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RESUMO

Este  trabalho  teve  por  objetivo  discorrer  sobre  a  Força  Nacional  de

Segurança Pública no Distrito Federal como objeto central a fim de refletir sobre a

sua  criação  dentro  do  Ministério  da  Justiça  como  um programa  de  cooperação

federativo  denominado  Força  Nacional  de  Segurança  Pública.  Como  essa  nova

identidade profissional, a partir da integração de vários policiais vindos de diversas

regiões  do  país,  surgiu  para  dar  apoio  aos  entes  federados  no  combate  à

criminalidade, mostrando como essa nova corporação conseguiu nesses onze anos

de existência se manter  com as diferenças existentes entre os indivíduos que a

compõe  e  como  se  adaptam  nesta  nova  identidade  onde  estão  inseridos,  com

costumes,  relacionamentos  e  práticas  diversas.  Procurou-se  entender  como  é  a

característica desta nova representação em relação às representações existentes

nos grupos de militares dos Estados, se a adaptação desses militares mobilizados

para a FNSP gera algum conflito social, se afeta a produção do trabalho e como

conseguem  suportar  o  período  de  tempo  de  mobilização  com  as  divergências

criadas entre expectativas e frustrações. Para conseguirmos entender  essa nova

identidade que foi formada e atingir esse objetivo precisávamos ter o conhecimento,

mesmo de forma resumida, do que vem a ser uma Representação Social. Vamos

poder observar que essa identidade ficará enraizada no íntimo de cada militar e que

quando voltar para seu Estado de origem se sentirá um “Força Nacional” na sua

Instituição de formação.

Palavras-chave: REPRESENTAÇÃO.  SEGURANÇA.  FORÇA.  NACIONAL.

IDENTIDADE.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho científico tem como tema a Integração das Instituições

de Segurança Pública no Brasil.

Para tanto, toma-se a Força Nacional de Segurança Pública como objeto

central deste trabalho a fim de refletir sobre a sua criação dentro do Ministério da

Justiça como um programa de cooperação federativo denominado Força Nacional

de Segurança Pública – FNSP.

O interesse maior sobre esse tema de integração está ligado com a minha

própria história profissional, pois fui militar do Exército Brasileiro por longos vinte e

um anos de forma que desde minha juventude estive na caserna, termo utilizado no

jargão militar quando está no quartel, onde fui forjado dentro do regime militar. No

ano de 2005, houve um rompimento abrupto dessa ligação tão forte que tinha com a

Instituição Militar porque por concurso público ingressei na Polícia Rodoviária Fede-

ral de forma que até o dia 01 de agosto de 2005 eu era militar e já no dia seguinte,

dia 02 de agosto de 2005, passei a ser civil, em uma força policial civil, sem o regime

rígido do militarismo, que foi minha identidade até então.

Nesta nova fase de minha vida profissional tive que me despir dos símbolos,

da farda, das tradições do Exército, da forma de comunicação que tinha com os

companheiros e de tudo que representava minha identidade como militar, até então,

para me adaptar a uma nova representação para mim, a Polícia Rodoviária Federal

com seus símbolos representativos, sua forma própria de comunicação entre seus

integrantes, um novo uniforme que identifica a instituição PRF, etc. Tudo novo de for-

ma que no começo a adaptação foi difícil e os conflitos apareceram devido ao novo

modo de pensar, agir e se comunicar.

Outro fator de interesse em pesquisar o tema foi quando já policial rodoviário

federal e estando à disposição da SENASP pude ter um contato mais próximo com

os integrantes da Força Nacional e, por meio de conversas informais e observação

de seus comportamentos,  me identifiquei  com eles e vi  a necessidade de saber

como se adaptam neste novo contexto onde estão inseridos com policiais de diver-

sas regionalidades, costumes, relacionamentos e práticas policiais diversas, como é

formada essa nova identidade que é a Força Nacional de Segurança Pública, onde
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todos os seus integrantes, apesar de virem com seus costumes e formação próprios,

têm que interagir e se relacionar nesse novo meio.

A FNSP é uma força de integração que possui somente 11 anos de existên-

cia. Por ser muito nova, não foi estudada em muitos aspectos e um dos objetivos é

saber como se comporta seu contingente durante o período em que os policiais e

bombeiros militares dos Estados estão integrados e mobilizados.

Dentro do tema proposto, o problema a ser investigado são os possíveis

conflitos sociais e profissionais gerados com o surgimento da FNSP. Como delimita-

ção desse problema, buscou-se compreender como é a adaptação dos militares dos

Estados, mobilizados para esta corporação instituída, no Distrito Federal.

O objetivo específico foi descobrir como se caracteriza essa nova organiza-

ção nos grupos de militares dos Estados e se a adaptação desses militares mobiliza-

dos para a FNSP gera algum conflito social e se afeta a produção do trabalho e

como conseguem suportar o período de tempo mobilizado com as divergências cria-

das entre expectativas e frustrações.

Para buscar compreender o objeto proposto, o trabalho se defrontou com as

seguintes questões:

1) Qual a natureza do trabalho dos policiais da FNSP e em que esse traba-

lho difere da rotina encontrada em suas cidades de origem?

2) Como é a relação da PM com a sociedade em seu estado de origem?

3) Como se dá essa relação da sociedade com o policial da FNSP?

4) Há diferença entre a formação policial na polícia de seu Estado e a forma-

ção na FNSP?

5) Como é a relação/convívio de trabalho com os companheiros e superiores

mobilizados da FNSP em  relação aos companheiros e superiores da instituição de

origem?

6) Há semelhança e/ou diferença entre a sua instituição de origem e a insti -

tuição FNSP, seja na área administrativa e/ou em operação?

7) Durante esse tempo de permanência na FNSP há ou houve alguma frus-

tração em relação à FNSP?

8) Como são as condições de trabalho e apoio logístico durante o período de

mobilização e/ou em operações?
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9) Como são as condições de trabalho e apoio logístico nas instituições de

origem?

10) Quais os pontos positivos e negativos de estar mobilizado?

11) Qual a sua maior necessidade para que haja melhor adaptação no perío-

do de mobilização e consequente melhora na produtividade do serviço policial?

12) Como é visto e o que se entende pelo lema “Preparados para tudo”?

13) Como é visto a presença feminina na FNSP?

Para responder a esses questionamentos, foi realizada uma coleta de dados

considerando as seguintes variáveis: oficiais, praças, masculino, feminino.

A pesquisa exploratória foi realizada por meio de questionário com perguntas

fechadas  e  abertas,  usando  a  técnica  por  meio  de  formulário  on-line  feito  pelo

aplicativo “google forms” (Anexo I) enviado por e-mail para todo o efetivo lotado no

Distrito Federal, como: Batalhão Escolar de Pronto Emprego (BEPE) localizado no

Gama/DF, Depósito de Suprimento da Força Nacional, no Cruzeiro e Sede do De-

partamento da Força Nacional de Segurança Pública, na Esplanada dos Ministérios.

Outra técnica utilizada foi por meio de grupo focal em dois momentos, no primeiro

com um grupo de praças e no segundo momento com um grupo de oficiais da FNSP,

lotados na Sede do Departamento.

Tanto no grupo focal quanto no questionário, a seleção foi feita com os polici-

ais e bombeiros militares integrados à força que tinham, no mínimo, seis meses de

mobilização, divididos entre oficiais e praças, femininos e masculinos e foi limitada

no campo empírico somente aos policiais que se encontram mobilizados no DF.

