentos norteadores 
do tema por parte da Organização das Nações Unidas; noções básicas do 
Direito Internacional Humanitário também são necessárias. Ainda, outras 
temáticas devem ser abordadas: estudos pormenorizados sobre o Estado 
Democrático de Direito; considerações acerca dos Estados de exceção; a 
necessidade do uso da força por parte do Estado; a importância e principais 
direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988; estudos de tópicos do Programa Nacional de 
Direitos Humanos - 3; estudos das instituições democráticas e da defesa 
do Estado; a Polícia Militar como instituição asseguradora da democracia 
fundamentada na lei; o caráter pedagógico do agir policial; noções gerais 
acerca da Matriz Curricular Nacional; considerações acerca da polícia 
de proximidade; estudo e conhecimentos acerca do Projeto Renascer6; 
estudo e conhecimento acerca do PROERD7 e estudo e conhecimento das 
Unidades de Polícia Pacifi cadora.

E, já em um grau mais avançado, o cursando deverá estudar os seguintes 
conteúdos: as principais legislações brasileiras que asseguram proteções 
diferenciadas a grupos em situação de vulnerabilidade; estudo dos grupos 
socialmente vulneráveis propriamente ditos; prática de abordagem 
policial a grupos socialmente vulneráveis; noções teóricas acerca do uso 
escalonado, ou progressivo, da força e utilização da verbalização associada 
à prática do tiro.

Dessa forma, é fundamental a criação da disciplina de Direitos 
Humanos em todos os anos do CFO, possibilitando que no aluno seja 
despertado o caráter refl exivo quanto à importância histórica dos direitos 
na constituição da cidadania. Para tanto, se faz necessário que a disciplina 

6 - Projeto da PMERJ que trata de po-
liciais dependentes químicos e alcoólicos.

7 - Programa Educacional de Resistência 
às Drogas.
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objetive, ao fi nal, que o aluno-ofi cial seja capaz de identifi car a necessidade 
dos Direitos Humanos para o contexto da sociedade em que vive e suas 
conquistas objetivas no âmbito dos direitos políticos, econômicos, sociais 
e civis. 

Deve-se buscar o entendimento refl exivo acerca do fato de que a 
aplicação e a proteção dos direitos já consolidados são fundamentais para 
a constituição da cidadania. Para tanto, as aulas deverão ser ministradas 
conforme as seguintes unidades programáticas, diluídas no decorrer dos 
anos do alusivo curso, totalizando 120 (cento e vinte) horas aula:

- Unidade Programática I (Fundamentos e evolução histórica dos 
Direitos Humanos):

Sobre os fundamentos e origens dos direitos do homem; presente e 
futuro dos direitos do homem e a era dos direitos; direitos do homem 
e sociedade; as gerações dos Direitos Humanos e suas características; 
discussões acerca dos valores essenciais e assegurados e os motivos pelos 
quais devem ser defendidos e protegidos e gerações dos Direitos Humanos 
e características.

- Unidade Programática II (Principais documentos norteadores dos 
Direitos Humanos, propostos pela ONU):

Introdução básica acerca da ONU; estudo da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos; estudo do Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos e seu primeiro protocolo; estudo do Pacto Internacional 
sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; estudo da Convenção 
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial; estudo da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher; Convenção sobre os Direitos 
da Criança; Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes; estudo do Código de Conduta para 
os Encarregados pela Aplicação da Lei e estudo dos Princípios Básicos 
sobre a Utilização da Força e das Armas de Fogo pelos Encarregados da 
Aplicação da Lei.

- Unidade Programática III (Noções básicas do Direito Internacional 
Humanitário):

Noções acerca do Direito Internacional Humanitário; o movimento 
internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho; considerações 
acerca do Art. 5º, §3º da CRFB/1988; considerações acerca do 
procedimento 1503, da ONU, que versa sobre denúncias recebidas pelo 
Secretário Geral da ONU e o estudo acerca do Pacto de São José da 
Costa Rica. Realização de seminários sobre graves violações dos Direitos 
Humanos com apresentação de vídeos e discussões, por parte dos alunos, 
de uma violação grave do Direito Internacional Humanitário e outro 
acerca de uma violação grave dos Direitos Humanos no Brasil.

- Unidade Programática IV (Democracia e totalitarismo):

Considerações acerca do poder do Estado em uma República; 
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diferenciações pontuais e marcantes sobre o Estado de Direito e o Estado 
Democrático e o totalitarismo com suas características.

- Unidade Programática V (Direitos Humanos e democracia no Brasil):

A necessidade do uso da força por parte do Estado; estudo dos direitos 
e garantias fundamentais previstos na CRFB/1988; análise da importância 
dos remédios constitucionais para a democracia no Brasil; tópicos acerca 
do Programa Nacional de Direitos Humanos - 3 e estudo das instituições 
democráticas e de defesa do Estado previstas na CRFB/1988.

- Unidade Programática VI (Direitos Humanos e a PMERJ):

Considerações acerca da Polícia Militar como instituição asseguradora 
da democracia fundamentada na lei; refl exões sobre o caráter pedagógico do 
agir policial (as treze refl exões sobre polícia e Direitos Humanos); estudo 
de tópicos gerais acerca da Matriz Curricular Nacional proposta pela 
Senasp; considerações acerca da importância da fi losofi a do policiamento 
de proximidade; visita de estudos ao Projeto Renascer; visita de estudos ao 
PROERD e visita de estudos às Unidades de Polícia Pacifi cadora.

- Unidade Programática VII (Grupos socialmente vulneráveis):

Defi nições conceituais sobre minorias étnicas, linguísticas e religiosas; 
considerações pormenorizadas acerca de negros, índios, idosos, LGBTT, 
defi cientes físicos, mulheres, crianças e adolescentes, moradores de rua, 
entre outros; tópicos especiais acerca do Estatuto do Idoso, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e da Lei Maria da Penha e discussões acerca da 
política de cotas adotadas pelo Estado.

- Unidade Programática VIII (Noções práticas):

Contextualização; prática de abordagem policial a pessoas, a veículos 
e a estruturas e envolvendo grupos em situação de vulnerabilidade; noções 
acerca das teorias do uso escalonado, ou progressivo, da força e prática do 
tiro policial, utilizando-se de técnicas de verbalização antes de efetuados 
os disparos.
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Resumo 
Este artigo se propõe a discutir a importância de conscientizar os policiais quanto à aplicação do uso legal da força para 
a reconstrução de suas práticas profi ssionais. Esta refl exão trouxe alguns questionamentos sobre as práticas atuais e quais 
mudanças são necessárias, tais como: quais os parâmetros legais utilizados atualmente pela Polícia Militar durante a 
aplicação da força policial? Qual o modelo do uso da força mais indicado? Quais seriam os benefícios sociais de uma 
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Introdução

Com esse artigo pretende-se apresentar algumas defi nições encontradas 
sobre o uso legal da força, os ajustes necessários para a adequação da 
realidade policial militar frente à demanda social e os desafi os encontrados 
na construção de uma cultura de adequação da proporcionalidade na 
aplicação da força policial. Para uma refl exão sobre o tema proposto, serão 
abordados itens que possibilitarão a construção crítica sobre os anseios de 
se promover um modelo atual do uso legal da força, amparado nos recursos 
tecnológicos não-letais, como forma de reduzir ocorrências que resultam 
em medidas desproporcionais. Para a abordagem, os seguintes itens serão 
discutidos: a epistemologia do uso legal da força, a relevância institucional 
e social da implementação de um novo modelo – Modelo Box, e como 
este modelo pode ser disseminado na Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro.

O uso legal da força

Ao longo de sua história secular, a Polícia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro tem convivido com altos índices de letalidade decorrentes do 
excesso da força policial, que se refl etem diretamente no elevado número de 
vítimas, incluindo infratores da lei. Tendo isto em vista, várias discussões 
acaloradas foram suscitadas sobre a violência policial, principalmente no 
que tange à aplicação correta da força e, consequentemente, à legalidade 
desses atos. Dentre as principais queixas de violência policial estão as ações 
truculentas, a exibição desmedida e até intimidadora de armas de fogo, 
os disparos de intimidação, as agressões verbais e físicas numa simples 
abordagem, a inobservância do uso legítimo da força e, principalmente, a 
falta de mudança na mentalidade policial, utilizando-se ainda de métodos 
obsoletos e letais na tentativa de solucionar confl itos. 

A herança de décadas de repressão social imposta pelo Estado, 
principalmente por ações autoritárias de governantes, contribuíram ainda 
mais para disseminar a violência policial, indo de encontro aos preceitos dos 
Direitos Humanos e da dignidade da pessoa humana. Por esses motivos, 
a força não deve ser confundida com violência, pois, mesmo caminhando 
bem próximas, são antagônicas, conforme afi rma Muniz (2011):

A força pressupõe superioridade e método, força signifi ca respeito aos di-

reitos humanos, é o que dá razão de ser ao Estado, o monopólio legal do 

uso da força que respalda a autoridade e o enraizamento desta autoridade 

legal, universal e legítima do cotidiano dos cidadãos. Violência é universal 

no sentido perverso, porque todos nós podemos usar. Ele é amador, ilegal, 

ilegítimo, improdutivo. Nossa tradição é usar violência para conter violên-

cia, que é algo incompetente e desqualifi ca uma atividade fundamental da 

polícia que é atividade repressiva qualifi cada (MUNIZ, 2011).
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Bibliografi as que contemplam essa temática do uso legal da força na 
atividade policial sempre serão atuais, não somente no âmbito policial 
militar, como também para toda a sociedade. A proporcionalidade, assim 
como a desproporcionalidade, são medidas que, quando tratam de força 
policial, causam danos que podem ser irreversíveis. Com isso, existe a 
preocupação de enfatizar que para cada estímulo contrário – podendo 
ser ação ou omissão praticada pelo cidadão em detrimento a leis, normas 
e condutas que ferem o interesse coletivo, a resposta policial deve ser 
proporcional. Betini e Duarte (2013) ilustram essa observação:

Entre o agente da lei e a situação que exige sua atuação existe uma ferramenta 

que determinará as técnicas ou níveis de força a serem empregados 

para solucionar, da melhor maneira possível e dentro dos princípios da 

Necessidade, Proporcionalidade, Moderação e Ética, o confl ito entre de 

um lado o elemento volitivo individual, e, de outro, a “vontade” do Estado. 

A este “ferramental”, a este conjunto de instrumentos e técnicas, damos o 

nome de Uso Diferenciado da Força (BETINI & DUARTE, 2013:23). 

