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RESUMO  

É crescente o número de trabalhos que as ciências sociais vêm produzindo acerca de 

questões relativas à polícia no Brasil, ao que parece o assunto ganhou a ordem do dia dos 

debates nacionais, basta lembrar o sucesso alcançado recentemente por um filme nacional 

que retrata o cotidiano de um específico batalhão de polícia militar do Rio de Janeiro. A 

questão tratada nesse artigo busca uma abordagem em um ponto específico: a formação 

policial relativa e sua relação com a categoria dos direitos humanos. Busco discutir nesse 

artigo, sem esgotar obviamente o tema, as possibilidades de análises acerca da formação do 

policial militar no Espírito Santo em consonância com as diversas políticas públicas de 

segurança já adotadas pelo Governo Federal, especificamente o Programa Nacional de 

Segurança com Cidadania, o PRONASCI sendo esse o nosso tema de tese de doutorado em 

processo de conclusão. Recortando ainda mais o debate concentramos na questão da 

formação policial no tocante aos Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos que 

se tornaram um eixo propulsor destas políticas públicas citadas. O que se nota da análise 

destas políticas é que a solução para problemas como violência policial se resume tão 

somente a formação em direitos humanos, como se a mera instrução nesse tema seria 

necessária para a formação de um policial melhor, tal pensamento ignora o fato que esse 

policial não é recrutado em outro país ou cultura, mas o mesmo é oriundo de um sociedade 

marcada por práticas e representações que não podem ser ignoradas na definição e 

implementação de políticas públicas nesta delicada questão. 

 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  O interesse pelo tema 

 

No dia 09 de outubro de 2011, a convite do 9º Batalhão de Policia Militar de 

Cachoeiro de Itapemirim proferimos palestra acerca dos Direitos Humanos e a atividade 

policial.1 Tal experiência foi crucial para melhor delinear o foco da pesquisa que 

pretendemos findar. Inicialmente, após os rituais militares para o início dos trabalhos, 

percebemos que a plateia, composta por oficiais e praças, estava pouco receptiva ao tema 

proposto, depois descobrimos que a participação em tal palestra era, por ordem do 

comandante, obrigatória. Tal fato revela a pouca importância que se dá no ambiente 

castrense a autonomia. 

Os ouvintes passaram a ser mais receptivos quando foi revelada por um dos 

policiais a nossa experiência como militar. As perguntas passaram a fluir melhor e maioria 

delas era em tom de desabafo, como os lugares-comuns: “direitos humanos é só para 

bandido”, “não aparece nenhum defensor de direitos humanos quando é um polícia (sic) 

que morre”, etc. No entanto, todos foram unânimes em dizer que a formação que tiveram 

foi deficiente para dar conta das demandas profissionais do dia-a-dia, e que o tempo de 

formação, hoje de 6 (seis) meses, é insuficiente. No final, depois da palestra exposta e 

debatida, o mais antigo presente, um major, pediu a palavra e agradeceu a nossa 

contribuição dizendo que era muito bom ouvir um teórico dos direitos humanos que já 

esteve do lado de lá das “linhas inimigas”.  

E chamando a atenção dos seus comandados disse em alto e bom tom que a 

violência policial existe e faz parte da cultura da policia no mundo todo, e que não 

acreditava que as vítimas da violência sejam as minorias raciais, mas sim as “diversidades 

de classe”, que foi definido por ele como essa metáfora:  

 
O policial quando vai fazer seu trabalho tem diante de si três tipos de preso: o 
macumbeiro, o evangélico e o católico. O macumbeiro é aquele que não sabe os 
direitos que tem, e o policial sabe que ele não sabe, logo desce o cacete! O 
evangélico é o cidadão que o policial não sabe identificar se ele sabe ou sabe não 
seus direitos, mas guando o policial descobre que ele não sabe, desce o cacete! E 
o católico é o cidadão que o policial tem certeza que o mesmo conhece seus 
direitos logo o trata de maneira correta.2 



 
 

Mesmo que surpreendente para muitos esse tipo de discurso é muito comum no 

ambiente policial, mesmo que entre os ouvintes estava um advogado presidente de uma 

comissão de Direitos Humanos! Assim tal passagem reforça a certeza que temos de que o 

direito como um todo, em especial os Direitos Humanos, não dão conta isoladamente de 

entender o processo de formação dos profissionais de segurança pública tanto no Espírito 

Santo como no Brasil em geral. 