O quantitativo de entrevistados não foi limitado. Foi dado um prazo de vinte

e um dias para que todo o efetivo respondesse o formulário enviado, porém não fo-

ram todos que retornaram com as respostas, todavia, todas as respostas retornadas

foram analisadas. 

A entrevista por meio de grupo focal cessou com período determinado de

duas horas para os dois grupos formados em dias diferentes. As entrevistas dos gru-

pos focais foram todas gravadas e depois transcritas e analisadas que, acompanha-

das das respostas dos formulários, serviram de subsídio para uma análise mais apu-

rada que proporcionou responder as perguntas dos problemas levantados no traba-

lho.
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Para subsidiar  o  trabalho foi  feito  um levantamento documental  (normas,

leis, portarias e decretos) e levantamentos bibliográficos (artigos, estudos e relató-

rios técnicos) sobre a FNSP e a Teoria das Representações Sociais, tudo como fonte

de pesquisa para auxiliar o trabalho em questão.

Este trabalho tem o objetivo para além da compreensão acadêmica da pro-

blemática investigada que envolve a FNSP, pois pretende contribuir para um olhar

específico da Secretaria Nacional  de Segurança Pública (SENASP), em conjunto

com o Departamento da Força Nacional de Segurança Pública (DFNSP), de forma

que possam encontrar alternativas para melhorar as condições de permanência e

produção no trabalho do efetivo mobilizado na Força Nacional, suprindo as necessi-

dades de seus integrantes e do próprio órgão de forma que os policiais e bombeiros

militares dos Estados integrados possam completar seu período de mobilização em

sua totalidade e com qualidade.

2. SURGIMENTO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

2.1 Antecedentes históricos

Durante a década de 90, o Brasil estava enfrentando uma onda de violên-

cia que estava trazendo insegurança e afligindo a sociedade brasileira devido o au-

mento dos índices de criminalidade associado ao comércio de drogas ilegais e o au-

mento da circulação de armas de fogo, principalmente nas periferias e favelas das

grandes cidades somando a isso a ineficácia das polícias nas ações de repressões e

a corrupção das polícias que já estavam a olhos vistos.

Em consequência, a questão de segurança pública passou a ser assunto

relevante e destacado como ponto principal nas discussões políticas como problema

social no país mobilizando a gestão pública federal na identificação de soluções com

políticas públicas para tentar minimizar o problema da violência, porém as respostas

não foram muito significativas, pois as policias civis e militares dos estados tratavam

o assunto “segurança pública” de forma isolada em cada unidade da federação que

desprovidas de experiências, sem recursos de informação e sem saberem lidar com

a redemocratização que ainda estava “engatinhando” no país continuaram apostan-

do no método convencional de combate ao crime, o uso da força e da repressão ile-

gal sem limites que causaram um aumento na taxa de homicídio, entre os anos 1991

a 2000, de quase 30%. (SENTO-SÉ, 2011).
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Se os anos 90 foram críticos na questão da violência com perdas de vidas

com aumento nas taxas de homicídios, também no final da década houve uma sen-

sibilização das autoridades em aprofundar a discussão e se mobilizarem para mudar

o quadro apresentado criando uma Política Nacional de Segurança Pública (PNSP).

O Governo Federal à época, em 1997, cria a Secretaria Nacional de Segu-

rança Pública (SENASP)1 com a finalidade de assessorar o Ministério da Justiça na

implementação e acompanhamento da Política Nacional  de Segurança Pública e

dos Programas Federais de Prevenção Social e Controle da Violência e Criminalida-

de, promover a integração e estimular a modernização e o reaparelhamento dos ór-

gãos de segurança pública, além de outras competências, contudo, inicialmente foi

um órgão formalmente criado não tendo efetividade prática, somente alguns anos

depois, já no próximo governo que efetivamente passou a ter destaque com linhas

mais estratégicas e estruturadas para sua atuação (SÁ E SILVA, 2012).

O ano 2000 foi um marco para que o Governo Federal saísse da inércia.

Em 12 de junho de 2000 um acontecimento de repercussão nacional e internacional

conhecido como “O sequestro do ônibus 174” que ficou retido no bairro do Jardim

Botânico na cidade do Rio de Janeiro, por mais de 5 horas, sob a mira de um revól-

ver por Sandro Barbosa do Nascimento, teve o desfecho da morte do agressor e da

refém Geisa na ação de policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Figura retirada do site <www.google.com.br>

1  Criada pelo Decreto nº 2.315, de 4 de setembro de 1997, em decorrência da transformação da antiga Secreta-
ria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública - SEPLANSEG
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Figura retirada do site <www.google.com.br>

Esta tragédia impactou o governo federal que lançou publicamente o pri-

meiro Plano Nacional de Segurança Pública (1PNSP) intitulado “O Brasil Diz Não à

Violência”2 e teve como meta apoiar os governos estaduais na melhoria do sistema

de segurança com ações de natureza normativa e institucional, nesta com a criação

do Sistema Nacional de Segurança Pública. Logo em seguida foi criado o Fundo Na-

cional de Segurança Pública (FNSP)3 com o objetivo de prover os estados com re-

cursos para investimentos estratégicos da segurança lançando as bases para a efe-

tivação da SENASP e, no ano de 2001, cria-se o Plano de Integração e Acompanha-

mento dos Programas Sociais de Prevenção à Violência (PIAPS).

Neste Primeiro PNSP surgiram as palavras integração e cooperação fa-

zendo com que grupos de interesses antagônicos como elites políticas, poder públi-

co e sociedade civil fossem preteridos por um desejo maior e comum entre si: “a re-

cuperação da tranquilidade e do sentimento de segurança da população brasileira”

(SENTO-SÉ, 2011, p. 509).

No ano de 2003, no início do governo seguinte, é lançado o Projeto Segu-

rança Pública para o Brasil4 com projetos mais estratégicos e estruturantes para atu-

ação e mobilização dos recursos do FNSP, saindo do binômio viaturas/armamento e

2  <http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/procuradoria_geral/nicceap/legis_armas/Legislacao_completa/ 
Plano_Nacional_de_Seguranca_Publica_2000_2002.pdf>       Acessado em 10 Out 2015.
3  Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, alterada pela Lei nº 10.746, de 10 de outubro de 2003.
4  Instituto Cidadania/Fundação Djalma Guimarães. (2003), Projeto Segurança Pública para o Brasil.
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tendo um foco maior no planejamento, gestão com diagnóstico da violência e da cri-

minalidade, alimentando ações preventivas, estratégicas, orientadas e monitoradas.

Um dos pontos altos deste “segundo plano” é o surgimento dos Gabinetes

de Gestão Integrada (GGIs) nos municípios e Estados como “foros deliberativos e

executivos, compostos por representantes das agências de segurança pública e jus-

tiça criminal, que operam por consenso, sem hierarquia, respeitando a autonomia

das instituições que o compõem” (BRASIL, 2003b apud SÁ E SILVA, 2012, p. 416).

Os GGIs eram supervisionados por comitês gestores nos Estados e na

União e era a base de governança do sistema de política pública que ainda em 2003

foi dado o nome de Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) que segundo Soa-

res (2007 apud SÁ E SILVA, 2012, p. 416):

O SUSP não implicaria a unificação das polícias, mas a geração de meios

que lhes propiciassem trabalhar cooperativamente, segundo matriz integra-

da de gestão,  sempre com transparência,  controle  externo,  avaliações e

monitoramento corretivo. Nos termos desse modelo, o trabalho policial seria

orientado prioritariamente para a prevenção e buscaria articular-se com po-

líticas sociais de natureza especificamente preventiva.