A observação do uso adequado da força tem função central no 
papel da polícia, pois sua fi nalidade é a de preservar a ordem pública. E 
qualquer pessoa, seja por um comportamento suspeito ou pelas próprias 
atividades rotineiras, poderá em algum momento ser submetido a algum 
grau de força aplicado pela polícia, em seus diferentes níveis. Tratados 
internacionais recomendam que a força seja empregada tecnicamente e 
diferenciadamente, orientando os países signatários que disponibilizem 
aos seus agentes públicos acesso a treinamento permanente a fi m de 
minimizar possibilidades de erro.

Pesquisadores da área de segurança pública e Direitos Humanos de 
diversos países produziram modelos do emprego da força pelo agente 
público. O Ministério da Justiça elencou algum desses modelos, tais como: 
o Modelo Fletc, aplicado pelo Centro de Treinamento da Polícia Federal de 
Glynco, na Geórgia, Estados Unidos; o Modelo Gillespie, presente no livro 
“Police Use of Force: a line offi cer’s guide”, de 1988; o Modelo Remsberg, 
presente no livro “The Tactical Edge: surviving high-risk patrol”, de 
1999; o Modelo Canadense, utilizado pela polícia canadense; o Modelo 
Nashville, utilizado pela Polícia Metropolitana de Nashville, nos Estados 
Unidos; e o Modelo Phoenix, utilizado pelo Departamento de Polícia de 
Phoenix, nos Estados Unidos.

Estes modelos balizam a prática do uso legal da força pelo agente 
público policial militar, porém existem correntes policiais atuantes no 
atendimento direto à sociedade que afi rmam que esses modelos não são 
os mais adequados para a atual realidade do profi ssional de segurança 
pública do estado do Rio de Janeiro. Tendo isso em vista, o novo modelo 
proposto neste artigo busca atender a essa demanda institucional, pois 
esses profi ssionais anseiam por parâmetros mais adequados a sua realidade.
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Com base no Modelo Fletc criou-se o Modelo Box, palavra da 
língua inglesa que tem como tradução “caixa”. O Modelo Box busca a 
compartimentar as técnicas, táticas e tecnologias durante a intervenção 
policial. A palavra “caixa”, neste contexto, remete à ideia de alternativas 
organizadas por caixas, que são as possibilidades cabíveis da ação policial 
contida em cada nível do uso da força. Porém, para melhor compreender a 
proposta desse artigo, de inserir na formação dos policiais o Modelo Box, 
é necessário perpassar pelo Modelo Fletc, pois este serviu como base para 
esta construção.

Aplicado pelo Centro de Treinamento da Polícia Federal de Glynco, 
na Geórgia, Estados Unidos, o Fletc é um modelo gráfi co em degraus com 
cinco camadas e três painéis. Em um dos painéis está a percepção do agente 
de segurança pública em relação à atitude do suspeito. Em outro painel, a 
percepção de risco para o Agente, simbolizado por números em algarismos 
romanos e cores, que também correspondem às camadas. No terceiro 
painel, encontramos as respostas (reação) de força possíveis em relação à 
atitude dos suspeitos e percepção de riscos. As setas duplas descrevem o 
processo de avaliação e seleção de alternativas. De acordo com a atitude do 
suspeito e percepção de risco, haverá uma reação do agente de segurança 
pública na respectiva camada. Os níveis são crescentes de baixo para cima, 
assim como defi nido na fi gura abaixo.

Em 1994, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro recomendava 
a utilização do Modelo Fletc, publicado através de Nota de Instrução nº 
007/94, de 27 de Setembro de 1994, visando a fornecer subsídios para 
o policial militar no sentido de evitar acidentes e riscos, para si e para 
terceiros, quanto ao uso inadequado ou exagerado da força. Esta nota de 
instrução objetivava ainda a criação de mecanismos de avaliação graduada 
e seletiva do uso da força, numa sequência lógica e legal, bem como o 
desenvolvimento de atitudes de cautela no momento da utilização da força 

Figura 1
Modelo de Uso da Força 

Federal Law Enforcement Training Center - FLETC

Fonte: Nota de Instrução da PM nº 007/94, de 27 de Setembro de 1994.
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policial.
Já o Modelo Box visa a proporcionar mecanismos para que o policial 

compreenda que a sua intervenção irá gerar diversas relações de causa e 
efeito entre ele e o cidadão. O novo modelo oferece com maior clareza 
e especifi cidade alternativas disponíveis a cada nível, a partir de uma 
conceituação crítica do uso efetivo da força, representando um avanço 
institucional e diretamente, um ganho social. O Modelo Box está em fase 
de divulgação para fi ns de convencimento das instituições de segurança 
pública, para que seja colocado em prática.

A relevância institucional e social da implementação do Modelo 
Box.

O uso da força policial tem sido objeto de investigação empírica por 
décadas. Ao longo deste tempo, muitos estudos se debruçaram sobre a 
natureza e a extensão da força usada pela polícia, bem como as condições 
que afetam a sua correta aplicação. Entre os problemas mais importantes 
que foram percebidos, o principal deles consiste no uso da força excessiva 
que venha causar lesões desnecessárias a vítimas, levando-as por algumas 
vezes a óbito. 

A cultura do uso da força policial construída por anos impulsiona a 
prática desproporcional da aplicação da força como forma de manter um 
suposto controle em determinadas situações. Tal fato aumenta ainda mais 
a tensão entre a polícia e a sociedade, uma vez que cria no imaginário 
do policial a possibilidade da existência de um criminoso potencial em 
cada cidadão. Logo, o agente de segurança pública estará convicto de que 
uma ação policial sem violência necessariamente resultará em uma ação/
reação do cidadão que refl etirá um suposto descontrole social por parte do 
policial. Ações impulsivas, tomadas por emoções, não são pertinentes a 
uma atuação profi ssional, ou seja, demonstração de insegurança e falta de 
competência para resolver demandas de caráter policial sinalizam carência 
de treinamento em sua formação.

O Modelo Box tem a fi nalidade de minimizar a atuação desproporcional 
do policial, pois estimula a autoconfi ança e a competência do policial 
de forma mais padronizada e sofi sticada. Além disso, uma vez iniciada 
a utilização da força, o modelo fornece um fundamento para avaliação 
e acompanhamento do processo, sendo todos os níveis fortalecidos pela 
verbalização, nos quais o emissor consiga transmitir sua mensagem e até 
mesmo persuadir o receptor a agir conforme as suas orientações e/ou 
determinações. A verbalização correta é uma ferramenta na resolução de 
grande parte das ocorrências policiais. Assim, Tavares afi rma que:

A verbalização é a comunicação que deverá existir entre policial e infrator, 

expressando essa capacidade de comunicação como uma das formas para 

a resolução pacífi ca de confl itos, que modernamente é a mais utilizada, 

traduzindo-se como uma arma poderosa que, se bem manejada, levará a 
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resultados satisfatórios. Portanto, deve a linguagem ser clara, adequada, 

concisa e profi ssional. Devem os comandos ser curtos e audíveis para cada 

atitude que se direcionar ao suspeito, sempre sem perdê-lo de vista (TA-

VARES apud OLIVEIRA, 2013:36).

Assim, o Modelo Box enfatiza o sinal gráfi co em forma de seta, 
indicando que a verbalização faz-se presente em todos os níveis. Esse 
modelo propicia também a necessidade de um treinamento constante, 
frente à multiplicidade de situações possíveis em cada nível, assim como 
quanto à inclusão das tecnologias não-letais em cada nível de aplicação 
de força. Durante o processo ensino-aprendizagem, deve-se favorecer a 
importância da identifi cação da diferença entre as situações preventivas, 
ativas ou reativas, conforme a avaliação do comportamento do indivíduo, 
buscando evitar distorções quanto à aplicabilidade do modelo.

O benefício social do Modelo Box é emergente após sua implementação, 
pois, conforme supracitado, esse modelo irá balizar as ações policiais 
nos diferentes níveis. O modelo apresenta três colunas ou painéis sobre 
o aspecto estrutural: o nível do uso da força, a percepção (razoável) do 
policial e as alternativas do uso da força. Cada um desses painéis tem um 
misto de informações oriundas dos cenários do universo policial militar.

No primeiro aspecto estrutural está o nível do uso da força, 
caracterizado pela identifi cação dos parâmetros legais para cada cenário. 
Este painel elenca seis níveis, enumerados de 0 a 5 (níveis 0, 1, 2, 3, 4 e 
5). Por conseguinte, para diferenciar os níveis e valorá-los, a classifi cação 
por cores irá estabelecer o seguinte dispositivo: branca para o nível 0, azul 
para o nível 1, verde para o 2, amarela para o 3, laranja para o 4 e, por fi m, 
a vermelha para o nível 5. 

A cor branca propõe uma percepção de normalidade, como uma 
modalidade mais baixa de atividade no espectro das cores, simbolizando 
o cotidiano a partir da percepção de total respeito às leis e convenções 
sociais. A cor azul indica uma percepção profi ssional, fundamentada no 
processo perceptivo, abrangendo atividades policiais de vigilância e as 
exigências cruciais do ambiente. A cor verde está relacionada à percepção 
tática, segundo a qual o policial percebe um aumento da ameaça no cenário 
do confronto e põe em prática estratégias específi cas de segurança. À cor 
amarela cabe a percepção do limiar de ameaça e essa cor denota atenção, 
sinalizando o aumento do estado de alerta devido à percepção da ameaça e 
do perigo detectado. A cor laranja se refere à percepção de ameaça danosa, 
relacionada à constatação acelerada do perigo para o policial, que deve 
agora apontar suas energias e suas táticas na direção da defesa. E, por fi m, 
a cor vermelha é referente à percepção de ameaça mortal. Neste caso, o 
policial deve manter o mais alto nível de avaliação de risco e apelar para 
suas máximas habilidades de sobrevivência. 

Representando o segundo aspecto estrutural está a percepção (razoável) 
do policial. Este é relacionado ao estímulo contrário ou meramente através 
da observação da conduta pela normalidade. Este componente possui seis 
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percepções e faz a distinção entre os níveis do uso da força a partir do 
comportamento apresentado pelo cidadão. A primeira é a Observação da 
Conduta pela Normalidade, pois a rotina diária da sociedade encontra-
se em estado de normalidade. Esta percepção parte do princípio que 
nenhuma ação ou omissão praticada pelo cidadão está contrária às leis, 
normativas e condutas éticas ou morais, sem interferir no interesse coletivo 
e/ou determinações necessárias do Estado. 

A segunda percepção é chamada de Submissão/Cooperação e 
pressupõe que as ações estejam dentro do quadro normal da atividade 
policial, já que a maioria dos encontros entre a polícia e o cidadão são 
positivos e cooperativos. Neste nível, o cidadão coopera ou submete-se às 
ordens legais do policial. 