As Ciências Sociais, por sua vez, têm institutos para analisar e explicar a resistência 

e os vários olhares sobre o tema que advém em grande parte dos valores e das 

representações inerentes ao modelo de polícia implantado no Brasil como dito acima. Ao 

que parece não basta fazer uma atualização ou qualquer outro tipo de instrução em direitos 

humanos para uma polícia que culturalmente rechaça ou não dá ao tema a devida 

envergadura, não basta incluir nos currículos a questão dos direitos humanos, não é uma 

questão de técnica, mas, sim cultural. 

Monet ao analisar a polícia na Europa aponta que tal instituição desperta nos 

cidadãos das chamadas democracias modernas inquietações básicas: a polícia é ao mesmo 

tempo desconhecida, familiar, estranha, protetora, e apesar de tudo, inquietante.3 O escopo 

de nossa análise é analisar como os discursos de reforma e modernização da policia se 

refletem nos currículos de formação, no entanto, é preciso delinearmos um marco teórico 

que aponte para o momento em que isso passou a ser realmente uma questão de 

repercussão como é hoje. 

Acreditamos que o pano de fundo para essa questão seja o processo de 

redemocratização brasileira e o pretenso retorno, ou reconstrução, dos direitos humanos. 

Após o longo período de 1964 a 1985 deflagrou-se no Pais o processo de democratização, 

ainda que tal processo tenha tido origem no próprio seio da ditadura, incapaz de solucionar 

problemas estruturais, as forças de oposição da sociedade civil se beneficiaram do processo 

de abertura, ganhando corpo em formas de organização, mobilização e articulação, que 

resultaram em importantes conquistas sociais, ao que tudo indica o processo de derrocada 

da ditadura permitiu a formação de um controle civil sobre as forças militares.  

Esse processo exigiu a construção de um novo código que refizesse o pacto 

político-social, veio a lume então a Constituição da República Federativa do Brasil, 

promulgada em 05 de outubro de 1988.4 Formalmente, a Constituição de 1988 

institucionaliza a instauração de um regime democrático no Brasil, consolida o processo 



legislativo das garantias e direitos fundamentais e tenta proteger os setores vulneráreis da 

sociedade brasileira. Sem dúvida alguma é a partir dela que a categoria direitos humanos 

ganhou um relevo nunca antes contemplado nas Cartas anteriores, tal relevo não se 

restringe a obrigações internas, mas também a obrigações internacionais, mudando 

substancialmente a política brasileira de direitos humanos. Da simples leitura do texto 

constitucional, em especial o artigo 1º extraímos que dentre os fundamentos do novo 

Estado Democrático de Direito destacam-se a cidadania e a dignidade da pessoa humana 

como verdadeiros princípios axiológicos de todo o ordenamento jurídico pátrio. Dworkin 

aponta que o ordenamento jurídico é composto das normas legais, mas também de 

princípios que conferem legitimidade a essas normas.5 

Esse processo de reconstrução da democracia e consagração constitucional de 

direitos humanos trouxe o compromisso e o dever de todos com a segurança pública, afinal 

como positivar o princípio da dignidade da pessoa humana, sem garantir aos cidadãos o 

direito da segurança que leva à garantia à integridade física e ao respeito ao patrimônio? 

 Nesse ponto que há o choque interessante que se ocupa as Ciências Sociais: temos 

um catálogo nacional e internacional de direitos humanos, mas a sua aplicabilidade ou não 

está condicionada a prática e representações inerentes a cultura brasileira. Roberto 

DaMatta, em obra referencial, analisa um rito social brasileiro, do qual não nos orgulhamos 

que é o “sabe com quem está falando?”. Aponta o antropólogo que o brasileiro é um povo 

que prefere abafar o conflito de forma autoritária - “sabe com quem está falando?” – do 

que efetivamente resolver o conflito. Assim, fica interessante analisar como esse arcabouço 

de direitos e garantias fundamentais, que prega a autonomia e a democracia participativa, é 

recebido por aqueles que efetivamente terão contatos diretos com conflitos e que são 

oriundos de uma sociedade formalista que hipocritamente demonstra os mais violentos 

preconceitos.6 

Atualmente no Brasil muitas são as iniciativas de se estudar a polícia, há inclusive 

pessoas que se intitulam politólogos, especialistas no assunto. No entanto, no Brasil, 

nenhuma análise sobre o tema pode prescindir da análise de iniciativas do governo federal 

no sentido de realizar os princípios propostas na Constituição referente à Segurança 

Pública, em especial o PRONASCI. Porém é interessante lembrar que tais programas 

federais, vez por outra sublevam as iniciativas dos estados federados como um propósito 

de ter em rédeas próprias a condução da questão. 