Essa política de segurança pública ora implantada construiu  uma base

para se pensar numa força policial integrada para controle da violência, principal-

mente na questão de homicídios que afetava a preservação da ordem social.

No entanto, havia dificuldade no controle da violência devido à incapacida-

de técnica das forças estaduais de segurança, exemplo disso foi na rebelião de 2002

e 2004 na penitenciária de Urso Branco em Porto Velho - Rondônia onde ocorreram

práticas de violação dos direitos humanos.

As autoridades do estado de Rondônia solicitaram ajuda dos estados de

São Paulo e Rio Grande do Sul que tinham expertise em ações em presídios, porém

não tinham base legal para atuarem fora de seus estados de origem reforçando a

ideia de uma força de cooperação federativa para atuar nos estados em situações

de crise.

Neste período, o Brasil estava pleiteando uma cadeira permanente na Or-

ganização das Nações Unidas (ONU), porém tinha que apresentar um projeto de cri-

ação de uma guarda nacional para preservação da ordem social em situações de

crise.
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A ideia de criação de uma Guarda Nacional surgiu. Foi em maio de 2002,

apresentado no Senado Federal a PEC nº 534 com a seguinte redação: “Altera o art.

144 da Constituição Federal, para dispor sobre as competências da guarda munici-

pal e criação da guarda nacional. ” 5

Apesar de ter sido rejeitada pela comissão da câmara dos deputados, a

ideia da criação da guarda nacional na esfera federal, serviu como modelo para cria-

ção de uma Força Nacional composta por policiais oriundos das instituições de se-

gurança dos estados nos moldes das Forças de Paz da ONU que possuem forças

integradas de vários países. (ANJOS, 2014).

2.2 Criação da Força Nacional de Segurança Pública – FNSP

- Cumprir o que está instituído no art. 144 da CF/88:

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

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pesso-

as e do patrimônio, através dos seguintes órgãos” (EC nº 19/1998 e EC nº

82/2014)

- O grande clamor social  diante do crescimento da violência exigindo

atuações mais eficientes e eficazes dos órgãos de segurança e das polícias no com-

bate à criminalidade e que atuem não só no âmbito local, mas, também, em âmbito

nacional.

- A necessidade da União em apoiar os entes federados e estes se apoi-

arem entre si na preservação da ordem pública e na redução do índice de criminali-

dade.

- A necessidade de uma polícia ostensiva mais próxima da sociedade e

que correspondesse aos anseios desta com o alcance na redução das taxas de cri-

minalidade e violência.

- O emprego de policiais com formação especializada, com treinamento

frequente e equipamentos adequados para atuarem quando solicitados.

- A possibilidade de os Estados contarem com o emprego de uma força

que possa dar um apoio imediato, com qualificação e experiência específicas frente

5  PEC 534/2002. Disponível em: <http://www.guardamunicipal.com.br/pec534.html> Acessado em 10 
Out 2015.
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a situações que coloque em perigo a paz social, a preservação da ordem pública e

que tenha a possibilidade de fugir ao controle do ente federativo.

Diante disso, o argumento do Governo Federal é que não poderia ficar de

“braços cruzados” vendo a delinquência aumentar e os estados não dando conta de

coibir efetivamente a ameaça à preservação da ordem pública, à incolumidade das

pessoas e ao patrimônio. É sob tal argumento que se dá início a um programa intitu-

lado Força Nacional de Segurança Pública.

O Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004, cria a Força Nacional de 

Segurança Pública:

“Disciplina a organização e o funcionamento da administração pública fede-

ral, para desenvolvimento do programa de cooperação federativa denomina-

do Força Nacional de Segurança Pública, e dá outras providências. ”

A FNSP é um programa de cooperação técnica6 entre a União e os Entes

Federados e o Distrito Federal, por meio de convênio, formada por profissionais da

segurança pública dos Estados e do DF, subordinada diretamente à Secretaria Naci-

onal de Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça, a qual mediante soli-

citação expressa dos governadores dos Estados, do Distrito Federal ou de Ministro

de Estado (art. 4º, Decreto nº 5.289/2004) e com autorização do Ministro de Estado

da Justiça, executa serviços imprescindíveis para a preservação da ordem pública,

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, podendo atuar também em situações

de emergência e calamidades públicas de forma temporária e planejada em qual-

quer parte do território nacional.

Um ponto importante é que a FNSP não é uma força policial federal, pois a

sua atuação nos estados fica subordinada ao órgão de segurança daquele Estado.

Na verdade, a Força Nacional é uma força de integração com profissionais de vários

estados federados e a União que prestam apoio aos entes solicitantes e aos órgãos

de segurança federais, sob coordenação do Ministério da Justiça. Portanto, são os

próprios estados que ajudam no apoio aos Estados solicitantes. Por esse motivo, é

uma força de característica federativa e não “federal”, pois só pode atuar com pedido

expresso do Governador do Estado ficando subordinada diretamente, quando em

6  É importante salientar que apesar de ser uma corporação instituída, não é uma instituição, não é 
um órgão independente e, portanto, não possui autonomia com poderes de decisão.
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operação, ao comando da unidade federada, ou seja, a Força Nacional não é uma

“Força  de  Intervenção”  da  União,  pois  respeita  o  “pacto  federativo”  (ARAGON,

2010).

A Força  Nacional  atuava  sem  um  acordo  de  cooperação  formalmente

constituído entre a União e as Unidades da Federação. Os servidores dos estados

eram convocados e ficavam à disposição da Força para receberem treinamentos e

serem empregados em operações quando necessário. A partir da criação da Lei nº

11.473/2007, passou a ter maior visibilidade, pois começou a fazer convênios dando

consistência jurídica aos atos de cooperação com os entes federados e cumprindo

rigorosamente o disposto no art. 241 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que

exige que o convênio entre a União e os entes federados para execução de serviços

públicos estejam previstos em lei:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão

por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre

os entes federados,  autorizando a gestão associada de serviços públicos,

bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e

bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (EC nº 19/1998).

Vale destacar  que atualmente 26 Unidades da Federação aderiram ao

Convênio, ficando de fora somente o Estado de São Paulo (PILLON, 2014).

Em 2004, quando a FNSP foi criada, não havia um grupo que pudesse se

mobilizar rapidamente e ser empregado de imediato após o pedido emergencial do

Estado solicitante. Desde 2008, a FNSP possui um Batalhão Escola de Pronto Em-

prego7 (BEPE), com um contingente de “pronta resposta”, sediado em Brasília, que

mantém um efetivo mínimo de 500 profissionais capacitados a agirem rapidamente

(Decreto nº 6.189/2007).

7 Criado pela Portaria nº 1.801, de 18 de setembro de 2008, alterado pela Portaria nº 2.517, de 12 de
dezembro de 2008.
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Figura 1. Cedida pelo DFNSP

2.3 Força de Paz da ONU como inspiração para criação da FNSP

A organização da FNSP se espelhou no modelo da Força de Paz da ONU

formada pelo contingente brasileiro das Forças Armadas do Brasil.  A atuação de

uma Força de Paz da ONU em um país depende do pedido formulado pela autorida-

de máxima do país-membro, que esteja ameaçada a manutenção da paz e da segu-

rança internacional, nesse pedido deve estar incluída a autorização para que tropas

militares possam entrar no país. Conforme o pedido, o Conselho de Segurança (CS)

da ONU pode baixar uma Resolução autorizando a Operação de Paz e concede o

“Mandato da Missão”8.