A terceira é a Resistência Passiva, e indica que em alguns confl itos o 
cidadão pode oferecer um nível preliminar de insubmissão. Nesta fase, 
a resistência do indivíduo é primordialmente passiva, não oferecendo 
resistência física ao esforço. Neste caso, o indivíduo pode agir através de 
meios sonoros, ainda que verbalmente, para difi cultar o entendimento da 
ordem policial ou simplesmente agredi-lo verbalmente. Neste nível de 
força, o cidadão apenas não coopera, contrariando, de forma omissa, a 
ordem legal do policial, limitando-a parcialmente, seja por dissimulação 
ou inércia. 

A quarta é a Resistência Ativa, ou seja, a resistência do cidadão tornou-
se ativa, de forma física, com maior intensidade. Neste nível, o cidadão 
resiste à ordem legal do policial com atitudes físicas, saindo da inércia, 
ocultando objetos do policial, difi cultando fi sicamente o acesso, busca ou 
condução, ou a quem pertencer o direito a local, atividade, objeto, bem 
móvel ou imóvel, informação ou pessoa que a lei permita, seja na forma de 
obstrução ou na forma de evasão. 

A quinta é a Ameaça à Integridade Física. Neste caso, a tentativa do 
policial de obter a obediência às leis chocou-se com a resistência ativa e 
hostil, combinando com uma ameaça a sua integridade física. Neste nível 
o cidadão busca objetivamente provocar uma lesão física ao policial ou 
a terceiros. Também considera-se neste nível as destruições, tentadas ou 
consumadas, de patrimônio particular ou público. 

A última percepção é a Ameaça Letal, representando a categoria de 
mais difícil controle, e também a mais séria ameaça à segurança pública. 
Aqui o policial pode razoavelmente concluir que ele ou outrem estarão 
sujeitos à morte ou lesões graves permanentes como resultado do ataque. 
Neste nível encontram-se os ataques cujos meios utilizados são plausíveis 
de se imaginar um resultado grave imediato ou mediato, tais como emprego 
de armas de fogo, emprego de chamas (coquetéis molotov), veneno, ácido, 
gases tóxicos, objetos cortantes, perfurantes, contundentes ou um misto 
destes, bem como o uso ou emprego de veículos automotores com o 
intuito de sobrepujar posição de agente da lei ou quaisquer outros meios 
cujo resultado morte possa ser previsível. É importante ressaltar que o uso 
da força nesse caso deve limitar-se exclusivamente ao executor da ação, 
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não podendo o policial colocar em risco a integridade física de terceiros, 
excetuando-se os casos em que a conduta original já assim o faça, devendo 
ser cessado imediatamente.

O terceiro aspecto estrutural apresentado no Modelo Box diz respeito 
às Alternativas do Uso Diferenciado da Força. Cada um dos seis níveis 
do uso da força, uma vez identifi cados e entendidos através dos estímulos 
contrários ou da observação da conduta pela normalidade, receberá uma 
série de intervenções técnicas, táticas e tecnológicas, divididas entre esses 
níveis. Cada estágio deste novo modelo corresponde a tipos de ações/
reações que deverão ser fortalecidas através do treinamento do policial 
para que este possa relacionar as ações prevento-repressivas com o encontro 
específi co do estímulo contrário, consequentemente aplicando de forma 
adequada a técnica, a tática e a tecnologia correspondente a cada categoria. 
Deve-se notar que à medida em que as opções de força aumentam de 
intensidade, cada nível identifi ca a força mais adequada a ser aplicada. Do 
nível 0 ao nível 5, as alternativas de uso da força apresentam três opções: a 
técnica, a tática e a tecnológica.

No nível 0 (estímulo contrário: Observação da Conduta pela 
Normalidade), os procedimentos básicos são o policiamento ostensivo, 
visando à inibição do cometimento do ato ilícito, através da criação de 
uma zona de segurança perceptível pelo cidadão. 

A categoria do nível 1 (estímulo contrário: Submissão/Cooperação) 
consiste na resposta do agente ao estímulo contrário encontrado, por meio 
dos instrumentos autorizados, visando à manutenção da ordem pública.

A categoria do nível 2 (estímulo contrário: Resistência Passiva) visa à 
redução da resistência até o estado de cooperação, sabendo que neste nível 
já haverá incidência, por parte do cidadão, de delitos como desobediência 
e resistência à prisão, entre outros.

No nível 3 (estímulo contrário: Resistência Ativa), torna-se mais difícil 
retomar a cooperação, porém devem ser utilizados meios de redução de 
força para prevenir, prioritariamente, a elevação do nível de resistência 
e conseguir a neutralização moral de lideranças (em caso de controle de 
distúrbios civis).

O nível 4 (estímulo contrário: Ameaça à Integridade Física) visa a 
impedir que danos físicos e/ou patrimoniais se estendam. Para tanto, serão 
utilizados recursos tecnológicos não-letais de inquietação e incapacitação 
física não permanente, em igual proporção, contra os agressores, de forma 
seletiva. Esta é a forma mais contundente de atuação quando da utilização 
dos instrumentos de menor potencial ofensivo, estando todos os meios de 
uso da força disponíveis, excetuando-se os letais.

No nível 5 (estímulo contrário: Ameaça Letal), a vida do policial ou 
de terceiros que não sejam causadores do estímulo contrário estão sob 
risco atual ou iminente, podendo o policial fazer uso de técnicas, táticas 
ou tecnologias letais, sempre que sua ação resultar necessariamente na 
preservação de uma ou mais vidas em risco direto, ainda que seja a sua 
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própria. A restrição ocorre apenas nos casos em que desta ação se possa 
presumir razoavelmente o risco desnecessário a terceiros não-causadores 
do estímulo contrário. 

Cabe ressaltar que o nível de força aplicada pelo policial não deve ser 
entendido apenas como uma progressão (subida, escalada, elevação), pois 
em muitos casos o uso “regressivo” de força é apropriado, quando verifi cada 
a diminuição da violência por parte do agressor. Observa-se, ainda, que as 
técnicas de verbalização estarão sempre presentes em todos os níveis de 
uso da força, pois quando aplicada de forma correta, ampara e garante ao 
policial a legitimidade de suas ações.

Para ilustrar e especifi car, o Modelo Box é apresentado no quadro 
abaixo:

Nível do 
Uso da 
Força

Percepção do 
Policial

Alternativas do uso da força

NÍVEL 5 Ameaça Letal

- Técnica: verbalização e negociação e técnicas de neutralização letal (método 
Giraldi);

- Tática: intervenção tática, tiro de precisão e disparo letal (double tap);

- Tecnológica: uso de EPI e EPC* e de recursos letais (armas de fogo).

NÍVEL 4
Ameaça à 

Integridade Física

- Técnica: verbalização, técnicas de contundência e neutralização não-letal;

- Tática: embate corpóreo e controle físico ativo e intervenção tática não-letal;

- Tecnológica: uso de EPI e EPC e de tecnologias não-letais inquietantes e 
incapacitantes: físicas (munições de impacto controlado), químicas e de energia 
dirigida (dispositivo elétrico incapacitante).

NÍVEL 3 Resistência Ativa

- Técnica: verbalização e técnicas de submissão; 

- Tática: contenção e isolamento e busca e captura;

- Tecnológica: uso de EPI e EPC e de tecnologias não-letais inquietantes e 
incapacitantes: físicas (munições de impacto controlado), químicas e de energia 
dirigida (dispositivo elétrico incapacitante).

NÍVEL 2
Resistência 

Passiva

- Técnica: verbalização e negociação, técnicas de controle de contato,  pontos de 
pressão;

- Tática: contenção, inquietação psicológica, demonstração de força, dispersão 
multitudinária e superioridade numérica real ou relativa;

- Tecnológica: uso de EPI e EPC e de tecnologias não-letais inquietantes: físicas, 
químicas e de energia dirigida (laser não-cegante e dispositivo acústico de longo 
alcance).

NÍVEL 1
Submissão

Cooperação

- Técnica: verbalização e ordens legais (diplomacia, coordenação de ações e 
orientações);

- Tática: presença ostensiva e acompanhamento aproximado;

- Tecnológica: uso de EPI e EPC e de tecnologias não-letais audiovisuais para 
alertas, sinais de atenção, orientações e comunicação especial.

NÍVEL 0
Observação da 
Conduta pela 
Normalidade

- Técnica: verbalização e presença policial ostensiva;

- Tática: cumprimento de diretrizes, instruções normativas, planos de 
policiamento, ordens de operações e policiamento.

- Tecnológica: uso de EPI e EPC, uso de recursos audiovisuais de intensifi cação 
da percepção de ostensividade policial e panoptismo.

Fonte: Elaboração própria com base em NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE, 2010.
*EPI: Equipamento de Proteção Individual.
 EPC: Equipamento de Proteção Coletiva.
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Criando esse “perfi l” de força, temos um procedimento que identifi ca 
as opções prevento-repressivas apropriadas e aceitáveis e que defi ne 
suas relações com as categorias dos níveis de uso da força, da percepção 
(razoável) do policial e das alternativas do uso da força ao estímulo 
contrário. Este perfi l de força apela para a perícia dos instrutores nas áreas 
específi cas, a fi m de identifi car a quantidade de tempo gasto anualmente 
em treinamento com cada procedimento específi co. 

O modelo de uso da força pode e deve ser amplamente usado como 
um mecanismo de compreensão da dinâmica de utilização da força. Os 
princípios subjacentes a este modelo devem ser transmitidos da sala de aula 
para as ruas. Como qualquer outro, o instrumento precisa ser combinado 
com a experiência prática e a perícia adquirida para maximizar seu 
potencial profi ssional.

Como o Modelo Box pode ser disseminado na Polícia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro

Não há transição que não implique um ponto de partida, um processo e 

um ponto de chegada. Todo amanhã cria num ontem, através de um hoje. 

De modo que o nosso futuro baseia-se no passado e se corporifi ca no pre-

sente. Temos de saber o que fomos e o que somos, para saber o que seremos 

(FREIRE, 1979:33).

O desafi o de implementar o Modelo Box perpassa pelo aspecto histórico 
e pela fi nalidade com a qual foi criada a Polícia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro. Anteriormente à criação da PMERJ, no século XIX, nos países 
europeus as polícias foram criadas com a principal função de administrar 
as revoltas populares que, até então, eram combatidas pelo Exército. 
Esse cenário não se mostrou diferente após a criação da Polícia Militar. 
É indubitável que a questão histórica interfere sobremaneira nas práticas 
atuais da instituição. O Coronel PM Gilson Pitta Lopes, na Revista da 
Polícia Militar do Rio de Janeiro, sobre a história da PMERJ, com ênfase 
nas comemorações de 200 anos de sua criação, ressaltou episódios em que 
a corporação atuou como força auxiliar das Forças Armadas, como no 
seguinte trecho:

Ao longo de sua existência, a corporação teve participação destacada em 

momentos importantes da história do Estado brasileiro, que se confunde 

com a história da própria Polícia Militar, como, por exemplo, na Inde-

pendência do país, na Guerra do Paraguai, através da campanha do 12º 

e 31º Corpos de Voluntários da Pátria, na Abolição da Escravatura e na 

Proclamação da República (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, 2009:8).