Kant de Lima aponta que, muitas das vezes, a avaliação sobre o desempenho do 

trabalho policial perpassa pela ideia de despreparo e má formação, mas que, no entanto, é 



necessário examinar se esse desempenho é realmente indicador de um despreparo 

profissional ou resulta de fatores além da mera questão curricular. O autor reforça o 

raciocínio de que para entender a polícia, é necessário relacioná-la com nossas tradições 

culturais e judiciárias.7 Segundo ele não é possível haver “instrução” em Direitos 

Humanos, mas eles devem ser vivenciados.  

 

 

1.2  O problema da definição de políticas públicas no setor da segurança: os 

planos antes do PRONASCI. 

 

A partir do processo de redemocratização os agentes políticos passaram a pensar o 

verdadeiro papel da polícia em um ambiente pretensamente democrático. A estratégia, pelo 

menos a partir do ano 2000, foi adoção de planos para formular e implantar políticas 

públicas de segurança. Tal recorte ainda não foi devidamente tratado pela historiografia 

nacional, mas uma análise mais empírica demonstra que essas tentativas foram marcadas 

pelo signo do avanço e do retrocesso, causados em especial pela interferência política. 

Soares pontua que é de muito difícil avaliarmos essa ou aquela política implantada, e essa 

dificuldade não é só brasileira. Isto se explica por um dado simples: determinada política 

pode ser “virtuosa” e mesmo assim os índices de crimes serem alarmantes, como também 

pode ocorrer o contrário, uma política inadequada e bons resultados finalisticos.8  

Tal dificuldade de avaliação é porque essas políticas públicas não são insuladas de 

sua realidade social, eventos que em nada tem de haver com ações policiais podem 

representar o fracasso ou o sucesso das mesmas. Assim é um equívoco pensar que uma 

política pública da área de segurança irá ser a panaceia para a solução de todos os 

problemas acerca da atividade policial. 

O marco de início das tentativas de construção de uma agenda de governo para a 

área da segurança pública foi o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC). 

No primeiro mandato (1994 -1998) foram criadas a Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos e formulou-se o plano nacional de Direitos Humanos. No segundo mandato 

(1998-2002), ministros da justiça e outros tecnocratas estavam rascunhando o primeiro 

plano nacional de segurança pública quando um evento acelerou o seu anúncio à Nação. 

Em 2000 um sobrevivente da chacina da Candelária seqüestrou um ônibus da linha 174 e 

levou para as telas da TV e do cinema um dos acontecimentos mais trágicos da história 

recente brasileira, uma semana após o governo lançava o primeiro Plano Nacional de 



Segurança Pública. Como era de se esperar o documento apresentado era um arremedo de 

ideias que não apontava prioridades ou mesmo estratégias para se atingir pontos-chave. 

Deste plano nasceram algumas iniciativas de relevo, como a criação do Plano de 

Integração e Acompanhamento dos Programas Sociais de Prevenção da Violência (Piaps), 

cujo objetivo era a integração dos três níveis da administração na condução dos programas 

sociais que reduzissem crimes. As disputas de poder de uma esfera sobre a outra e a 

desarticulação de nossa federação foram os grandes obstáculos a esse plano. 

Soares pontua que a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) fez 

esforços na direção certa, como o: 

 
Estabelecimento de condições de cooperação entre as instituições da segurança 
pública; o apoio a iniciativas visando a qualificação policial; o investimento na 
expansão das penas alternativas à privação da liberdade; o desenvolvimento de 
perspectivas mais racionais de gestão, nas policiais estaduais e nas secretarias de 
segurança, através da elaboração de segurança pública, nos quais se definissem 
metas a alcançar.9 

 

Foi criado também o Fundo Nacional de Segurança Pública que ficaria a cargo da 

Senasp. Porém como já analisado acima a ausência de um procedimento estratégico claro 

desse fundo em quase nada tocou na formação policial, restringindo-se apenas a compra de 

armas de viaturas. A análise que fazemos é a seguinte: esse primeiro plano não teve a força 

necessária para romper velhos obstáculos em prol de uma agenda nacional, esbarrou em 

questões pormenorizadas, fundadas num federalismo que junto a extensão territorial 

entrega a certos estados da federação um poder de veto a iniciativas nacionais.  