É feito em seguida um Acordo Sobre o Status da Força, que “é um docu-

mento firmado entre a nação anfitriã e o Organismo Internacional que implementa a

Op Paz, onde são definidas as situações detalhadas da missão de paz e dos seus

elementos e a situação legal. ” (Port. 2.090, 2013, p. 23)

Os documentos anteriores são os que dão legalidade à ONU enviar as tro-

pas para o país que necessita da ajuda. Em seguida, o Departamento de Operações

de Manutenção da Paz (DPKO), ligado diretamente ao Secretariado da ONU, fica

responsável  pelo  planejamento,  preparação,  condução e  orientação de  todas  as

operações de campanha da ONU, em particular, as Operações de Manutenção da

Paz (Port. 2.090, 2013, p. 17).

8  É o documento formal que estabelece uma Op Paz, contendo os seus fundamentos e objetivos a
atingir, com mandato de um ano podendo ser alterado/renovado por novas resoluções do CS.
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O DPKO elabora as Diretrizes de Operação de Paz, distribuídas aos paí-

ses-membros que cederam suas tropas, que estabelece orientações de cunho ope-

rativo, administrativo, financeiro e logístico.

Existe, ainda, o Memorando de Entendimento, qual seja: “documento con-

tratual entre a ONU e os países que contribuem com tropas para uma missão em

particular” (Port. 2.090, 2013, p. 24).

Antes de 2005, os contingentes brasileiros que eram designados para mis-

sões de paz da ONU ministravam suas próprias instruções de preparação. No ano

de 2005, após um ano do Exército Brasileiro (EB) estar em Missão das Nações Uni-

das para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), foi criado o Centro de Instrução de

Operações de Paz (CIOpPaz) e em 2010, devido a preparação não só de militares,

mas também civis brasileiros e de nações amigas, alterou sua denominação para

Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB)9

Toda essa explanação sobre as Missões de Paz da ONU com contingen-

tes das Forças Armadas do Brasil é para mostrar a grande semelhança de como foi

criada a FNSP e como se estruturou esta Força em seus 11 anos de existência.

Se fizermos uma analogia com os documentos que dão legalidade a for-

mação do contingente de Missão de Paz da ONU, a autorização para entrar no país

que necessita de ajuda e os órgãos e autoridades responsáveis por esse evento, ve-

remos que há grandes semelhanças: 

Missão de Paz da ONU FNSP

Secretariado da ONU Ministério da Justiça

Conselho de Segurança da ONU SENASP

DPKO DFNSP

Força de Paz da ONU FNSP

Pedido da Autoridade Máxima do País Pedido da Autoridade Máxima do Estado

Mandato da Missão Portaria de Autorização de envio da FNSP

Acordo sobre o Status da Força Convênio com o Estado

Diretrizes de Operação de Paz Ordem de Missão

Memorando de Entendimento Termo de Cooperação

9  Informações sobre o CCOPAB e as Missões de Paz do EB, podem ser acessadas no site 
<http://www.ccopab.eb.mil.br>
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Desta forma, o modelo de ajuda que a ONU oferece aos países que estão

com ameaças da manutenção da paz e da segurança interna serviu como referência

para criação e atuação da FNSP e hoje ambas possuem semelhanças de princípios

em suas atuações.

2.4 Identidade da FNSP

A FNSP adotou  um  lema  que  a  define  como  “PREPARADOS  PARA

TUDO”10. Este lema mostra para qual o objetivo que a Força Nacional foi criada. Pre-

parados para tudo quer dizer, segundo os entrevistados, que essa corporação preci-

sa estar capacitada e especializada para as situações que tem enfrentado e ainda

enfrentará em suas missões. Deverá estar pronta para atuar em situações imprevisí-

veis.

A Força Nacional precisava ter a sua própria identidade, já que é compos-

ta por profissionais de vários Estados e de Instituições de Segurança Pública distin-

tas. Essa identidade fortaleceria o espírito de corpo entre os integrantes. Durante a

primeira turma que formou o primeiro contingente foi  aberto um concurso interno

para criar um símbolo que seria o brasão da FNSP e o símbolo vencedor se aproxi -

mou muito do atual adotado.

Figura 2: Imagem cedida pelo
DFNSP

Essa figura  é composta  pela  inscrição horizontal

“FORÇA NACIONAL”, em caracteres sem serifa, na parte

superior do brasão, em letras maiúsculas, na cor amarelo

FNSP e em formato “Arial”, tendo como fundo a cor azul

FNSP. O corpo central do brasão possui fundo “xadrez”

nas cores branco FNSP e cinza médio FNSP, o que repre-

senta a disponibilidade de atuação diuturna.

A espada, de lâmina na cor branca e cabo, copo e contornos da lâmina na cor

azul, sobrepondo-se na parte superior da lâmina à balança, sendo esta toda na cor azul

representam o símbolo consagrado da Justiça,  e,  por conseguinte, do Ministério da

Justiça. Na parte inferior do brasão, a inscrição semielíptica “MINISTÉRIO DA JUSTI-

ÇA”, na cor amarelo FNSP e em formato “Arial”, acima desta na mesma forma a inscri-

ção “SENASP”, tendo como fundo a cor azul FNSP.

10  O lema será tratado com mais detalhes na seção 4.5.1 deste trabalho.
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Figura 3: Imagem cedida pelo DFNSP

O mapa do Brasil, na cor verde claro FNSP, e

trespassado longitudinalmente por três raios na cor

amarelo FNSP, equidistantes entre si, representando

a rapidez no atendimento ao chamado para o resta-

belecimento  e  manutenção  da  ordem  pública  em

qualquer ponto do território brasileiro. 

Figura 4: Imagem cedida pelo DFNSP

A figura composta por duas pistolas Clark, na

cor preta FNSP, é o símbolo da Polícia Militar. 

Figura 5: Imagem cedida pelo DFNSP

A tocha, as machadinhas e as chamas na cor

vermelha forte são o símbolo dos Bombeiros Milita-

res. 

Figura 6: Imagem cedida pelo DFNSP

O  escudo,  nas  cores  preta  FNSP e  branca

FNSP com uma balança ao centro,  representam a

Polícia Judiciária.

Figura 7: Imagem cedida pelo DFNSP

O microscópio na cor preta FNSP simboliza a

perícia em suas diversas atividades11.

11  Todos os símbolos e significados foram tirados do estudo técnico da Pesquisa Documental e Icono-
gráfica do DFNSP desde sua criação, Projeto PNUD BRA/04/029, 2014, pela pesquisadora Verônica 
Almeida dos Anjos.
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O leitor pode observar que o símbolo da FNSP com cada destaque dentro do

brasão e exemplificado particularmente acima, remete a um desejo de ciclo comple-

to de polícia.

2.5 Profissionais Integrantes da FNSP

Desde a criação em 2004 até o ano de 2010, a FNSP só poderia mobili-

zar, por ato de cooperação federativa12 entre a União e os Estados e o Distrito Fede-

ral, servidores militares (policiais militares e bombeiros militares) para atuarem em

atividades à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patri-

mônio, por meio de policiamento ostensivo. Com o advento do Decreto nº 7.318, de

28 de setembro de 2010, foi regulamentado a participação de servidores civis (peri-

tos e policiais civis) devido ao acréscimo de atribuições desempenhas pela FNSP, a

saber:

- auxílio às ações de polícia judiciária estadual na função de investiga-

ção de infração penal, para a elucidação das causas, circunstâncias, motivos, auto-

ria e materialidade;

- auxílio às ações de inteligência relacionadas às atividades destinadas
à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio;

- realização de atividades periciais e de identificação civil e criminal des-
tinadas a colher e resguardar indícios ou provas da ocorrência de fatos ou de infra-
ção penal; 

- auxílio na ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos, inclusive
para reconhecimento de vitimados; e

- apoio a ações que visem à proteção de indivíduos, grupos e órgãos da
sociedade que promovem e protegem os direitos humanos e as liberdades funda-
mentais.