Apresentar para toda a corporação um modelo que delimita quais 
alternativas do uso da força devem ser aplicadas em cada nível é um desafi o 
para uma cultura de décadas sustentada pelo uso excessivo da força. O 
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Modelo Box inspira credibilidade e fundamenta a atuação legal do policial, 
pois é fomentado com parâmetros para cada cenário do uso da força. Ou 
seja, o Modelo Box propõe uma ruptura com o passado que remete ao 
amadorismo em parte das intervenções policiais.

Cabe ratifi car que o Modelo Box evidencia o uso legítimo da força, 
com base nos princípios da legalidade, oportunidade, necessidade, 
proporcionalidade e ética.

O princípio da legalidade consiste que toda ação do policial deve ser 
pautada por leis ou normativas ofi ciais que autorizem a atuação policial e 
emprego da força em seus diversos níveis. O princípio da oportunidade 
preza que a ação do policial, ainda que legal, deve observar se a mesma 
é conveniente e oportuna. Jamais o uso da força deve ser fator gerador 
para um confl ito ainda maior, tampouco se deve expor terceiros ao uso da 
força desproporcional ao nível da ameaça, salvo em casos de preservação 
da vida ou se o meio utilizado contra o cidadão lhe for menos nocivo, 
dentro do próprio escalonamento da força, do que aquele que já lhe afeta, 
contra a sua vontade ou a favor dela. O princípio da necessidade, ainda 
que legal e oportuno, preconiza que o policial deve aplicar a força somente 
durante seu período de necessidade. Uma vez cessado ou diminuído 
o estímulo contrário, o policial deverá imediatamente adotar a postura 
do uso proporcional da força adequado ao novo estímulo contrário. O 
princípio da proporcionalidade diz respeito a quando a ação do policial se 
inicia de forma proporcional ao estímulo contrário, respeitando o modelo 
de uso diferenciado da força, podendo variar apenas para níveis inferiores 
de força, a critério do policial. E o princípio da ética se refere ao conjunto 
de princípios morais ou valores que governam a conduta de um indivíduo 
ou de membros de um mesmo grupo. Esses princípios devem estimular o 
policial a não envolver-se emocionalmente com a conduta, ato ou cidadão 
(suspeito ou não), bem como com os estímulos contrários apresentados. O 
policial deverá, independente do grau de estresse, prestar o devido socorro 
e tratamento digno ao ser humano durante todo o exercício e uso da força. 
Ou seja, o Modelo Box precisa ser ensinado como uma ferramenta que 
balize o uso da força policial.

O objetivo de implementar o Modelo Box para a PMERJ somente 
será atingido quando as práticas pedagógicas favorecerem as instruções 
proferidas, palestras, demonstrações, estudos de caso e simuladores com 
diversas telas para esse ideal. Assim, as unidades de ensino precisam 
dispor de todos os recursos para o treinamento do pessoal, bem como as 
unidades operacionais, para que possam subsidiar a atuação do seu efetivo 
na rotina da atividade policial militar, inclusive de tecnologias não-letais, 
com o objetivo de redução de lesões em policiais ou suspeitos. E essa 
disposição já está amparada pela Lei nº 13.060, de 22 de dezembro de 
2014, que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo 
pelos agentes de segurança pública, em todo o território nacional. Seu 
artigo 3º preconiza que “os cursos e formação e capacitação dos agentes de 
segurança pública deverão incluir conteúdo programático que os habilite ao uso 
dos instrumentos não-letais”.
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Ainda sobre a formação profi ssional, o documento Princípios Básicos 
sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Policiais preconiza 
que “os Governos e os organismos de aplicação da lei devem garantir que todos 
os funcionários responsáveis pela aplicação da lei recebam formação e sejam 
submetidos a testes de acordo com normas de avaliação adequadas sobre a 
utilização da força” (ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 
1990).

Quando a partir do nível um do Modelo Box existe a habilitação do 
policial para utilizar os recursos não-letais como uma das opções, ele 
somente estará amparado quando seguir na íntegra o prescrito no artigo 
2º da Lei nº 13.060, de 22 de dezembro de 2014.

Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos 

instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que o seu uso não 

coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais, e deverão 

obedecer aos seguintes princípios: I – legalidade; II – necessidade; III – 

razoabilidade e proporcionalidade.

Ou seja, em nenhuma hipótese será incorporado às normatizações da 
PMERJ o uso abusivo das tecnologias não-letais, e para os desvios quanto 
ao propósito desses recursos haverá uma dinâmica de responsabilização do 
policial que não cumpriu a lei.

Dentre outros instrumentos legais que fundamentam o Modelo Box 
estão: o Código de Conduta para Encarregados da Aplicação da Lei, 
Resolução nº 34/169, os Princípios Básicos sobre a Utilização da Força 
e de Armas de Fogo pelos Policiais, o Código Penal Brasileiro, o Código 
de Processo Penal Brasileiro e o Código Penal Militar Brasileiro. Ainda 
há a Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010, que 
estabelece diretrizes sobre o uso da força e de armas de fogo pelos agentes 
da segurança pública.

Para que o Modelo Box seja efi caz, os policiais precisam ser 
conscientizados sobre as adequações da força propostas pelo modelo, assim 
como ser treinados para aplicar cada alternativa do uso da força. Em 2009, 
a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, por meio da publicação 
Consulta Nacional aos Profi ssionais de Segurança Pública: o que pensam 
os profi ssionais da segurança pública no Brasil, ouviu profi ssionais da 
segurança pública, afi nal são esses os submetidos ao processo da formação 
profi ssional nas polícias de todo o território nacional. Tal conferência 
resultou em diversas informações relevantes para o atual artigo, como 
“nada menos que 97,1% profi ssionais consultados disseram que formação e 
treinamento são itens ‘muito importante’ ou ‘ importante’ para o desempenho das 
forças de segurança” (SOARES et al, 2009).
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Considerações fi nais

O Modelo Box, assim como outros modelos citados neste artigo, 
pretendem reduzir a margem de erros nas intervenções policiais. Porém, o 
Modelo Box apresenta de forma padronizada, direcionada e concretizada 
o que o policial deve fazer em cada situação, desviando-se do campo 
subjetivo que outros modelos permitem. Da mesma forma, coloca a técnica 
da verbalização como um regulador de transição entre os níveis, ou seja, 
essa técnica orienta se a força policial deve ser aumentada ou diminuída. 
Assim como não somente defende que o policial precisa ser sensibilizado 
e treinado para utilizar todos os recursos legais para resolver os confl itos 
como vislumbra trazer para toda a corporação a utilização adequada das 
tecnologias não-letais a partir do treinamento de seu pessoal. 
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Resumo 
Entre janeiro e maio de 2015, as ligações para o serviço de chamada direta 190 da Polícia Militar do Rio de Janeiro sobre 
Perturbação do Trabalho e do Sossego representaram 15% do total de ligações da região metropolitana do estado do Rio 
de Janeiro. Este relatório mostra que neste período mais da metade das ligações relacionadas à Perturbação do Trabalho 
e do Sossego ocorreram nos fi nais de semana entre 18h e 5h59. Em 34% das ocorrências foi apontada como fonte de 
perturbação alguma residência vizinha. Além disso, estima-se que em 40% das ligações sobre Perturbação do Trabalho 
e do Sossego não houve despacho de viatura para o atendimento da ocorrência, por motivos que serão devidamente 
abordados à frente.

Palavras-Chave
Serviço 190, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, perturbação do trabalho e sossego alheios.
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Introdução

Este relatório analisa as dinâmicas das ocorrências sobre Perturbação 
do Trabalho e do Sossego na região metropolitana do estado do Rio de 
Janeiro com base nos registros do 190, que centraliza as solicitações de 
atendimento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). 
Os números mostram que esta é uma via de comunicação muito utilizada 
pela sociedade na busca de soluções para casos desse tipo. Entre janeiro 
e maio de 2015, a central de atendimento recebeu 51.405 ligações sobre 
Perturbação do Trabalho e do Sossego, número que tornou esse tipo de 
ocorrência a mais frequente do 190 no período. Dessa forma, este relatório 
além de apresentar as estatísticas descritivas sobre os dados do 190 também 
apresenta algumas análises sobre as consequências para a Polícia Militar 
de ser a organização mais demandada a atender a esse tipo de ocorrência. 

Dados

Para elaboração deste relatório foram utilizados os microdados do 190 
da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro referentes aos meses de 
janeiro a maio de 2015. Neste banco de dados, cada observação representa 
uma ligação para a central de atendimento. As ligações são classifi cadas 
por uma descrição inicial, campo preenchido a partir das informações que 
o solicitante passa para o atendente pelo telefone, e por uma descrição 
fi nal, campo preenchido com base no que foi constatado no local pela 
Polícia Militar, ou com base na decisão da central de não priorizar aquela 
ocorrência, ou na decisão do próprio solicitante de cancelá-la. Foram 
excluídas ligações com descrição inicial ou fi nal igual a Trote, Duplicada 
ou Erro. Com isso, o número de observações foi reduzido de 383.923 para 
345.964. Para cada ligação é possível identifi car, dentre outras coisas, a 
data da ligação, o horário em que o solicitante foi atendido, o horário em 
que a ligação terminou, o horário do despacho da viatura, o horário da 
chegada da viatura ao local, o horário do término do atendimento no local 
e o horário da conclusão da ocorrência.

Os dados informam também qual batalhão foi acionado para 
atendimento à ocorrência. Por meio dessa informação é possível associar o 
local da ocorrência à área da região metropolitana do estado (ex: Baixada, 
Zona Sul, Zona Norte, etc.). O campo Observações foi utilizado para 
extrair as informações relativas à fonte da perturbação. O acesso aos dados 
do 190 foi essencial para este estudo, pois, como será visto mais adiante, 
os registros da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) sobre 
Perturbação do Trabalho e do Sossego não refl etem de forma satisfatória o 
número de ocorrências dessa natureza.
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Resultados

Entre janeiro e maio de 2015 a central de atendimento do 190 recebeu 
345.964 ligações da região metropolitana do Rio de Janeiro. As ligações 
caracterizadas como Perturbação do Trabalho e do Sossego foram as mais 
frequentes. No total, foram 51.405 ligações que representaram 15% de 
todas as ligações recebidas. A Tabela 1 mostra os cinco motivos mais 
frequentes no 190 nesse período. Juntas, essas cinco categorias representam 
45% do total de ligações recebidas pela central.

