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Segurança Pública e Polícia? 

Segurança Pública ou Polícia?

Desafios:

É possível falar em segurança pública sem falar em

polícia? Ou seja, a relação entre polícia, enquanto

instituição e segurança pública, enquanto um estado

de coisas, está constituída? Qual a natureza desta

relação, supondo que ela exista?

•O modelo hobbesiano e a pax est quaerenda.

•O dilema da origem: quem surgiu primeiro? A

polícia ou a necessidade dela?



Segurança Pública e Polícia? 

Segurança Pública ou Polícia?

Vou assumir para efeitos de propor um

debate e como fio condutor de minha breve

exposição, que a Polícia (pública) tenha uma

relação com a segurança pública na forma

de variável dependente a variável

independente, de tal modo que mudanças

naquela impliquem mudanças nesta. Enfim,

falemos de Polícia.



Polícia: definição e conceito

•A polícia em David Bayley e Egon Bittner: uso 

autorizado da força física dentro de um grupo 

social

•Coincidência com a definição do próprio 

Estado em Weber: uso legítimo da força

•Implicações políticas desta coincidência



Controle de polícia (accountability)

•A necessidade de controle sobre a polícia

está implícita no próprio conceito (se

aceitarmos a conceituação de Bittner/Bayley)

•Quem autoriza alguém a fazer ou

desempenhar algo, conserva consigo os

poderes que fundamentaram a autorização.

Logo, o autorizado é um delegado e a

autorização precária. Em outros termos, todo

mandato implica numa prestação de contas

sobre seu cumprimento.



O controle externo da Polícia pelo 

Ministério Público

Importância:
O background do debate travado na

Assembleia Nacional Constituinte sobre a

necessidade de uma forma de controle

externo sobre a polícia, foi a atuação da

polícia como braço operacional do regime

militar que combateu a esquerda armada. O

controle externo é pois uma das formas

possíveis de controle social. Uma tentativa

de dar maior transparência a atividade

policial, uma vez que os mecanismos

internos de controle são e tendem a ser

pouco eficazes.

Previsão Legal: (Art. 129, VII, CF/88) (Resolução CNMP nº

20/2007) (LC Nº 75/93) ( Resolução CSMPF nº 88/2006) (STJ,

HC 83.858/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA

TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 27/04/2009)

Dificuldades:
Controlar a polícia de fora dela é

extremamente difícil. A resistência surge de

todas as formas. Ora contra a investigação

autônoma do MP, ora em busca de

autonomia para as polícias. O que na

prática equivale a neutralizar qualquer

forma de controle social sobre o que a

polícia faz. A ideia que temos hoje de

controle inclui não apenas um caráter

disciplinar associado a correção de

condutas e a boas práticas. Mas busca-se

um controle de qualidade, de eficiência, de

eficácia e de legitimidade.

(PEC 412/2009), REsp: 1439193 RJ 2014/0045709-5,

Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento:

14/06/2016, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJe 09/08/2016), PLS 133/2011 e PL 1028/2011, PL

1843/2011, PEC 37/2011, entre outras.



Independência policial e falência 

virtual do Estado

PEC 412/2009 - Ementa:

Altera o § 1º do art. 144 da

Constituição Federal, dispondo sobre

a organização da Polícia Federal.

Dispõe que Lei Complementar

organizará a Polícia Federal e

prescreverá normas para sua

autonomia funcional, administrativa e

de elaboração de proposta

orçamentária.

Retomando a definição de

Estado em Weber:

•De um estado policial para

uma polícia sem estado.

Reflexões.



O ESTADO DA ARTE EM ESTUDOS DE POLÍCIA NO 

BRASIL E IMPACTOS SOBRE  CONTROLE EXTERNO

● O controle externo sobre a polícia, no Brasil, pode e deve ser

aperfeiçoado. Reconheçamos, passados 29 anos da outorga do mandato

constitucional houve avanços (o MPF, por exemplo, criou uma Câmara em

Brasília especializada em controle externo), porém os indicadores

precisam melhorar. As dificuldades, entretanto, não contradizem, antes,

reafirmam a necessidade de controle.

● Que fazer para melhorar? É possível? Ou a polícia é incontrolável

(uncontrollable)?

● A questão das temporalidades diversas: o tempo do policiamento e o

tempo do controle.