Os servidores dos Entes Federados são voluntários a participarem do pro-

grama e indicados pelos Estados e o DF ao processo de seleção e treinamento de

acordo com os critérios da Portaria nº 2.524 de 17 de novembro de 2011, revogada

pela Portaria nº 3.383, de 24 de outubro de 2013, quais sejam:

12  Lei nº 10.277, de 10 de setembro de 2001, revogada pela Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007.
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I - ter vínculo com a administração pública e experiência mínima de três

anos na atividade a ser desempenhada na FNSP;

II - não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral,

por  consanguinidade  ou  afinidade,  até  o  terceiro  grau,  inclusive  do  Ministro  de

Estado  da  Justiça,  do  Secretário  Nacional  de  Segurança  Pública,  do  Diretor  do

Departamento da Força Nacional de Segurança Pública - DFNSP, do Governador do

Estado ou do Distrito  Federal,  do  Secretário  Estadual  ou  Distrital  de  Segurança

Pública ou do dirigente máximo do órgão de segurança pública ao qual pertença; 

III - não responder processo administrativo disciplinar ou penal na Justiça

Comum ou Militar; 

IV - não ter sido condenado pela prática de infração administrativa de

natureza grave, ou possuir condenação penal nos últimos cinco anos; 

V - ter concordado, voluntariamente, em atuar em operações da FNSP,

em  conformidade  às  obrigações  estabelecidas  no  convênio  específico  de

cooperação federativa; e 

VI - ser considerado apto em inspeção de saúde e demais procedimentos

descritos no convênio específico de cooperação federativa. 

Os profissionais aptos no processo de seleção receberão um treinamento

especial denominado Instrução de Nivelamento de Conhecimento (INC). A INC foi

um tema muito recorrente em todas as falas dos entrevistados, como grande lugar

de construção dessa nova identidade e que passa a ser um divisor de águas para a

experiência desses profissionais. Os aprovados farão parte do contingente da FNSP

e poderão ficar mobilizados por até dois anos e, após, desmobilizados voltando para

o Estado e a Instituição de origem (Port. 3.383, 2013).

3. A POLÍCIA COMO REPRESENTAÇÃO SOCIAL

3.1 A Teoria das Representações Sociais

A Teoria das Representações Sociais (TRS) surgiu inicialmente pela cons-

trução teórica de Émile Durkheim13 no final do século XIX com a Teoria das Repre-

13  Não é a finalidade deste trabalho se aprofundar nas teorias formuladas pelos fundadores das Ciências Soci-
ais, porém a quem interessar em se aprofundar no surgimento da Teoria das Representações Sociais poderão
pesquisar no livro de FARR, Robert M. Representações sociais: a teoria e sua história. In: JOVCHELOVITCH,
Sandra; GUARECHI, Pedrinho (Orgs.). Textos em representações sociais. Petrópolis: Vozes, 1994.
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sentações Coletivas, que mais tarde, por volta da década de 60, no século XX, foi

reformulada por Serge Moscovici que se apoiando no próprio Durckheim, desenvol-

veu um novo conceito de representação se afastando de seu mentor, pois passou a

explorar uma variação e diversificação de ideias coletivas nas sociedades modernas

e substituiu o termo “coletivas” por “sociais” que marcou a diferença entre sua teoria

e a de Durkheim, estabelecendo uma comunicação entre a TRS, integrante da Psi-

cologia Social, e a Sociologia, esta passando a utilizar aquela para análises socioló-

gicas.

Segundo essa nova ideia formulada por Moscovici que aproxima a Socio-

logia da Psicologia Social, mostrando que as representações não estão evidencia-

das somente no mundo, mas também, na mente das pessoas, Jodelet (2001 apud

PORTO, 2009, p. 646), ressalta o seguinte:

Frente a esse mundo de objetos, pessoas, acontecimentos ou ideias, não

somos (apenas)  automatismos,  nem estamos isolados num vazio  social:

partilhamos esse mundo com os outros, que nos servem de apoio, às vezes

de forma convergente, outras pelo conflito, para compreendê-lo, administrá-

lo ou enfrentá-lo. Eis por que as representações são sociais e tão importan-

tes na vida cotidiana... Elas circulam nos discursos, são trazidas pelas pala-

vras e veiculadas em mensagens e imagens midiáticas,  cristalizadas em

condutas e em organizações materiais e espaciais.

Jodelet cria um conceito, que gera consenso entre os pesquisadores da

psicologia social, e é o que mais se aproxima da teoria de Moscovici. Para Jordelet a

TRS...

(…) é uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, tendo um

objetivo prático e concorrendo à construção de uma realidade comum a um conjunto

social. (JODELET, 1994 apud VILLAS BÔAS, 2004, p. 143)

Moscovici através de sua teoria tenta mostrar como que pelo “poder das

ideias” de senso comum, pessoas compartilham do mesmo conhecimento e formam

grupos sociais que transformam essas ideias em práticas cotidianas e com esse en-

tendimento, procura compreender o tripé, grupo / ideia (imagem) / ato, para construir

e transformar sociedades.

A Representação Social formada não é única, quer dizer, não é um único

grupo social e sim, são vários grupos sociais que se formam dentro de uma socieda-

de e cada grupo é representado por indivíduos que compartilham um conjunto de co-
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nhecimentos de senso comum dentro do contexto sociocultural em que vivem. É em

cada grupo que os indivíduos se ancoram, encontram seu “porto seguro”, principal-

mente quando surgem objetos ou ideias novas e procuram torná-las familiares, obje-

tivando essas novas ideias em imagens reais, concretas e compreensíveis, inserindo

em seu cotidiano os novos conceitos que se apresentam e com os quais passarão a

lidar também.

A representação recebe o qualificativo “social” justamente porque é uma

“modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de com-

portamentos e a comunicação entre indivíduos” (MOSCOVICI, 1978 apud VILLAS

BÔAS, 2004, p. 145)

A representação social somente é construída se houver interação entre os

indivíduos com mesmas ideias e compartilham seus conhecimentos com outros indi-

víduos por meio de conversas e discussões e vão formando um código que é aceito

na comunicação entre esses indivíduos que passam a se compreender de forma fluí-

da e inteligível. É essa comunicação que é o ponto limite que distingue os membros

de cada grupo que vão construindo uma representação, formando um grupo social. 

Somado a essa relação entre indivíduos há também os objetos que repre-

sentam socialmente esse grupo que, segundo Moscovici (1978 apud VILLAS BÔAS,

2004, p. 146) “uma representação é sempre uma representação de alguém, tanto de

alguma coisa”. Portanto, sem um objeto e sem um sujeito social não há representa-

ção social.

As representações não são estáticas, elas vão se modificando ao longo

do tempo de acordo com os indivíduos que as integram e pode até parecer contradi-

tório, pois grupos sociais podem interagir com os outros grupos sociais e se adap-

tando a diferentes situações de forma que estarão em permanente construção e se

modificando e se reconstruindo. É justamente esse ponto que me ajuda a pensar ao

longo de todo esse trabalho a FNSP a partir da Teoria das Representações Sociais.

Essas representações podem ser diferentes entre si e mesmo assim po-

dem possuir os mesmos indivíduos, porém organizados de um outro modo, e que

vão dar origem a uma outra representação social.