A coluna (1) da Tabela 2 mostra que a categoria Perturbação do 
Trabalho e do Sossego só não é a mais frequente no Centro da capital, 
área onde Disparo de Alarme é a ocorrência mais comum. A coluna (2) 
mostra o percentual de ligações que são sobre Perturbações do Trabalho e 
do Sossego no total de ligações recebidas por área da região metropolitana. 
Não existe muita variação entre as áreas, e o maior percentual está na Zona 
Oeste, onde 17% das ligações recebidas pelo 190 foram sobre Perturbação 
do Trabalho e do Sossego. A coluna (3) mostra uma variação no tempo 
mediano entre término da ligação e chegada da viatura ao local entre 
as áreas da região metropolitana, indo de 15 minutos na Zona Sul até 
32 minutos na Zona Oeste. A coluna (4) mostra o tempo mediano que 
a viatura fi cou no local atendendo a ocorrência. Para todas as áreas da 
região metropolitana, o tempo gasto no atendimento no local é menor do 
que o tempo gasto pela viatura para chegar ao local. Uma das possíveis 
explicações para esse baixo tempo de atendimento no local é o grande 
número de casos em que o solicitante não recebe a viatura.

Tabela 1
Ligações para o 190 por descrição inicial para a região metropolitana do RJ entre 

janeiro/2015 e maio/2015 

Descrição Natureza Inicial
Número de

ligações
(Janeiro Maio)

Média
mensal
(2015)

% do total de
ligações

Perturbação do Trabalho ou do Sossego Alheios 51.405 10.281 15%
Crimes contra a Mulher 36.028 7.206 10%
Ameaça 23.380 4.676 7%
Informe 22.298 4.460 6%
Veículo Abandonado em Via Pública 21.037 4.207 6%
Total 5 categorias 154.148 45%

Total de ligações entre Jan/2015 Mai/2015 345.964 69.193

Nota: existem 210 descrições iniciais no 190; Fonte: CICC/SSCC/SESEG; Elaboração: ISP
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O grande número de ligações sobre Perturbação do Trabalho e do 
Sossego tem uma consequência importante para a Polícia Militar: a 
grande demanda de tempo de empenho das viaturas no atendimento desse 
tipo de ocorrência. A partir do momento do despacho da viatura, incorre-
se em um custo de oportunidade: a viatura poderia estar empenhada no 
patrulhamento de alguma outra área de responsabilidade do batalhão. 
Naturalmente, esse custo ocorre para todos os outros tipos de ocorrência, 
mas é maior no caso da perturbação do trabalho e do sossego devido ao 
grande número de ligações. 

A Tabela 3 mostra uma estimativa do tempo total gasto no atendimento 
de Perturbações do Trabalho e do Sossego na região metropolitana do Rio 
de Janeiro. Em maio de 2015, por exemplo, foram 241.976 minutos de 
atendimento a ocorrências dessa natureza. Esse tempo equivale à dedicação 
de 40 policiais e cinco viaturas apenas para o atendimento contínuo de 
ocorrências de Perturbação do Trabalho e do Sossego, considerando 
uma escala de serviço dos policiais militares de 12x24/12x48 na região 
metropolitana do Rio de Janeiro.

Tabela 2
Ligações sobre perturbação do trabalho e do sossego para o 190 por área da região metropolitana do 

RJ entre janeiro/2015 e maio/2015

Área da região
metropolitana

Posição das ligações sobre
Perturbação do Trabalho e
do Sossego no ranking das

descrições iniciais mais
frequentes

%
do total de

ligações

Tempo mediano entre
término da ligação e

chegada ao local

Tempo mediano
entre chegada ao
local e conclusão

(1) (2) (3) (4)
Zona Sul 1º 16% 15 min 13 min
Centro 2º 13% 21 min 10 min
Zona Norte 1º 14% 23 min 12 min
Zona Oeste 1º 17% 32 min 18 min
Baixada 1º 15% 23 min 5 min
Grande Niterói 1º 13% 26 min 9 min

Nota: os tempos das etapas do atendimento consideram somente ligações em que a viatura foi ao local;
Fonte: CICC/SSCC/SESEG; Elaboração: ISP

Tabela 3 
Tempo empenhado das viaturas nas ligações sobre perturbação do trabalho e sossego para chegada e 

atendimento no local por mês na região metropolitana do RJ

Mês/ano

Número de
ligações em que
houve despacho

de viatura

Tempo mediano
entre despacho e

conclusão

Minutos
totais

= Dias

(1) (2) (3) (4)
jan/15 6.246 30 min 187.380 130
fev/15 4.415 30 min 132.450 92
mar/15 5.087 29 min 147.523 102
abr/15 6.123 28 min 171.444 119
mai/15 8.642 28 min 241.976 168

Fonte: CICC/SSCC/SESEG; Elaboração: ISP
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Tratando-se das faixas de horário e dias da semana com maior 
frequência de ocorrências sobre Perturbação do Trabalho e do Sossego, 
a Figura 1 mostra que os fi nais de semana concentram a maior parte 
das ligações. No total, 27% das ocorrências são aos sábados e 32% aos 
domingos. As ligações ocorrem com maior frequência entre 18h e 5h59, 
independente do dia da semana. No total, 42% das ocorrências são entre 
00h e 5h59, e 44% são entre 18h e 23h59. Somente essas duas faixas de 
horário no sábado e domingo concentram juntas 51% do total de 51.405 
ocorrências

Outro aspecto importante na análise sobre perturbações do trabalho 
e do sossego são as suas causas. A Tabela 4 mostra que a principal fonte 
de perturbação é Som Proveniente de Residência Vizinha. Entende-se 
que essa característica das perturbações do trabalho e do sossego pode 
difi cultar o atendimento desse tipo de ocorrência. Caso o solicitante não 
esteja disposto a ser reconhecido como tal pelos moradores responsáveis 
pela perturbação, ele irá optar por não receber a viatura. Nesses casos, 
é mais difícil para a Polícia Militar tipifi car formalmente o caso como 
Perturbação do Trabalho e do Sossego. Além disso, na ausência do 
decibelímetro1 nas viaturas da Polícia Militar, não há como essas unidades 
comprovarem tecnicamente que o nível de pressão sonora produzido pelo 
local que é a fonte da perturbação naquele momento está de fato além do 
permitido por lei.

Devido a estas e outras difi culdades, é natural que comece a existir 
uma tendência a priorizar outros tipos de ocorrência em detrimento das 
ocorrências relacionadas à Perturbação do Trabalho e do Sossego. A coluna 
(1) da Tabela 5 mostra que 14% das ocorrências da região metropolitana 

Figura 1
Ligações para o 190 sobre perturbação do trabalho e sossego por faixa de hora e dia da semana na 

região metropolitana do RJ entre jan/2015 e maio/2015
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lizado para realizar a medição dos níveis 
de pressão sonora.

Fonte: CICC/SSCC/SESEG; Elaboração: ISP
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cuja descrição inicial se refere à Perturbação do Trabalho e do Sossego 
terminaram com descrição fi nal igual a Nada Constatado, número que 
chega a 27% considerando somente a Zona Sul.

A coluna (2) mostra que apenas 9% das ocorrências que foram iniciadas 
como Perturbação do Trabalho e do Sossego terminaram com esta mesma 
descrição, número que chega a 3% na Baixada Fluminense. A coluna (3) 
mostra que em apenas 60% das ligações sobre perturbação do trabalho e 
do sossego a descrição fi nal indica que houve despacho de viatura, número 
que chega a 50% para Grande Niterói. 

O baixo percentual de ocorrências sobre Perturbação do Trabalho e do 
Sossego que são concluídas com esta mesma descrição chama a atenção. 
No período de janeiro a maio de 2015 as ligações com descrição inicial 
igual à Perturbação do Trabalho e do Sossego tiveram 56 descrições 
fi nais diferentes. No entanto, 90% das ligações que foram classifi cadas 
inicialmente como Perturbação do Trabalho e do Sossego terminaram em 
uma das cinco descrições fi nais reportadas na Figura 2. 

Tabela 4
Ligações para o 190 sobre perturbação do trabalho e sossego por fonte da perturbação para a região 

metropolitana do RJ entre janeiro/2015 e maio/2015

Fonte do barulho Frequência
% do total de ligações
sobre perturbação do
trabalho e do sossego

Som proveniente de residência vizinha 17.445 34%
Som proveniente de bares 11.143 22%
Som proveniente da via pública 10.517 20%
Som proveniente de outros estabelecimentos 2.488 5%
Local Religioso 1.162 2%
Barulho de Obra 1.065 2%

Total 44.056 86%

Nota: 14,3% das ligações sobre Perturbação do Trabalho e do Sossego não puderam ser classifi cadas por sua fonte devido à insufi ciência de 
informação no campo Observações do banco de dados do 190, ou por serem residuais; Fonte: CICC/SSCC/SESEG; Elaboração: ISP.

Tabela 5
Ligações para o 190 sobre perturbação do trabalho e do sossego por área da região metropolitana do 

RJ entre janeiro/2015 e maio/2015

Área da região metropolitana
% de ligações em que
nada foi constatado

% Descrição inicial é igual
à descrição final

% ligações em que houve
despacho de viatura

(1) (2) (3)
Zona Sul 27% 21% 63%
Centro 20% 14% 55%
Zona Norte 19% 14% 64%
Zona Oeste 13% 8% 61%
Baixada 11% 3% 58%
Grande Niterói 8% 5% 50%

Total região metropolitana 14% 9% 60%
Fonte: CICC/SSCC/SESEG; Elaboração: ISP
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Por fi m, a Figura 3 mostra a diferença entre o número de ligações 
para o 190 em que a descrição fi nal foi Perturbação do Trabalho e do 
Sossego e o número de ocorrências dessa mesma natureza que chegaram 
às delegacias da Polícia Civil. Entre janeiro e maio de 2015, a PCERJ 
registrou 1.486 ocorrências sobre Perturbação do Trabalho e do Sossego, 
número três vezes menor do que o atendido pela Polícia Militar. Optou-
se por utilizar apenas as ligações para o 190 em que a descrição fi nal foi 
Perturbação do Trabalho e do Sossego, pois nestes casos entende-se que a 
viatura foi ao local e confi rmou a natureza da ocorrência.

Figura 2
Cinco descrições fi nais mais frequentes nas ligações para o 190 sobre perturbação do trabalho e do 

sossego na região metropolitana do RJ entre janeiro/2015 e maio/2015.