Mesmo que desconexas as iniciativas da era FHC tentaram romper como um velho 

paradigma. Antes desse período, em âmbito federal, a questão da segurança pública era 

tratada como política de Estado. Gestores federais apenas davam prosseguimento às 

práticas e representações tradicionais tentando adaptá-las ao novo discurso democrático do 

pós 1988.  A redemocratização não teve força para abalar as estruturas organizacionais de 

gestão, a transição democrática não se estendeu à segurança pública. As autoridades 

policiais limitaram-se a recepcionar nossa tradição autoritária descrita minuciosamente por 

DaMatta (2007), as reproduzindo sem qualquer tipo de análise. Em resumo, as práticas 

policiais deixaram de servir exclusivamente ao Estado, para segundo o discurso oficial, 

defender os direitos do cidadão. Porém, o modus operandi marcado pela violência e 

truculência permaneceu vitimando os despossuídos, o que esclarece o depoimento do 

major PMES descrito linhas acima. Em termos mais práticos o Plano de FHC serviu 



basicamente para lançar nos meios políticos e acadêmicos temas até então estranhos como: 

a segurança pública como política de Estado, a importância de se construir uma agenda de 

Direitos Humanos, e o mais crucial, um debate sobre o papel da policia no Estado 

Democrático de Direito brasileiro. 

Finda a Era FHC inicia-se a Era Lula. Ainda em campanha eleitoral Lula apresenta 

ao Congresso Nacional o “seu” Plano Nacional de Segurança Pública, plano esse que foi 

bem recepcionado até mesmo pelos setores da opção já que ele reafirmava pontos já 

consagrados no plano de FHC, o principal deles o reconhecimento de que a política de 

segurança pública não pode ser um programa de governo, mas sim de Estado e por tal 

acima das disputas político-partidárias. 

Ao contrário de seu antecessor o plano de Lula teve tempo para ser devidamente 

discutido e debatido por especialistas da área, tendo oportunidade inclusive de ouvir 

experiências de outros países. 

Segundo Soares10, que foi secretário nacional de segurança pública em 2003, o 

plano se alicerçaria em 6 (seis) pontos claros a saber: a) construir um consenso com os 

governadores em torno do plano; b) a desconstitucionalização das polícias; c) a instalação 

de Gabinetes de Gestão Integrada (GGI) que fomentariam o debate entre as esferas 

estaduais e federal sobre o tema; d) o não contingenciamento, mas sim a ampliação do 

Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) com aportes vindos do Banco Mundial e 

BID; e) o envio de proposta de emenda constitucional desconstitucionalizando as polícias e 

a normatização por lei ordinária do Sistema Único de Segurança Pública; e f) um acordo 

entre os 27 (vinte e sete) governadores chamado Pacto pela Paz, ratificando politicamente 

o compromisso com o plano. 

O plano desmoronou politicamente quando o presidente Lula não firmou o dito Pacto 

pela Paz, talvez por receio de concentrar em suas mãos a responsabilidade pela segurança, 

perante a opinião pública o resultaria em desgaste político. No Brasil o ciclo político (dois 

anos) e o tempo de maturação das políticas pública desta magnitude são descompassados, o 

que torna um risco muito grande assumir mudanças radicais, e assim arcar com ônus 

político eleitoral. 

 

 

 

 

 



1.3  O PRONASCI 

 

Finalmente em agosto de 2007 o governou lançou o PROGRAMA NACIONAL 

DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA (PRONASCI), por força de medida 

provisória número 384, comprometendo-se até o fim de 2012 em conjunto de 94 ações, que 

envolverão dezenove ministérios em intervenções com estados e municípios. Pelo exposto, 

e pela análise das premissas básicas, fica a impressão que o PRONASCI e a continuação 

do Plano Nacional de Segurança Pública do governo Lula, que por sua vez aproveitou as 

tímidas conquistas do plano da era FHC. 

Conceitualmente o PRONASCI conta com as seguintes linhas de atuação:  

a) Bolsa Formação, que consiste no estímulo financeiro aos profissionais de segurança 

pública para buscarem a formação continuada. Para ter o direito o profissional terá que 

participar e ser aprovado em cursos de capacitação promovidos e credenciados ou 

reconhecido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) no Ministério da 

Justiça; 

b) Formação policial, a qualificação das policias em práticas de segurança – cidadã, com 

uso de tecnologias não letais, ciência forense, medicinal legal, direitos humanos e perícia 

balística. Tais cursos serão oferecidos pela Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança 

Pública (Renaesp), que envolve várias universidades privadas e públicas de todo o Brasil.11 

Através destas políticas públicas, em especial no momento o PRONASCI, o Brasil 

buscou discutir e talvez redimensionar o papel que a polícia deve desempenhar. Para esses 

impasses acerca do papel da polícia buscaram-se nas experiências internacionais modelos 

alternativas de polícia e gestão em segurança pública, com os mais distintos projetos de 

prevenção da violência e de redução da criminalidade. Um desses modelos internacionais 

que foi~ muito discutido, e que influenciou muitos estados brasileiros, entre eles o Rio de 