Nesse contexto, as relações sociais criadas entre esses indivíduos dentro

desses grupos representados socialmente vão gerando posturas cognitivas nos indi-
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víduos e vai se percebendo a existência de conteúdos emocionais nessas represen-

tações.

Jodelet parte de uma postura cognitivista e reconhece a importância das

emoções e argumenta que “(...) os fenômenos cognitivos engajam a pertença social

dos indivíduos com as implicações afetivas e normativas (...) à qual estão ligados”

(Jodelet, 1994 apud VILLAS BÔAS, 2003, p. 154).

Jodelet, ainda, faz a seguinte observação.

(...) as representações sociais devem ser estudadas articulando elementos

afetivos, mentais e sociais e integrando ao lado da cognição, da linguagem

e da comunicação, as relações sociais que afetam as representações e a

realidade material, social e ideal sobre as quais elas intervirão. (Ibid., p.155)

É nesse aspecto que podemos dizer que a associação dos aspectos afeti-

vos dos indivíduos com os objetos que simbolizam – materializam – as representa-

ções sociais estimulam as emoções e os afetos através de símbolos inscritos na tra-

dição, nos emblema-bandeiras, nos uniformes, etc., aos quais cada um reverbera14

Segundo Moscovici (1999 apud VILLAS BÔAS, 2003, p. 155):

(...) as representações sociais sempre se preocupam com os aspectos da

sensibilidade social, sentimentos sociais, entre outros. [Elas] são indispen-

sáveis para mobilizar as pessoas, para permitir representar o futuro e tam-

bém para criar vínculos, uma vez que há algo posto em comum com o pen-

samento, nos sentimentos e no intercâmbio conversacional.

3.2 Diferenças entre as representações sociais das instituições policiais

Como vimos no tópico anterior, as representações sociais se formam com

indivíduos, objetos e se materializam na associação desses indivíduos, que intera-

gem entre si em ideias e conhecimentos, com os objetos que simbolizam essa repre-

sentação estimulando as emoções e os afetos desse grupo.

É dentro desse contexto descrito no tópico anterior que vamos cotejar

como a TRS nos permite pensar sobre as corporações policiais.

As corporações das polícias militares possuem identidades e característi-

cas próprias que diferenciam dos grupos sociais formados na sociedade. Por serem

14  Moscovici apud Lane, 1993, pp. 59-60 apud Villas Bôas, 2003, p. 155
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corporações engessadas por seus regulamentos, disciplina e hierarquia formam um

grupo fechado entre si quase que impenetrável pela sociedade “comum”.

Os policiais militares, sejam em qualquer parte dos estados federativos,

têm os seus linguajares próprios dentro da instituição, seus comportamentos quando

fora de serviço é de fácil identificação, pois a postura de um policial militar é diferen-

te dos demais indivíduos da sociedade. Esta instituição, Polícia Militar, possui traços

comuns que permitem pensar em uma cultura própria que os singulariza.

A interação com o público em geral é diferente, vai depender de como

esse policial foi preparado, foi formado. É essa formação que mostra qual será o tra-

tamento dispensado em uma abordagem que deve ser a mesma, independentemen-

te do local em que esteja atuando ou do grupo social abordado a ponto de a socie-

dade identificar se essa polícia é violenta ou cidadã.

Para definir ou entender o que faz a polícia, Monjardet (2003 apud POR-

TO, 2004, p. 132) faz lembrar que:

“a ação policial é posta em movimento por três fontes. Certas tarefas são

prescritas de maneira imperativa pela hierarquia superior(...) outras respos-

tas mais ou menos obrigatórias às solicitações do público(...) outras enfim

são de iniciativa policial(...) essa simples observação permite inferir que o

aparelho policial é indissociavelmente: um instrumento de poder que lhe dá

ordens; um serviço público, suscetível de ser requisitado por todos; uma

profissão que desenvolve seus próprios interesses. Tripla determinação que

não tem razão alguma para fundir-se em perfeita harmonia. Ao contrário,

essas três dimensões podem se confrontar como lógicas de ação distintas e

concorrentes”

Cada instituição policial em seus estados de origem tem os seus próprios

padrões de atuação e de interação com a sociedade a despeito de um marco legal

comum. Seus integrantes agem conforme o que aprenderam nas respectivas acade-

mias de polícia e trazem essa formação para atuar no cotidiano do serviço, porém

como disse Monjardet, a ação policial também depende das ordens emanadas de

seus superiores, do anseio da sociedade e da própria iniciativa policial que no jargão

desta cultura, por vezes, é definida como tirocínio policial, que é adquirido com a ex-

periência vivida em sua região e muitas vezes esses três fatores que influenciam na

atuação do policial não estão em sintonia.
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Outro fator importante em cada instituição policial que se diferencia de es-

tado para estado são os códigos, preceitos e ritos próprios criados de acordo com

seus regionalismos e que por meio dos quais é mantida a visão corporativa e abran-

ge também a sociedade que se encontra envolvida, pois na sociedade encontramos

representações, principalmente formada por jovens, que ficam estigmatizadas e são

alvo das representações policiais no policiamento ostensivo. A seguir darei alguns

exemplos, lembrando que esses exemplos podem estar marcados por estereótipos,

visões distorcidas, preconceitos, mas que são importantes para entender como a po-

lícia pensa nos seus diferentes contextos.

Um exemplo é como os policiais militares identificam e/ou diferenciam o

“bandido” do “cidadão de bem”. Na Polícia Militar do DF o suspeito é considerado

“peba” e possui características próprias definidas e construídas pelos policiais da

corporação: indivíduo andando de boné com pala reta, camiseta sem manga bem

folgada e longa, bermudão abaixo do joelho com cintura bem baixa aparecendo a

roupa de baixo e tênis. Policiais da PMDF alegam que oitenta por cento dos indiví -

duos parados com essa característica são “pebas” e têm alguma coisa de errado.

(MACIEL, 2009).

No Rio de Janeiro, a identificação feita por policiais são, na sua maioria,

indivíduos do subúrbio da cidade, que andam sem camisa, bermuda, chinelo e geral-

mente não estão sozinhos e são denominados de “pivetes” para os menores e mar-

ginais de modo em geral.

Um outro exemplo de comunicação e/ou linguagem distinta entre as for-

ças policiais que se pode destacar como forma de distinção entre as representações

policiais é a Polícia Rodoviária Federal que identifica o “bandido” como “mala”. O in-

divíduo que comete um ato que caracterize ilícito criminal ou está em situação sus-

peita é caracterizado como “mala”.

Como podemos ver nos exemplos citados, cada força policial estadual ou

federal tem os seus próprios códigos que orientam as ações baseadas por vezes em

estereótipos disseminados na cultura organizacional e formas de atuarem no exercí-

cio da profissão que caracterizam cada uma delas como uma representação social

distinta.
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Outra situação que distingue as instituições policiais e que de certa forma

caracterizam as representações que elas formam, é a maneira como atuam, os pro-

cedimentos adotados na abordagem ou no patrulhamento das cidades. Se fizermos

uma pergunta a diversas pessoas sobre “Na sua opinião, qual é a polícia mais vio-

lenta do país? ” Creio que muitas diriam: “Polícia Militar do Rio de Janeiro”. Isso por-

que o que vimos pela imprensa televisiva e escrita é que a PMERJ já entra atirando

e tratando todos como marginais e o patrulhamento motorizado geralmente é feito

com os armamentos para fora do veículo mostrando para a sociedade o seu apara-

to.