● Em primeiro lugar, acreditamos que faltam estudos acadêmicos que

produzam e entreguem a sociedade CONHECIMENTO CIENTÍFICO sobre a

polícia. Precisamos saber exatamente o que a polícia, no Brasil, faz e o

que é a polícia, para tomarmos decisões socialmente úteis sobre ela.



REFORMAS ESTRUTURAIS

Polícia: Reforma ou Fim?

Há algum caminho possível de ser trilhado ou antes 

construído quando se fala de reforma de estruturas 

policiais? Ou em reformas estruturantes?

Ou a polícia é um problema em si e logo sem solução 

que passe por sua manutenção?



REFORMAS ESTRUTURAIS

• Abordagem teórica: estrutura/habitus versus 

acontecimento.

• A polícia (nível normativo/discursivo) e o policiamento

(nível operacional) são interligados, mas distintos para

efeitos de abordagens conceituais e estudos empíricos.

• O que queremos mudar? A polícia opera como uma

gramática para o policiamento. Mas não se confunde

com ele. O policiamento é o que emerge nas ruas, é o

percebido, é a condição social de produções de discurso

sobre a polícia. O policiamento possui temporalidade

marcada, define-se no tempo e no espaço.



REFORMAS ESTRUTURAIS

Em geral, quando se fala em reformas tem-se

em mente algumas medidas bem

conhecidas.

•Treinamento qualificado (enhanced training)

•Diversidade (diversifyed of police)

•Policiamento comunitário (embrassing

comunity)

•Responsabilização (accountability)



Reforma policial: excursus

•A primeira grande reforma: nascimento da 

polícia moderna;

•A criação da polícia metropolitana de 

Londres: antecedentes;

•Sir Robert Peel, 1829.



REFORMAS ESTRUTURAIS

•Melhores condições de trabalho

•Aumento de efetivo

•Ciclo completo de polícia (unificação)

•Profissionalização

•Desmilitarização



REFORMAS ESTRUTURAIS

•O alcance reformatório das medidas propostas: 

avaliação

•A leitura ingênua do sistema policial brasileiro como 

bipartido: prevenção ostensiva versus repressão a 

paisana

•O piso do edifício: a rede de informações e a polícia 

militar

•Ponto de inflexão: essas medidas, usualmente 

preconizadas,  respondem ao problema?



A experiência americana por Alex Vitale: 

fim da polícia

“The problem is not police training,

police diversity, or police methods.

The problem is the dramatic and

unprecedented expansion and

intensity of policing in the last forty

years, a fundamental shift in the

role of police in society. The

problem is policing itself.”

Alex S. Vitale

Tradução

“O problema não é o treinamento

policial, a (percepção da)

diversidade, ou os métodos

(utilizados) da polícia. O problema é

a dramática, inaudita e intensiva

expansão do policiamento nos

últimos 40 anos, a mudança

fundamental do papel da polícia na

sociedade. O problema é o

policiamento em si mesmo.”

Alex S. Vitale



A experiência americana por Alex Vitale

•A primeira leitura do texto do sociólogo Vitale

permite inferir que ele escreve contra o pano de

fundo da ineficácia das reformas implementadas

•Destaca-se a atualidade das pesquisas e reflexões:

o livro foi publicado pela editora Verso em 10/2017

•O foco é o aumento da violência policial sem

melhora de indicadores de criminalidade

•Parte do problema é a chamada mentalidade de

guerreiro (warrior mentality)



A gramática policial: a mentalidade 

de guerreiro



Sobre isto assim se pronunciou o sociólogo Vitale:

“Parte do problema decorre de uma "mentalidade de guerreiro". A polícia
geralmente se considera soldado em uma batalha com o público em vez de
guardiões de segurança pública. São fornecidos aos policiais tanques e outras
armas de grau militar, muitos deles são veteranos militares. Há a crença de que
comunidades inteiras são desordenadas, perigosas, suspeitas e, em última
instância, criminosas. Quando isso acontece, a polícia é muito rápida para usar
a força.”

Vale dizer: a mentalidade de guerreiro é um problema!!!

Tomemos como exemplo a morte da turista espanhola cuja motorista do carro
em que estava supostamente se recusou a parar ante um bloqueio policial. O
que terá feito aquele policial colocar tudo, inclusive seu próprio futuro a perder,
ao atirar contra o carro, sabendo-se de posse de uma arma de alta letalidade?