Janeiro, e também o Distrito Federal, foi o Tolerância Zero, desenvolvido na gestão de 

Rudolf Guliane como prefeito da cidade americana de Nova Iorque. A Doutrina da 

Tolerância Zero, como informa Wacquant, configura um instrumento da legitimação da 

gestão policial e judiciária da pobreza. Tal doutrina se propagou ao redor do globo com sua 

retórica bélica de “guerra” contra o crime e de “reconquista” dos espaços públicos, 

colocando na mesma categoria delinqüentes (reais ou não), sem-teto, mendigos e 

estrangeiros. O Brasil não ficou imune a esse discurso.12 

O PRONASCI é um programa de políticas públicas que prevê e estipula a 

implantação de segurança que busca unir segurança pública com cidadania, daí seu título – 



Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania e, segundo o seu sítio na WEB, 

marca uma iniciativa inédita (!) no enfrentamento à criminalidade no país. O projeto 

articula políticas de segurança com ações sociais; prioriza a prevenção e busca atingir as 

causas que levam à violência, sem abrir mão das estratégias de ordenamento social e 

segurança pública.13 

 

 

2 A FORMAÇÃO POLICIAL 

 

O que instiga a investigação é entender como que essas políticas públicas advindas 

da redemocratização foram e são repassadas aos ingressantes na carreira de policial 

combatente da policia militar em todo o Brasil. Ao que parece não há uma análise dos 

gestores destas políticas públicas acerca de como essa onda de pretensas mudanças será 

recebida por um grupo de jovens que são oriundos de uma sociedade ainda extremamente 

marcada por práticas e representações arraigadas a um passado autoritário e avesso ao 

conflito.14 

A questão central da pesquisa é a maneira como os ingressantes na academia de 

policia do estado do Espírito Santo percebem e assimilam esse processo de mudança na 

formação do policial desde os primeiros planos de segurança pública até o atual 

PRONASCI, tendo em vista que são entes inseridos em uma cultura com características 

que em nada se assemelham com as propostas governamentais.  

Para discutir essa questão, acompanharemos a maneira como tais currículos são 

aplicados durante o curso de formação, especialmente nas disciplinas que envolvem 

Direitos Humanos e outras atinentes a cidadania, percebendo a maneira em que tais 

conteúdos são ministrados e a maneira em que são recebidos pelos recrutas-alunos. 

A título de baliza conceitual, além do PRONASCI serve de parâmetro para análise 

o III Plano Nacional de Direitos Humanos15 que traz um eixo específico sobre a matéria: 

Eixo IV Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência. O texto do referido 

Plano diz que: 

 
Por muito tempo, alguns segmentos da militância em Direitos Humanos 
mantiveram-se distantes do debate sobre as políticas públicas de segurança no 
Brasil. No processo de consolidação da democracia, por diferentes razões, 
movimentos sociais e entidades manifestaram dificuldade no tratamento do tema. 
Na base dessa dificuldade estava a memória dos enfrentamentos com o aparato 
repressivo ao longo de duas décadas de regime ditatorial, a postura violenta 



vigente, muitas vezes, em órgãos de segurança pública, a percepção do crime e 
da violência como meros subprodutos de uma ordem social injusta a ser 
transformada em seus próprios fundamentos.16 
 
 

Ainda segundo o III PNDH esse estranhamento e distanciamento da questão dos 

Direitos Humanos por parte dos órgãos ligados à segurança pública resultou no pouco 

aproveitamento por parte das polícias brasileiras, nos termos de sua tradição institucional, 

da reflexão teórica e dos aportes oferecidos pela criminologia moderna e demais ciências 

sociais, já disponíveis há algumas décadas às polícias e aos gestores nos países 

desenvolvidos. Lembra também o Plano que nos últimos anos a sociedade civil brasileira 

têm se articulado no sentido de repensar os caminhos da segurança pública a partir de 

discussões com especialistas em direitos humanos, policiais e agentes públicos. Como 

fruto dessa tendência começaram a ser implementadas políticas públicas que buscam 

caminhos não tradicionais para a redução do crime e da violência, buscando projetos 

baseados pela “cultura de paz”.17 

Em contato informal, por e-mail, com o setor pedagógico do Centro de Formação 

de Praças da Polícia Militar do Espírito Santo, responsável pela definição da grade 

curricular, nos informou que, desde 2007, ano de implantação do PRONASCI, as grades 

vem sendo alteradas anualmente, o que nos parece revelar uma falta de definição de um 

modelo padrão. Essa alternância de grades é um dado que precisa ser analisado para 

melhor entender todo o quadro de recepção das propostas do PRONASCI. 