Em uma entrevista realizada pela pesquisadora Maria Stela Grossi Porto,

uma das representações das elites policiais no DF diz que “a sociedade brasileira é

uma sociedade violenta, que essa violência não é específica ao contexto brasileiro,

mas que aqui há particularidades que não podem ser subestimadas, uma delas, o

fato de a população, em função de seus medos e inseguranças, ser uma população

que se arma cada vez mais. ” (PORTO, 2004, p. 134).

A criminalidade no Rio de Janeiro que possui as maiores organizações

criminosas do país e fortemente armadas, tem características que fazem com que os

policiais atuem de forma violenta e estejam em alerta todo o tempo no serviço.

Já a Polícia Militar do DF, de onde partiu a fala de um representante da

polícia que diz que “a sociedade brasileira é uma sociedade violenta”, é a represen-

tação policial que atua mais na prevenção do crime ao invés da repressão que é a

característica da ação policial no Rio de Janeiro.

A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, é outra instituição policial que

foi construindo sua representação social para uma visão mais voltada para a socie-

dade e os Direitos Humanos e é uma polícia bem-vista pela população pelo trata-

mento que é dado ao cidadão de bem e ao “mala” (criminoso), por esse e outros mo-

tivos é considerada pela sociedade como “polícia cidadã”, sendo homenageada com

prêmios pela sua atuação como por exemplo o prêmio Neide Castanha em maio de

201515.

15  Prêmio Neide Castanha pelo Projeto Mapear – mapeamento dos pontos vulneráveis à exploração
sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais brasileiras na categoria “Conhecimento”.
Produção de conhecimento em Direitos Humanos. <http://premioneidecastanha.blogspot.com.br>
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“A Polícia  Rodoviária  Federal  já  recebeu diversas premiações por  sua

atuação no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes desde o

início do Projeto Mapear, em 2004. As homenagens recebidas representam o reco-

nhecimento da sociedade ao trabalho da PRF enquanto uma polícia cidadã, compro-

metida com a indução das políticas públicas e a garantia dos direitos fundamen-

tais.”16

As polícias, sejam militares ou federais, são representações que reafir-

mam o seu ethos e um “espírito de corpo” que é próprio de cada instituição policial,

cada uma tem sua própria identidade profissional.

A partir do referencial teórico que a Teoria das Representações Sociais

nos fornece é que este trabalho vai se ater daqui pra frente buscando entender e sa-

ber como que os policiais militares dessas instituições de cada estado que possuem

características regionalizadas na formação, no tratamento e atuação com a socieda-

de local, que possuem pensamentos distintos, linguagens distintas, interagem, se in-

tegram e formam uma nova dinâmica marcada por um novo conjunto de representa-

ções sociais com identidade própria que é formada na associação desses indivíduos

que devem possuir as mesmas ideias e conhecimentos com os novos objetos que

formam e simbolizam essa nova representação de forma que aflore novas emoções

e afetos nesse grupo.

Pode-se então pensar a Força Nacional de Segurança Pública - FNSP,

como um fluxo a partir de policiais militares, seja de qual for o Estado, que possuem

formações policiais comuns, pensamentos comuns, tudo que os singularizam como

polícias. Esses grupos de policiais quando mobilizados vêm de lugares distintos do

país, cada grupo com características próprias de atuação onde os policiais possuem

formas diferentes de agir pela experiência pessoal adquirida pelo regionalismo e cul-

turas locais. Na FNSP, estes policiais passarão por um processo que fará surgir no-

vos pensamentos, novos conhecimentos, onde todos passarão a “falar a mesma lín-

gua”. Passarão por instruções específicas que muitos não tiveram na formação em

seus Estados, segundo os entrevistados, que farão todos, independentemente de

sotaques, origens e culturas, a agirem com a mesma linguagem, ideias e pensamen-

16  <https://www.facebook.com/PRF2015/posts/979011962133163>  Acessado em 20 Out 2015
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tos que ficarão enraizados a tal ponto que quando voltarem para seus Estados pode-

rão influenciar para melhorar o trabalho policial, como mostrado abaixo:

                            Representações Sociais

POLÍCIAS MILITARES
(Pensamentos Comuns)

FNSP
Novos pensamentos, ideias, 

linguagens, etc...

LUGARES
DISTINTOS
(Pensamentos

Distintos)

LUGARES
DISTINTOS
(Pensamentos

Distintos)

POLÍCIAS MILITARES
(Pensamentos Comuns, 

Formações comum)

FNSP
Novos pensamentos, ideias, 

linguagens, múltiplas origens, 
sotaques,etc...

LUGARES
DISTINTOS
(Pensamentos e

regionalismo
distintos)

 

LUGARES
DISTINTOS
(Pensamentos e 

culturas
distintos)
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4. FNSP – A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REPRESENTAÇÃO SOCIAL

4.1 Contextualização do trabalho de pesquisa

Este estudo foi realizado com o objetivo de analisar como se comportam

os militares das polícias e bombeiros dos estados mobilizados para a Força Nacional

de Segurança Pública, pois todos saíram de seus Estados e Instituições de origem

onde possuem formações próprias de acordo com a especificidade de sua região, o

procedimento padrão de atuação em serviço, a forma de comunicação entre subordi-

nados, pares e superiores, o relacionamento com a sociedade do seu Estado, quer

dizer, tiveram que se despir de suas próprias identidades e a partir dessa mobiliza-

ção para a FNSP tendo que se adaptar e interagir em uma nova representação,

constituída de uma nova identidade.

Embora a FNSP esteja presente em todos os Estados com seus integran-

tes apoiando as forças de segurança regionais, a pesquisa ficou reduzida aos polici-

ais e bombeiros militares mobilizados no Distrito Federal e a escolha desse recorte

se deu por motivos práticos, financeiros e também porque todos os militares da For-

ça Nacional no DF já passaram por experiências em operações e na área adminis-

trativa e já possuem mais de seis meses mobilizados tendo uma vivência satisfatória

para colaborarem com a pesquisa.

Quero destacar a complexidade que é fazer uma pesquisa dentro de um

meio militar, devido ao conservadorismo, à hierarquia e disciplina e ao fechamento

para a sociedade acadêmica que é vista com desconfiança, no entanto os pesquisa-

dores17 foram muito bem recepcionados pelo Diretor do Departamento da Força Na-

cional de Segurança Pública que se mostrou a favor do trabalho de pesquisa e abriu

as portas do Departamento para que pudéssemos realizar o trabalho com os inte-

grantes da FNSP de forma que não comprometesse o bom andamento do serviço do

órgão e assim foi feito, e uma boa parte dos integrantes, oficiais e praças, colabora-

ram voluntariamente com as pesquisas e também foi evidenciado a todos que o foco

da pesquisa era de cunho acadêmico e não institucional, que era dentro desse ponto

de vista que trabalharíamos e que nenhum dos entrevistados seria identificado.

17   No trabalho com os grupos focais necessitei do auxílio de minha orientadora como moderadora e 
de um colega da pós-graduação na relatoria. 
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Como qualquer trabalho de pesquisa, comecei meu estudo com uma ex-

tensa revisão bibliográfica sobre A Teoria das Representações Sociais e sobre a

existência da Força Nacional e, a partir daí, foi construída uma estratégia para a

pesquisa de campo. Foram feitas entrevistas informais exploratórias com policiais

para ratificar a hipótese inicial que está centrada na ideia de entender como é que se

dá essa interação entre indivíduos de lugares distintos. Na certeza do caminho tra-

çado, foi discutida com minha orientadora a metodologia a ser utilizada e foram ela-

boradas questões para aplicação de questionários e roteiro de discussão em grupos

focais.