A gramática policial: a mentalidade de 

guerreiro



A militarização da polícia: conceito

•Militarizar a polícia não é uniformizá-la ou organizá-

la em postos, ou não é apenas isto. Militarizar é dotar

uma força policial de armas de grau militar, de

letalidade não-controlada.

•“a polícia, geralmente, se considera soldado em

batalha com o público, em vez de guardiões da

segurança pública”(Alex Vitale)

•Unidades militarizadas passam a ser a base da

percepção da polícia sobre si e da população sobre a

polícia (representação social).



A militarização da polícia: a criação de 

unidades de operações especiais

•A criação da primeira unidade da SWAT (Los 

Angeles, final da década de 60)

•As forças policiais especiais no Brasil

1.Forças especiais federais

2.Forças especiais estaduais



A militarização das polícias e seus marcos

. Os assim percebidos distúrbios civis nos 

EUA

•O movimento estudantil

•A assim chamada guerra (nota bene) contra 

as drogas (war drugs)

•Os regimes militares na América Latina

•O regime militar no Brasil: a criação da 

inteligência, os Doi-Codi e as polícias.



A militarização das polícias e suas 

consequências

•A alteração dos termos do mandato conferido 

à polícia para usar a força: do eventual 

criminoso (policia) ao provável inimigo 

(guerra)

•A morte por policiais (polícia não mata e não 

responde a inquéritos, policiais sim!)

•A morte de policiais: o absurdo no Rio de 

Janeiro

•O fim da investigação como instrumento



A militarização das polícias e suas 

consequências

A mudança dos códigos:

apropriação do léxico de guerra em

matéria policial: policiais,

criminosos, imprensa e sociedade.



POR UMA NOVA AGENDA NO ENFRENTAMENTO DAS 
QUESTÕES DE POLÍCIA E SEGURANÇA PÚBLICA

1) A assim chamada “guerra contra o tráfico de drogas”

causou e vem causando tantos estragos políticos,

econômicos e sociais, com morte de policiais e civis

sem relação alguma com drogas, que é chegado o

momento de debater se esta dita guerra vale a pena.

Debater a fragilidade do estado diante da estrutura do

narcotráfico e inclusive agendar debates sobre a

regulação dessas drogas;

2) O desarmamento de civis não-policiais. A violência

policial somada a ineficiência na resolução de crimes é

um problema.



POR UMA NOVA AGENDA NO ENFRENTAMENTO DAS 
QUESTÕES DE POLÍCIA E SEGURANÇA PÚBLICA

•Mas é igualmente um problema que deve ser

enfrentado com urgência o poderio bélico dos

traficantes. O derrame de armas de grosso calibre e

de feição militar criou um fenômeno paralelo: a

militarização do criminosos (organizados ou não).

Não se pode exigir que a polícia deponha armas,

enquanto não formos capazes de desarmar os

criminosos, retirando-lhes o excesso que

denunciamos nas forças policiais.



Mudança no sistema investigatório: 

fim da tradição inquisitorial

•Por fim uma mudança que parece necessária: O

inquérito policial como instrumento ou modo de

investigação já deu nítidas mostras de cansaço.

A polícia, mesmo no contexto dito problemático,

possui condições de evoluir para uma

investigação técnica, que abandone o modus

operandi medieval que foi baseado na tortura e,

queiramos ou não, na pura delação.



Mensagem final

O titulo do livro do sociólogo americano Alex Vitale, tem,

segundo nos parece, um propósito provocativo. A extinção do

policiamento e das atividades policiais de investigação criminal

não se mostra uma agenda viável, a não ser que concordemos

que o próprio Estado já não faz sentido. Entretanto, há que

mudar a gramática policial como meio de melhorar a relação

policial/cidadão. O lugar do policial é a rua, o seu olhar é um

olhar para dentro. Por isto, temos que diminuir e ajustar nossas

expectativas sobre a atividade policial. Polícia não é panaceia

para todos os males. Assumir que certos e graves problemas

são de ordem social e/ou política, não de ordem policial, é um

imperativo para cobrar de cada agente público nos exatos

termos do mandato que recebeu da sociedade.



Muito Obrigado!!

Eduardo S. de Oliveira Benones
Procurador da República

Coordenador do Controle Externo da Atividade Policial
MPF/RJ

(eduardobenones@gmail.com)