1744

2974

7322

13189

17265

0 5,000 10,000 15,000 20,000

Número de ligações por descrição final dado que a
descrição inicial foi Perturbação do Trabalho e do Sossego

Cancelado pelo solicitante

Alerta na Rede

Nada Constatado

Cancelado pelo Supervisor

Insuficiência de Meios

Fonte: CICC/SSCC/SESEG
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Figura 3 
Ligações sobre perturbação do trabalho e do sossego atendidas pela PMERJ e pela PCERJ na região 

metropolitana do RJ entre janeiro/2015 e maio/2015

805

315

644

261

855

316

1060

295

1346

299

0

500

1,000

1,500

Li
ga

çõ
es

 s
ob

re
 P

er
tu

rb
aç

ão
 d

o 
Tr

ab
al

ho
 e

 d
o 

So
ss

eg
o

jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15

PMERJ PCERJ

Fonte: CICC/SSCC/SESEG; Elaboração: ISP

Fonte: CICC/SSCC/SESEG; Elaboração: ISP



53

Cadernos de Segurança Pública | Ano 7 ● Número 06 ● Julho de 2015 | www.isp.rj.gov.br

Perturbação do trabalho e do sossego alheios: análise a 
partir dos dados do serviço de atendimento de emergência 
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (190)
[Marcus Ferreira
Lívia Almeida]

Conclusão

Na região metropolitana do Rio de Janeiro, as ligações com 
descrição inicial referente à Perturbação do Trabalho e do Sossego 
foram as mais frequentes do 190 entre janeiro e maio de 2015. Estas 
ligações ocorreram principalmente nos fi nais de semana e entre 18h e 
5h59. Dentre os possíveis órgãos aos quais os cidadãos podem recorrer 
para buscar uma solução para esse tipo de problema, a Polícia Militar 
é o único que despacha viaturas até o local do fato e está ativo nesses 
horários e dias em que mais ocorrem perturbações do trabalho e do 
sossego. É natural, portanto, que ela receba a maioria das solicitações de 
atendimento a ocorrências dessa natureza. Como visto anteriormente, 
isto implica um grande tempo de empenho das viaturas da PMERJ para 
o atendimento destas ocorrências, mas não necessariamente na solução 
dos motivos que ensejaram à perturbação. A PMERJ enfrenta diversas 
difi culdades no atendimento a este  tipo de ocorrência, o que a torna 
pouco efetiva – por exemplo, o não comparecimento do solicitante, a falta 
do decibelímetro nas viaturas, e problemas de competência formal para 
atuação administrativa contra os autores. Neste sentido, é importante 
pensar em como outros órgãos podem atuar para aumentar a efetividade 
do combate a esse tipo de problema.
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Resumo 
O artigo busca retratar a cobertura dos principais jornais fl uminenses sobre a operação realizada no Complexo do 
Alemão no ano de 2010. O assunto alcançou grande repercussão midiática, não só por ser tratar de um local de difícil 
acesso e de alta densidade populacional, considerado um bunker pelo tráfi co de drogas, mas também pela associação 
a outros fatos, tais como o histórico de outra grande operação, no ano de 2007, quando, entre suspeitos e inocentes, 
ocorreram 19 mortes. Isto em meio ao sucesso da política de pacifi cação, que estava sendo implantada em várias 
comunidades cariocas a partir de operações policiais cujo principal foco era a preservação da vida. Foi realizada a 
análise de conteúdo de 60 reportagens dos jornais O Globo, O Dia e Extra, apresentadas em gráfi cos que refl etem a 
transferência de sentimentos positivos, negativos, as reações da população local, e o necessário antagonismo entre os 
atores sociais diretamente envolvidos nos fatos. O jornal O Globo domina todos os quesitos enumerados, embora suas 
reportagens sejam de página inteira, necessitando de mais recursos linguísticos que justifi quem a atenção do leitor. O 
Dia e Extra mantêm um formato tablóide, com alto número de imagens, repletos de textos ilustrativos e frases de efeito. 
É tangível o papel da imprensa na busca do anormal, transmitindo uma realidade construída e apresentada por meio de 
narrativas de guerra e paz. Atualmente, nas democracias, a imprensa é a principal reprodutora de representações sociais, 
atuando como mediadora entre o acontecimento, a explícita seleção e construção do que é publicável e a opinião pública 
em geral.  

Palavras-Chave
Mídia, segurança pública, Complexo do Alemão, representações sociais.
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Introdução

Os fatos ocorridos no ano de 2010 envolvendo o Complexo do Alemão 
ganharam especial atenção da mídia e, por consequência, da sociedade, 
a partir de eventos criminosos ocorridos no mês de novembro, os quais 
foram determinantes para a ocupação da área, devido à extensão e ao 
poderio bélico do tráfi co drogas. Tal área era considerada um dos locais 
de maior difi culdade de acesso para a polícia. O processo de ocupação 
ganhou visibilidade nacional e internacional, sinalizando que a partir 
daquele momento o Estado havia retomado defi nitivamente aquele espaço.

O artigo visa à abordagem da relação entre mídia e segurança pública, 
por meio do estudo de reportagens de jornais fl uminenses, especifi camente 
a cobertura jornalística das ações de retomada e ocupação efetuada pelas 
agências policiais estatais, no ano de 2010, no Complexo do Alemão, 
focalizando como foram retratadas as ações do poder público pela ótica e 
avaliação dos jornais, os quais têm dedicado amplo espaço para assuntos 
ligados à segurança pública. 

Considerando as mídias como as principais produtoras de representação 
social, Porto (2008) afi rma que nas democracias modernas, independente 
de seu conteúdo, falso ou verdadeiro, elas se tornaram orientadoras da 
conduta de atores sociais. Sendo responsável, muitas vezes, pela única 
versão dos fatos para a maior parte da sociedade, o setor ocupa lugar 
determinante na formação e no armazenamento de nossa memória social.

 Nesse mesmo raciocínio, Ramos e Paiva (2007) atribuem papel 
decisivo aos meios de comunicação no agendamento de políticas públicas, 
afi rmando que, na maioria das vezes, parte da imprensa a priorização de 
investigação de determinados crimes, mobilizando ações de governos, da 
justiça e da sociedade civil.

 

Metodologia

A investigação foi de natureza qualitativa, pois, segundo Minayo 
(1993, apud PAULILO, 1999:135), este é o meio pelo qual se estudam 
valores, hábitos, atitudes, crenças, opiniões e representações, adequando-
se ao aprofundamento e complexidade de fatos, processos específi cos a 
grupos e indivíduos, dedicando-se à compreensão de fenômenos com alto 
grau de complexidade interna. 

Para Ander-Egg (1978, apud MARCONI & LAKATOS, 2002:18), 
a pesquisa qualitativa está incluída no campo da pesquisa social e abrange 
organizações e instituições sociais, englobando áreas de cooperação 
e confl ito, além de questões sociais e variedades das relações humanas. 
Ainda, aqui foi utilizada a pesquisa descritiva pelo fato de abordar algo 
que está acontecendo, que é atual e ocorre em um determinado espaço de 
tempo.
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Foram utilizadas 20 reportagens de cada veículo escolhido, totalizando 
60 publicações, advindas de arquivo próprio e do site Clipping na Web. 
Os jornais escolhidos foram O Globo, que, segundo Instituto Marplan 
(2008, apud PREVEDELLO, 2008), é o preferido pelos leitores de maior 
escolaridade e poder econômico, além de O Dia e Extra, concorrentes 
diretos do gosto popular. Em sua totalidade, esses veículos possuem 
tiragem semanal superior a 112.000 exemplares, estando entre os 17 mais 
lidos do país, segundo o Instituto Verifi cador de Comunicação – IVC 
2006/2007 (2008, apud PREVEDELLO, 2008).

A seleção, para Mello (1985, apud BONINI, 2003) foi feita com base 
na escolha do gênero informativo e interpretativo: notícias e reportagens 
apenas, não sendo utilizadas, portanto, imagens, entrevistas ou colunas 
de opinião (editorial, artigo, crônica, opinião do leitor), já que o objetivo 
em pauta é como a mídia, personifi cada pelos jornalistas envolvidos na 
produção dos jornais, na veiculação diária dos fatos, projetaram o ocorrido 
na ocasião, não interessando, portanto, opiniões conceituais ou de terceiros 
em entrevistas - publicadas na íntegra - ou cartas. Dentro deste universo, 
foram escolhidas reportagens aleatórias. O período analisado foi de 15 
dias, do dia 21 de novembro ao dia 05 de dezembro de 2010, tendo como 
data central o dia 28 de novembro, dia de maior mobilização das forças 
estatais para a ocupação do Complexo do Alemão e, por conseguinte, o 
auge da cobertura jornalística. 

Na composição da pesquisa, efetuou-se a análise de conteúdo, 
método largamente difundido por Bardin (2011), no qual se relaciona a 
superfície dos textos, o conteúdo e sua expressão, buscando indicadores 
que nos permitam inferir uma outra realidade que não a da mensagem, 
aprofundando sua interpretação. Foi utilizada análise categorial, que 
consiste no agrupamento de unidades de registro (palavras), conforme 
equivalências e signifi cações.

Desenvolvimento

Porto (2008) defende que as mídias, nas democracias contemporâneas, 
se constituem como um dos principais produtores de representação social. 
Têm função pragmática na orientação dos atores sociais, independente 
de conteúdo falso ou verdadeiro, fazendo sentido argumentar em favor 
da relevância do tema para formação de políticas na área não por serem 
sinônimos de representação da verdade, mas por constituírem veículos 
privilegiados de crenças, valores e anseios de distintos setores da sociedade. 

Serge Moscovici1 defi ne alguns conceitos a respeito do tema (1961, 
apud OLIVEIRA, 2004:181). Entre a realidade e o que a sociedade 
acredita ser, as representações sociais são um intermediário de peso. E, 
por sua vez, não são as mesmas para todos os componentes da sociedade, 
dependem tanto do conhecimento do senso comum (popular) como do 
contexto sociocultural em que seus membros estão inseridos. O processo 

1 - Romeno naturalizado francês, é dono 
de obras consideráveis sobre a teoria das 
representações sociais e resgatou o concei-
to de representações coletivas de Émile 
Durkheim (OLIVEIRA, 2004).
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de representação tem uma sequência lógica diante de novos objetos e 
novas situações, na qual os indivíduos tendem a associar imagens reais, 
concretas e compreensíveis retiradas de seu cotidiano aos novos esquemas 
conceituais que se apresentam e com as quais têm de lidar. É em função 
de representações e não necessariamente da realidade que se movem 
indivíduos e coletividades.

Em meio à infi nidade de fatos ocorridos no dia a dia, é razoável pensar 
sobre critérios de noticiabilidade. Silva (2005) explica a necessidade de 
estratifi cação para a escolha do noticiável, no qual, muitas vezes, há 
confusão entre os critérios de seleção: diferenças entre a ação de cada 
profi ssional e o tratamento oriundo da redação frente aos valores-notícia.