No ponto referente à segurança pública partiremos do princípio de que a mesma é 

um direito humano18 que está assegurado na Constituição Federal. Historicamente, o 

conceito de segurança pública no Brasil sempre foi alvo de muitas controvérsias, 

principalmente em consequência da tradição de concebê-la como um dispositivo 

direcionado exclusivamente à defesa da propriedade privada. Essa visão, expressa na 

Constituição de 1824, em que direitos civis e políticos tinham como finalidade assegurar a 

liberdade, a segurança individual e a propriedade tem se repetido, de certa maneira, em 

todas as outras constituições subseqüentes, até a Constituição de 1988.19  

Em tese, a segurança pública, nos moldes delineados pela Constituição de 1988, 

visa garantir a todos os cidadãos a proteção de seus direitos, inclusive os sociais, deixando 

de lado um passado não muito distante, em que sua função se resumia à defesa da 

propriedade de uma pequena elite da população brasileira.20 Planteia ainda que é dever do 

Estado, e direito e responsabilidade de todos, garantir a segurança pública.21 Não obstante 



o enunciado essa obrigação recai substancialmente no Poder Público, porque este tem os 

meios necessários para o seu exercício, diga-se Judiciário e Polícia. 

A formação policial no Estado do Espírito Santo, alvo de nosso interesse, é pensada 

a partir desse quadro. A questão da formação policial é constantemente levantada por 

estudiosos, profissionais e formuladores de políticas públicas. O Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, em observações finais feitas em 2006, ressalta 

preocupação pela falta de formação adequada em matéria de Direitos Humanos no Brasil, 

particularmente no que diz respeito aos direitos consagrados no Pacto de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, especialmente no caso dos funcionários do 

Judiciário e dos agentes da lei. Assim, recomenda que o Brasil melhore seus programas de 

formação em Direitos Humanos, de modo a garantir um melhor conhecimento, maior 

ciência e melhor aplicação do Pacto e de outros instrumentos internacionais de Direitos 

Humanos.22 

Assim como acontece nos demais Estados da Federação, no Espírito Santo a 

urgência de respostas rápidas aos reclames para maior segurança pública tem sido o motivo 

para o oferecimento de diversas propostas para esta área. Em suma, o campo de observação 

é o seguinte: as políticas públicas que resultaram no PRONASCI empregam um conceito 

de direitos humanos que é uníssono na sociedade internacional, no entanto, tal conceito 

não leva em consideração as vicissitudes culturais dos diversos países que compõe essa 

sociedade, assim estudaremos como as mudanças curriculares, calcadas nesse modelo 

internacional, são percebidas pelos instrutores (professores) e pelos alunos (recrutas). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse artigo nasceu das reflexões, leituras e análises que estamos empreendendo 

com fitos acadêmicos, e deste construir algumas conclusões vêm surgindo no horizonte. 

Uma delas é a importância de se pensar a metodologia de análise para a compreensão da 

formação policial assim autores como Roger Chatier, Cliford Geertz e Pierre Bourdier.  

Poder e violência, inclusive a de gênero, são temas recorrentes no pensamento de 

Bourdieu que analisa em seus estudos as formas de dominação, sobretudo simbólicas, 

existentes nas sociedades, em especial nos campos de ensino como é no caso de nossa 

pesquisa o centro de formação de praças da PMES. Os mecanismos de reprodução social 

que objetivam legitimar os grupos dominantes são fartamente discutidos pelo autor. 

Bourdieu visa aliar o conhecimento da organização interna do campo simbólico – cuja 



eficácia reside justamente na possibilidade de ordenar o mundo natural e social através de 

discursos, mensagens e representações, que não passam de alegorias que simulam a 

estrutura real das relações sociais – a uma percepção de sua função ideológica e política, 

corroborando para uma ordem arbitrária em que se funda o sistema de dominação. 

Para Bourdieu, a organização do mundo e a fixação de um consenso a seu respeito 

constitui uma função lógica necessária que permite à cultura dominante, numa dada 

formação social, cumprir sua função político-ideológica de legitimar e sancionar um 

determinado regime de dominação. O que está em jogo no campo simbólico é, em última 

análise, o poder propriamente político, muito embora não existam puras relações de força a 

não ser mediatizadas por sistemas simbólicos que, ao mesmo tempo, tornam-nas visíveis e 

irreconhecíveis, pois lhes conferem uma existência através de linguagens especiais, 

encobrindo as condições objetivas e as bases materiais em que tal poder se funda.23  

Não há como analisar a formação e as práticas dos policias militares no Espírito 

Santo sem considerar as representações arraigadas na sua visão de mundo. Para tal, o 

conceito de habitus, definido por Bourdieu é adequado, pois para o autor habitus é uma 

noção mediadora que ajuda a romper com a dualidade de senso comum entre indivíduo e 

sociedade, ao captar “a interiorização da exterioridade e a exteriorização da interioridade”. 