Para Fagen (1971), os sistemas políticos desenvolvem redes 
características para manipular as comunicações de importância política. 
Em todo sistema existe não apenas uma, mas muitas redes, e suas ativações 
dependem, em parte, do assunto com o qual o sistema está preocupado. 
Um aspecto disso é que modos característicos da informação podem 
ser alterados ou abandonados sob o impacto de acontecimentos fora do 
comum, que serão assim hierarquizados por fazerem pressão contra os 
limites impostos pela geografi a, economia, estrutura social e formato 
político. 

Nesse contexto, Ramos e Paiva (2007) destacam a grande participação 
de assuntos ligados à violência no cotidiano do noticiário, principalmente 
no estado do Rio de Janeiro. Em pesquisa realizada pelas autoras sobre 
jornais da Região Sudeste, foram analisados 2.514 textos, dos quais 48,2% 
do total tratavam de assuntos relativos à criminalidade fl uminense. Inclusos 
nesse somatório estavam jornais de São Paulo e Minas Gerais, os quais, 
por sua vez, empenharam grande parte de suas páginas com a violência 
do Rio de Janeiro, o que não se repetia inversamente. Ao comparar o 
conteúdo das reportagens em periódicos de grande circulação em escala 
nacional, tais como O Globo (Rio de Janeiro), A Folha de São Paulo (São 
Paulo) e o Hoje em Dia (Minas Gerais), foi constatado que o primeiro 
dedica-se de forma clara e contundente à cobertura do gênero violência e 
segurança pública, diferentemente dos outros citados.  

O estudo apresenta, ainda, o papel da imprensa no agendamento de 
políticas públicas, citando alguns momentos históricos em que a cobertura 
jornalística fora fundamental para que autoridades e governantes 
tomassem posturas decisivas a favor dos menos abastados, citando os 
casos das chacinas da Candelária, de Vigário Geral e do Carandiru. Tal 
fato foi repetido na operação do Complexo do Alemão, no ano de 2010, 
reafi rmando a impressão de que as grandes mudanças no Estado ocorrem 
em resposta a um fato de repercussão ou para atender a algum interesse 
específi co. No caso em questão, uma série de incêndios e arrastões 
disseminados pela cidade, com cobertura em massa da mídia, exerceram 
grande pressão de resposta por parte do poder público.  

Em contrapartida, Batista (2011) atribuiu à mídia o papel de colonizadora 
das almas, fazendo com que a população aja com naturalidade e aplausos 
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à militarização e à truculência das forças de segurança, numa adesão 
subjetiva à barbárie. O autor defende que, atualmente, com a política de 
pacifi cação, os órgãos de imprensa carioca investem na policização da vida 
em uma mistura de interesses públicos e privados, na qual a segurança 
pública tem ocupado o centro das discussões, ao invés de educação, saúde, 
saneamento e cultura.   

O autor denota a tendência à espetacularização das operações, que, 
em termos jornalísticos, incluem ótimos componentes para a notícia, tais 
como impacto, grande presença de policiais, comunidades acuadas, tiros, 
tensões, mortos e feridos. Ramos e Paiva (2007) alertam que a ênfase 
dos jornais a assuntos ligados a ocorrências policiais e confl itos armados 
valorizam soluções bélicas para o assunto, colaborando para manter 
coberturas monotemáticas. Destacam, ainda, a importância da pluralidade 
da cobertura refl etindo as vivências, a cultura e o comportamento dos 
moradores das comunidades. 

Cobertura jornalística na ocupação do Complexo do Alemão no 
ano de 2010

Antes de tratar diretamente da ocupação ocorrida no ano de 2010, é 
de suma importância relembrar a ocupação ocorrida no mesmo local no 
ano de 2007, quando, após um período de ocupação e de várias operações 
realizadas pelas polícias Militar e Civil, com apoio da Força Nacional, 
foi realizada uma grande investida no dia 28 de junho, quando foram 
apreendidas armas e drogas. No entanto, um policial foi ferido e 19 pessoas 
morreram. Houve, ainda, 12 vítimas de disparo de arma de fogo, sendo 
cinco inocentes e sete suspeitos de tráfi co de drogas2. O fato teve uma 
grande repercussão negativa na imprensa motivada pelo planejamento 
das operações. Naquele mesmo ano, houve duras críticas no Relatório da 
Anistia Internacional (2007) quanto à inefi cácia de políticas puramente 
repressivas, criticando o uso indiscriminado do veículo “caveirão”, de 
utilização das Forças Armadas, bem como as promessas políticas não 
cumpridas e a exclusão social como um todo no país. 

Prosseguindo para o ano de 2010, o mês de novembro foi marcado por 
uma série de crimes cometidos em grupos, como a prática de arrastões 
(assaltos coletivos praticados ao mesmo tempo e por vários criminosos) e 
incêndio de veículos. As ações ocorreram em série, inclusive nas regiões 
mais nobres da cidade. Em pouco tempo, toda a cobertura jornalística 
dedicava-se à transmissão desses episódios, que se intensifi cavam com a 
mesma velocidade de sua repercussão.

Segundo os jornais analisados, os fatos ocorreram por articulação 
de criminosos presos, em retaliação ao avanço da política de pacifi cação 
desenvolvida na cidade. Após investigações, as autoridades declararam 
a necessidade de agir no reduto da facção criminosa, onde estariam 

2 - Policia invade Alemão e mata 19. 
Jornal O Globo. Rio de Janeiro, 28 jun. 
2007. p.1.
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homiziados muitos trafi cantes oriundos de áreas com UPP (Unidades de 
Polícia Pacifi cadora), co-autores dos crimes em questão3. Todo efetivo 
policial foi mobilizado, empreendendo operações em vários locais da 
cidade. Os criminosos fl agrados em práticas delituosas eram transferidos 
para presídios federais4.

No dia 25 de novembro, as forças policiais estatais, com o apoio de 
carros blindados da Marinha, ocuparam com sucesso a comunidade da Vila 
Cruzeiro5; e no dia 28 de novembro, em uma mega operação, transmitida 
ao vivo pela TV em rede nacional, aberta e fechada, todos assistiram a uma 
mobilização de equipamentos e efetivo das forças públicas de segurança, 
com apoio das Forças Armadas. Ao todo eram 2.600 homens atuando na 
retomada de território do Complexo do Alemão6.

Em comparação com outros momentos de confl ito entre Estado e 
facções criminosas, fi ca clara uma mudança de estratégia, prontamente 
refl etida nas publicações de cunho positivo. Embora nas operações 
anunciadas tenha ocorrido fuga de suspeitos7 e as apreensões de arma de 
fogo e número de presos tenham sido considerados abaixo do esperado8, 
frente à difi culdade costumeira de acesso e o forte domínio exercido 
pelos trafi cantes no local9 as ações não foram descredibilizadas junto 
às coberturas jornalísticas e à opinião pública em geral10. O grande 
êxito, segundo declarações das autoridades e órgãos de imprensa em 
geral, justifi ca-se por uma ação policial de grandes proporções, em uma 
comunidade populosa, arquitetada com o cunho de preservação do bem 
maior, a vida11. Não houve repercussão de mortos ou feridos inocentes 
durante as duas principais operações na localidade e alguns comentários 
ou declarações divulgadas na cobertura disseram respeito a “como ratos 
chegaram a tentar fugir pelos esgotos”12, “o melhor é que isto tudo está 
sendo feito com serenidade”13, ou ainda “Rio de alma lavada”14.

Análise dos resultados

A análise da cobertura é bem dividida conforme o desenrolar dos 
acontecimentos. A partir do dia 21 de novembro, período em que se 
intensifi caram incêndios e arrastões na cidade, as reportagens eram 
baseadas em pânico, terror, tragédia; entre os dias 25 e 28 de novembro, 
quando houve ação repressora e ocupação pelas forças de segurança, 
observa-se um cenário misto, dividido em alívio, esperança e entusiasmo, 
entre guerras e batalhas. Posteriormente, entre os dias 01 e 05 de dezembro, 
as notícias assumiram um conteúdo com vitória, heróis e paz. Passado o 
furor e o sortilégio de acontecimentos noticiáveis, iniciam-se notícias a 
respeito de reclamações, queixas e denúncias sobre as atividades policiais 
em andamento nos locais de ocupação.

Como característica principal de grandes coberturas ligadas à segurança 
pública, Nobre (2011) aponta o alto número de repórteres envolvidos e a 

3 - A ordem veio de longe. Jornal Extra. 
Rio de Janeiro, 23 nov. 2010. p.3. 

4 - Oito trafi cantes a caminho de Ron-
dônia. Jornal O Dia. Rio de Janeiro, 24 
nov. 2010. p.6.

5 - A fortaleza era de papel. Jornal O 
Globo. Rio de Janeiro, 26 nov. 2010.p.1.

6 - A senhora liberdade abriu as asas so-
bre nós. Jornal O Globo. Rio de Janeiro, 
29 nov. 2010. p.1.

7 - Imagens mostram fuga em massa. 
Jornal O Globo. Rio de Janeiro, 26 nov. 
2010. p.3.

8 - SOARES, Ronaldo & LIMA, Ro-
berta de Abreu. Para onde foram os ban-
didos? Revista Veja. Rio de Janeiro. 
n°49, p.140-143, 2010.

9 - PM avança para ocupar o bunker do 
tráfi co na Penha. Jornal O Globo. Rio de 
Janeiro, 25 nov. 2010. p.1.

10 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VAR-
GAS. Pesquisa sobre índice de Percep-
ção da Presença do Estado. Rio de Janei-
ro, 2010.

11 - O Rio mostrou que é possível. Jornal 
O Globo. 2ª ed. Rio de Janeiro, 29 nov. 
2010. p.1. 

12 - A senhora liberdade abriu as asas 
sobre nós. Jornal O Globo.3ª ed. Rio de 
Janeiro, 29 nov. 2010.3 .p.1.

13 - A senhora liberdade abriu as asas 
sobre nós. Jornal O Globo. Rio de Janeiro, 
29 nov. 2010. p.1.

14 - Rio de alma lavada. Jornal Extra. 
Rio de Janeiro, 29 nov. 2010. p.1.
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repercussão para diferentes setores da sociedade civil. Outro fato peculiar 
apontado seria a criação de cadernos especiais, fato ocorrido em cada um 
dos três jornais analisados: Jornal O Globo: “A Guerra do Rio”; Jornal 
O Dia: “Especial Contra-Ataque”/”Especial Reconquista” e Jornal Extra: 
“O Rio sob Ataque”/”Guerra do Rio”. Os dois últimos mudaram os títulos 
de acordo com a progressão dos fatos.

 De acordo com o Gráfi co 1, vemos a análise das reportagens quanto 
ao sentimento negativo transmitido em depoimentos ou notas, contido 
na descrição dos detalhes de depoimentos de vítimas ou de impressões 
do próprio repórter. Porto (2002) problematiza o tema, considerando o 
mergulho brasileiro na era da informação como mais agudo e radical em 
comparação com outros países desenvolvidos, atribuindo à simultaneidade 
entre o acontecimento e a informação a forma de poupar os indivíduos de 
seus contatos com o entorno, potencializando o encolhimento do mundo. 
Este mundo virtual construiria o real e através dele o espetáculo para os 
meios de massa. Como exemplo, a autora cita o fenômeno da violência, que 
passa a fazer parte do dia a dia daqueles que nunca a confrontaram como 
uma experiência de um processo vivido, passando a ser objeto de consumo, 
tendo para isso processos de produção, ainda que feitos sob forma de 
representação, multiplicando as categorias de percepção da violência. 

No Jornal O Globo, o substantivo “medo” apresentou 11 ocorrências 
no total das 20 reportagens, não se confi gurando como uma constante, 
uma vez que a palavra se repetiu quatro vezes em um dos artigos. No 
Jornal O Dia, a palavra “terror” ou seus derivados, como “aterrorizar”, se 
fazem presentes em enunciados de grandes reportagens ou em citações 
no texto, como no título na capa do periódico “Terror sem trégua”15 ou 
na citação em reportagens, “o enterro de Rosângela (...) foi marcado por 
momentos de terror”16. No Jornal Extra, além das altas frequências das 
palavras “medo” e “terror”, identifi ca-se também o alto índice da palavra 
“pânico”: “o medo era tanto que até uma campanha publicitária (...) causou 
pânico na Zona Sul”17 ou “Boatos espalham pânico”18.

15 - Terror sem trégua: mais um carro 
queimado no Rio. Jornal O Dia. Rio de 
Janeiro, 24 nov. 2010. p.4.

16 - Tiros durante enterro de menina. 
Jornal O Dia. Rio de Janeiro, 26 nov. 
2010. p.13.

17 - O medo se espalha na cidade. Jornal 
Extra. Rio de Janeiro, 25 nov. 2010. p.2.

18 - Boatos espalham pânico. Jornal Ex-
tra. Rio de Janeiro, 25 nov.2010. p.4.
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Gráfi co 1
Sentimentos Negativos

Fonte: Elaboração própria, 2011.
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A seguir, no Gráfi co 2, vemos que a referência ao sujeito detido ou 
envolvido em práticas delituosas frequentemente é feita por meio dos jargões 
“bandido” ou “trafi cante”. Destaca-se, no Jornal O Globo, a quantidade de 
ocorrências do termo “bandido” (91 vezes) dado o número de reportagens 
analisadas (20), o que denota grande quantidade de redundâncias. Em 
alguns trechos provenientes de uma da mesma reportagem19, o termo se 
repetia por 12 vezes. Como exemplo, citamos “(...) bandidos provocam 
pânico entre motoristas que passavam pela Linha Vermelha”, “na fuga, os 
bandidos depararam-se com um Doblô e atacaram a tiros” e “a busca pelos 
bandidos mobilizou um grupo de quinze homens”.

No Jornal O Dia, entre os jargões, “trafi cante” é o mais utilizado, 78 
vezes em um universo de 20 reportagens, repetido até 11 vezes numa 
mesma nota.

Ainda, o vocábulo “inimigo” aparece na capa do Jornal Extra em duas 
ocasiões: “Os dois inimigos do Rio: bandidos x boatos”20 e “O Alemão, 
gíria para apontar inimigo, era colo de mãe”21.

Porto (2002) classifi ca as representações sociais como orientadoras 
de conduta, uma busca de visão de mundo que procura explicar, dar 
sentido na constituição de fenômenos. Neste sentido, os meios funcionam 
como tribunais do júri, antecipando ou dando o tom de absolvição ou de 
condenação de um suspeito. Desta forma, é a relação entre o fenômeno e a 
representação social que se defi ne como a obra-prima do fazer sociológico.

No Gráfi co 3 verifi ca-se o baixo percentual de queixas, denúncias e 
reclamações. A prevalência destas ocorrências pode ser vista entre o dia 30 
de novembro e 05 de dezembro, data que incidiu na delimitação temporal 
da pesquisa. Ainda assim, o Jornal Extra noticiou em sua primeira página: 
“0,01% é o percentual de moradores do Alemão que acusam policiais”22.

19 - Ataque incendiário. Jornal O Globo. 
Rio de Janeiro, 22 nov. 2010. p.10..

20 - Os dois inimigos do Rio: bandidos 
x boatos. Jornal Extra. Rio de Janeiro, 25 
nov. 2010. p.1.

21 - Eles fogem de medo. Jornal Extra. 
Rio de Janeiro, 26 nov. 2010. p.3.

22 - 0,01% é o percentual de moradores 
do Alemão que acusam policiais. Jornal 
Extra. Rio de Janeiro, 04 dez. 2010. p.1

Gráfi co 2
Detidos e Suspeitos

Fonte: Elaboração própria, 2011.
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Como já descrito, a partir do dia 25 de novembro, com o início 
das principais operações, as coberturas jornalísticas mudaram sua 
característica e o que se viu foram reportagens de incentivo à ação policial e 
à militarização das ações e de demonstração de apoio ou da população, em 
testemunhos oriundos de redes sociais, ou dos mais variados personagens, 
como moradores, policiais, políticos e artistas.

Nesse cenário, o Gráfi co 4 traduz a grande variedade de sentimentos 
quando todos os jornais atestaram a volta da tranquilidade às comunidades 
ocupadas.

Embora não tenha sido explicitado em gráfi cos pelo baixo número de 
dados, é importante frisar que as reportagens descrevem o julgamento, 
o signifi cado do feito e destacam a volta do controle do poder público 
sobre regiões antes dominadas pelo tráfi co de drogas23. Nos 20 artigos 
analisados de cada jornal, todos citam em alguma reportagem as palavras 
“retomada” e “conquista do território”.

Diante da diversidade de adjetivos e substantivos, “vitória” é um termo 
constante, estampado na primeira página do Jornal O Globo: “Cidade 
comemora a libertação do Alemão e a maior vitória sobre o tráfi co de 
drogas”24. Da mesma forma, “paz” e “união” estão presentes na narrativa 
de todos os periódicos, como descrito a seguir, no Gráfi co 5.

Gráfi co 3
Repercussões Negativas

Fonte: Elaboração própria, 2011.

Gráfi co 4
Sentimentos Positivos

Fonte: Elaboração própria, 2011.
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23 - A reconquista. Jornal O Dia. Rio de 
Janeiro, 29 nov. 2010.p.1.

24 - O Rio mostrou que é possível. Jor-
nal O Globo. Rio de Janeiro, 29 nov. 
2010. p.1.
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Chama a atenção o uso de vocativos aos militares. Enquanto no Jornal 
O Globo há menção a “guerreiros” (uma vez) e a “combatentes” (também 
uma vez), no Jornal Extra vemos “heróis” duas vezes, presentes no período 
das operações principais e nos dias seguintes. Um exemplo pode ser visto 
na lide do dia 30 de novembro, do Jornal Extra: “Cartas de amor para os 
guerreiros da paz”25

No Gráfi co 6, entre as variadas reações provenientes da população, 
como expectativa de ganhos e melhorias para as comunidades, verifi cou-se 
a descrição de sorrisos, aplausos e acenos ao visualizar tropas e blindados 
a caminho das regiões envolvidas na ocupação: “Sob aplausos, Exército 
chega à área de confl ito”26. Indistintamente, todos os meios impressos 
relataram o apoio da população às atividades desenvolvidas. Quanto a 
esse tipo de recurso de linguagem utilizado nos discursos, Grillo (2005) 
nos ensina que a colocação em cena de envolvidos nos acontecimentos 
narrados faz parte da duplicação do real, funcionando como testemunha 
autenticadora dos relatos jornalísticos.

Gráfi co 5
Resultados Alcançados

Fonte: Elaboração própria, 2011.
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25 - Cartas de amor para os guerreiros 
da paz. Jornal Extra. Rio de Janeiro, 30 
nov. 2010. p.1.

26 - Sob aplausos, Exército chega à área 
de confl ito. Jornal O Dia. Rio de Janeiro, 
27 nov. 2010. p.10.

Gráfi co 6
Reações às ações

Fonte: Elaboração própria, 2011.
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Conclusão

Diante da discussão sobre a imagem que a imprensa projeta em relação 
às forças de segurança, foi utilizada de forma proposital a ocupação 
ocorrida no Complexo de Alemão em 2010. Pela grandiosidade da 
cobertura jornalística, todos os jornais analisados (O Globo, O Dia e 
Extra) adotaram cadernos especiais, segundo os quais, em um período 
de um mês, era possível acompanhar as ações sob a ótica de um órgão que 
há muito tempo tem assumido papel de fi scalizador do Estado, atuando 
tanto na cobrança de respostas às demandas públicas como em outros 
casos, na execração do fi gurado em suas matérias.

Dos resultados apresentados, percebe-se que o Jornal O Globo, que 
apresenta comumente reportagens de página inteira, realiza o maior 
número de citações, tanto com conotações positivas quanto negativas, 
seguido pelos jornais O Dia e Extra, ambos em formato tablóide. As 
diferenças numéricas, que não são discrepantes, estão longe de ser 
uma característica abonadora, pois, pelas pequenas notas do Jornal O 
Dia constatam-se excessos e redundâncias. Utilizando os recursos de 
comunicação não-verbal, através da imagem, o Jornal Extra demonstra 
baixo desempenho estatístico, retrato da precariedade de seus textos, que 
abusam de fotos e títulos ilustrativos.   

Uma hipótese a ser discutida em futuros estudos seria a aparente 
mudança de estratégia nas ações desenvolvidas. É fato que o estado do 
Rio de Janeiro encontrava-se em meio à implementação do programa de 
polícia pacifi cadora, cuja essência não visa aos confl itos violentos e sim 
à ocupação territorial. Outrossim, a cobertura jornalística das operações 
era intensa e havia a sombra da repercussão das operações no Complexo 
do Alemão do ano de 2007, a qual questionava a razoabilidade de um 
“banho de sangue” transmitido em rede nacional. O fato é esclarecer 
se devido à grande cobertura jornalística não havia muitas opções a não 
ser a ocupação pacífi ca ou se a ocupação pacífi ca era uma prioridade do 
Estado no âmbito de suas políticas.

Por fi m, é legítimo afi rmar que a imprensa focaliza a cobertura de 
fatos de acordo com seus interesses, e que o Rio de Janeiro, por razões 
históricas, tem prioridade na cobertura do cenário nacional. Nesse retrato 
está inserida a política de segurança pública, e cabe a ela aproveitar e se 
valer desses bons momentos para repercutir o trabalho desenvolvido e 
arraigar o apoio da população, já que seu caminho, na atualidade, será 
acompanhado pela totalidade dos órgãos de imprensa e pela opinião 
pública em geral.
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