O habitus se refere ao modo como a sociedade se torna depositada nas pessoas sob a forma 

de disposições duráveis, ou capacidades treinadas e propensões estruturadas para pensar, 

sentir e agir de modos determinados, que então as guiam nas suas respostas criativas aos 

constrangimentos e solicitações do seu meio social existente.24  

Para a discussão acerca das relações entre práticas e representações sociais, 

partimos das reflexões de Roger Chartier, que tem trabalhado estreitamente com Bourdieu. 

Chartier identifica as representações com os interesses dos grupos sociais que forjam. 

Dessa forma, elas são percepções do social, discursos que produzem práticas e buscam 

legitimar ou justificar para os próprios indivíduos as suas escolhas e condutas. Assim, os 

conflitos entre representações constituem uma dimensão dos conflitos sociais.25 

Assim, a forma como a sociedade brasileira, incluindo os próprios policiais, 

concebem a polícia e seu papel social constitui uma representação da instituição, 

construída historicamente, que tem profundas implicações nas práticas desenvolvidas pelos 

policiais no exercício de seu trabalho. Essa visão da polícia, de suas funções e de quais 

devem ser suas práticas vem se reproduzindo através das gerações, construindo também 

uma cultura institucional. Portanto, proposta de mudança da formação policial deve levar 

em conta que tipo de polícia a sociedade brasileira tem concebido ao longo da história, 



pois, a formação policial, implica na construção e difusão de determinadas representações 

sobre a instituição, seu papel, suas funções e seu modo de agir.  

Considerando que a pesquisa tem um viés antropológico não se pode abdicar do 

conceito de cultura para a realização dos objetivos propostos. Nesse tópico os estudo de 

Geertz (1978) são de extrema relevância. Segundo o autor o papel das ciências sociais no 

campo da cultura não é simplificar as análises, mas sim colocá-las em ordem para que 

assim se tornem mais compreensíveis. Ao contrário da ideia iluminista que enxergava 

características gerais do homem independente de suas vicissitudes mais particulares, 

Geertz aponta que os avanços das ciências sociais no estudo da cultura proporcionou uma 

nova ideia de homem, muito mais complexa do que se reputava, segundo o autor é a partir 

do reconhecimento do homem com suas características gerais e do homem como fruto de 

lugares e épocas distintas é que a antropologia busca defini-lo.26 

Assim os recrutas-alunos pesquisados representam essa ambivalência de visões, 

pois ao mesmo tempo que estão inseridos naquilo que o iluminismo chamou de 

características gerais são também marcados por características culturais específicas de sua 

cultura local. Ainda segundo Geertz cada indivíduo é um acúmulo de padrões sociais 

transmitidos de geração em geração. Desde que nasce esse indivíduo é moldado por 

costumes e experiências que moldam sua conduta. Os hábitos de sua cultura serão seus 

hábitos, o que ele reputa certo ou errado é o que sua cultura diz ser certo ou errado. 

A discussão a cerca da formação policial está vinculada à questão do controle da 

violência policial e é crucial na sociedade brasileira pós- redemocratização. O termo 

violência é polissêmico, o que torna difícil a construção de uma definição específica e 

definitiva. Vindo do latim violentia, o vocábulo “violência” remete a vigor, potência no 

emprego da força física, mas também quantidade, abundância, essência ou caráter essencial 

de uma coisa. Na perspectiva de Zaluar, a força torna-se violência quando transgride 

limites ou perturba acordos tácitos, regras ou normas que orientam as relações sociais.27 

Uma das formas de violência que mais preocupa a sociedade brasileira é aquela praticada 

justamente pelos que têm por dever constitucional defender a vida, e só usar a força em 

situações muito específicas e embasadas pela Lei. Experiências internacionais, vindas de 

várias partes do planeta, propõem modelos e projetos de prevenção da violência e redução 

da criminalidade que perpassam a questão do modelo profissional de polícia.  

Para uma análise da formação policial nos moldes atuais e a sua relação com a 

categoria dos Direitos Humanos, segundo o que se depreende da obra de Garapon, é 

preciso ter, como perspectiva de análise, que os “Direitos Humanos” são frutos de uma 



cultura jurídica ocidental que atende a um discurso próprio e que não pode ser submetido 

indistintamente a todos os outros países como se todos tivessem a mesma construção 

histórica. 

Nesse sentido, a contribuição dos textos de Antropologia é de enorme valia para a 

fundamentação teórica da pesquisa que se deseja realizar. O tema dos Direitos Humanos 

tem sido analisado por várias áreas do conhecimento, sobretudo pelas Ciências Sociais. 

Para alguns antropólogos, como Gustavo Esteva, citado por Sousa, “os direitos humanos 

não são senão a outra face do Estado-nação. Na era da globalização, os “direitos humanos 

universais” têm começado a parecer um novo Cavalo de Tróia para a recolonização 

empreendida pelo Ocidente em relação aos povos que não compartilham dos seus ideais 

universalistas”28. O mesmo autor, para demonstrar o caráter contraditório da Antropologia 

sobre o tema, lembra que, por outro lado, Alcida Ramos indicou que a categoria Direitos 

Humanos foi apropriada pelos movimentos indígenas na América, e em outros lugares, 

como meio de “internacionalizar” a sua causa, e com isso, esses movimentos ganharam 

maior notoriedade.  Hobsbawm usa o termo “imperialismo dos direitos humanos” e lembra 

que:  

A difusão de valores e de instituições através de sua súbita 
imposição por uma força estranha é tarefa quase impossível, a 
menos que já esteja presentes no local condições que os tornem 
adaptáveis a sua introdução, aceitável. A democracia, os valores 
ocidentais e dos direitos humanos não são como produtos 
tecnológicos de importação, cujos benefícios são óbvios desde o 
início e que são adotados de uma mesma maneira por todos os que 
têm condições de usá-los, como uma pacífica bicicleta ou um 
mortífero AK 47, ou serviços técnicos, como os aeroportos.29 
 

Percebemos assim que a questão da conceituação dos Direitos Humanos é 

controvertida e polêmica, permitindo visões opostas. Obviamente, isso também acontece 

no âmbito da Formação Policial, em que se confrontam duas grandes tendências: a dos 

“Direitos Humanos para os humanos direitos”, que particulariza a sua aplicação (a mais 

expressiva dentro da polícia) e a que defende sua universalização de fato. 

Para compreendermos melhor o ethos policial, também serão úteis as reflexões do 

antropólogo Kant de Lima, que pesquisou as práticas da polícia do Rio de Janeiro em 

1982, publicando um texto que tem servido de base para muitos outros pesquisadores que 

se propõe a analisar a polícia brasileira. Kant de Lima conclui que a policia dispensa 

tratamento diferente a indivíduos acusados de praticar os mesmos ilícitos penais, e que essa 

diferença de tratamento é determinada sobretudo pela sua condição social  



Faz parte do senso comum dizer que a polícia na realização de seu mister abusa do seu 

poder e pouco observa a lei. No entanto, para Kant, agindo assim, a polícia cumpre um 

papel extra-oficial no sistema jurídico oficial: 

 

[...] a deturpação da lei que se pode observar nas atividades 
policiais ilustra uma prática judiciária tradicional no Brasil. O 
nosso sistema judicial oficial opera tradicionalmente por meio de 
“malhas”, que particularizam a aplicação de leis genéricas. 
Aplicam-se critérios diferentes conforme a existência de relações 
(as chamadas malhas) entre a pessoa envolvida e as autoridades do 
judiciário. Essas malhas judiciais representam, pois, em um nível 
mais elevado da categoria oficial do Judiciário, o equivalente às 
práticas policiais discricionárias situadas em um nível inferior – e 
extra-oficial – da hierarquia.30  

 

O autor aponta que na prática existe uma profunda distância entre a aplicação 

idealmente equitativa dos princípios constitucionais, e aí estão englobados os Direitos 

Humanos, e essa realidade seletiva e eletiva que ele verificou através da pesquisa.  

Hannah Arendt, em obra referencial sobre o tema, fala sobre o processo de 

reconstrução dos Direitos Humanos depois do hiato da experiência totalitária que varreu a 

Europa no século XX 31. Esse processo aportou no Brasil, coincidindo com o processo de 

redemocratização política, pós ditadura militar. Nesse contexto, a atuação policial sempre 

foi alvo de muita vigília e crítica por conta do conflito entre interesses e discursos 

diferentes. De um lado o discurso que levanta a bandeira da segurança a qualquer preço 

mesmo que não se respeite os direitos dos ditos marginais, e ao mesmo tempo exige do 

policial um preparo para saber outras categorias sociais, respeitando sua condição de 

cidadão. De outro o discurso que defende a universalização dos direitos e da aplicação da 

lei. Entre esses dois está a polícia. 
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