Na discussão dos grupos focais foi analisada a visão dos atores que vi-

venciam o processo dentro desse novo universo em que se encontram e como eles

trabalham essa nova identidade, como é refletido dentro da Força Nacional buscan-

do com cada um deles um diálogo interpessoal.

Uma observação a ser feita foi que no grupo focal de oficiais todos esta-

vam à vontade dentro do grupo para responder as questões levantadas e pratica-

mente as respostas eram unânimes dentro do grupo. No grupo focal de praças o co-

meço foi um pouco difícil, pois a maioria estava introspectiva e receosa em dar res-

postas, mas aos poucos foram se soltando e se sentindo seguros dentro do grupo e

começaram a verbalizar entrando em debates ricos de informações, havendo algu-

mas divergências e contraposições em algumas colocações, bem diferente do grupo

focal de oficiais que parecia ser mais homogêneo em suas respostas. Diferentemen-

te do grupo focal de oficiais, no grupo focal de praças o corpo falou mais, quer dizer,

víamos em certos momentos quando um ator falava outro movimentava a cabeça

negativamente ou positivamente, víamos os olhares de um para outro mostrando se

a resposta era satisfatória ou não e discussões construtivas entre esses atores, algo

que não aconteceu no grupo de oficiais, e que, naquele caso, enriqueceu muito para

a análise dos dados.

4.2 Abordagem Quantitativa

O campo de amostragem da pesquisa foi na sede do DFNSP, no BEPE e

no  DSup  da  Força  Nacional18,  com  seus  respectivos  grupos  de  profissionais

militares.

18  Os locais onde estão situadas essas Unidades podem ser encontrados na Introdução (pág. 11).
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Optei  por  trabalhar  com amostras  aleatórias  simples  com recebimento

livre de respostas dos questionários enviados, baseado na listagem do efetivo da

FNSP  no  Distrito  Federal,  com  422  militares,  fornecida  pela  Coordenação  de

Recursos Humanos do DFNSP, atualizada até 21/10/2015, especificados por postos

e graduações, estados de origem e efetivo masculino e feminino, de forma que todo

o efetivo no DF recebeu no seu e-mail  particular  o  questionário  que deveria ser

respondido dentro de um prazo de três semanas e, aqueles devolvidos, tiveram as

respostas compiladas e analisadas.

Para os grupos focais, optou-se por reunir um grupo representativo dentro

das variáveis que tenho trabalhado ao longo da pesquisa, quais são: oficiais, praças,

masculino e feminino. A ideia foi  ter em torno de 7 a 10 participantes para cada

grupo  e  foram distribuídos  trinta  convites  para  os  oficiais  e  praças,  femininos  e

masculinos  da  Sede  com dois  momentos  distintos  para  a  formação  dos  grupos

focais, um dia reservado para os oficiais e outro dia reservado para as praças com

tempo de duas horas para cada grupo.

Para  facilitar  o  trabalho  com os grupos focais,  decidi  trabalhar  com o

efetivo que compõe a Sede do Departamento da FNSP devido à facilidade de todos

estarem  trabalhando  dentro  do  mesmo  ambiente,  não  havendo  necessidade  de

grandes deslocamentos para o local definido para a realização dos grupos focais,

Anexo II do Ministério da Justiça, Esplanada dos Ministérios, algo que seria inviável

para os profissionais que trabalham no BEPE, cidade do Gama, e no DSup, cidade

do Cruzeiro.

A  amostra  quantitativa  para  o  questionário  está  distribuída  em  duas

tabelas, 1 e 2, que mostram um percentual de contribuição satisfatório, mais de 15%

de respostas dos oficiais e quase 10% de respostas das praças. Podemos destacar

também que na tabela 1 houve uma melhor distribuição das respostas no estrato

das praças em relação ao estrato dos oficiais. Já na tabela 2 que mostra esses

estratos divididos por sexo podemos observar que o quantitativo de homens é muito

superior ao quantitativo de mulheres na FNSP no DF, num total de 19 mulheres no

efetivo de 422 militares no DF. Destas somente duas responderam o questionário.

Na tabela 1, encontra-se a amostra populacional no DF que recebeu o

questionário por e-mail, a pesquisada e o percentual da colaboração.
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Na tabela 2, encontra-se a amostra populacional de militares masculinos

e femininos no DF que recebeu o questionário com a amostragem pesquisada.

Tabela  1  –  Distribuição  dos  estratos,  segundo  amostra  pesquisada  e  o  percentual

respondido em relação ao posto e o efetivo total no DF.

Tabela  2  –  Distribuição  dos  estratos,  segundo  a  amostra  pesquisada  e  o  percentual

respondido em relação ao sexo dos militares.

Como o trabalho está calcado em compreender o que estou chamando de

representação social  dos integrantes da FNSP e para entender  a pluralidade de

atores  oriundos  das  mais  distintas  instituições  policiais  militares  e  bombeiros

militares  do  Brasil,  produzimos,  por  meio  da  aplicação  dos  questionários  e  dos

grupos focais, a tabela abaixo que apresenta estes militares, distribuídos dentro dos

Estados pertencentes ao pacto federativo, classificados por oficiais e praças, que
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fazem parte do efetivo da Força Nacional no DF, com amostragem por questionário e

grupos focais.

Tabela 3 – Distribuição de militares mobilizados e o total da amostra pesquisada, ambos por

Estado.

Como se pode ver na tabela acima, há uma cooperação dos Estados em

quase toda sua totalidade com a FNSP, no entanto o Distrito Federal é o único ente

federativo que não possui militares na Força Nacional do efetivo no DF19 e podemos

19 Como estamos trabalhando com o recorte no DF, isso não quer dizer que no efetivo da FNSP não
possa haver um contingente de militares do DF deslocados para outros entes da federação realizando
trabalhos de apoio operacional, pois não há justificativa em manter militares do DF mobilizados no DF.
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inferir que essa distribuição de militares de diversas regiões, com suas especificida-

des, podem trazer certos ruídos na interação e na construção de uma identidade

própria que os una.

Na tabela 3, também podemos observar que houve uma boa participação

dos voluntários, distribuídos dentro dos Estados, que responderam o questionário

somado ao dos grupos focais, sendo que em um total de 26 estados cooperados,

mais da metade (65,38%), 17 estados, foram representados na pesquisa de forma

que  contribuiu  para  uma  análise  mais  plural  a  partir  dos  dados  qualitativos

levantados.

4.3 Abordagem Qualitativa

A construção dos dados qualitativos se deu a partir e várias estratégias,

desde a observação direta dos contatos  e conversas informais  com militares da

Força Nacional. Assim, foi possível construir um espaço de diálogo onde os mesmos

puderam relatar suas dificuldades, necessidades e adaptação na FNSP.

A partir das conversas informais, foram elaboradas as questões tanto para

o questionário quanto para o grupo focal e entregue a orientadora do trabalho para

que  fossem  criticadas,  após  essa  análise,  algumas  alterações  foram  feitas  que

resultou num instrumento organizado em três blocos a saber: 1) Perfil; 2) Sobre a

FNSP e sua Polícia; e 3) Condições de Trabalho. Foram construídas vinte e duas

perguntas,  sendo  9  perguntas  estruturadas  com  dados  primários  (perfil)  e  13

perguntas semiabertas (sobre a FNSP e sua polícia e condições de trabalho).

Dada a sinergia entre os dois últimos blocos, muitas vezes as respostas

dadas  de  um  bloco  complementavam  o  enfoque  do  outro,  por  exemplo:  uma

pergunta sobre expectativas frustradas em relação à FNSP que está no bloco 2)

acabava  complementando perguntas  do bloco  3)  como condições de trabalho  e

apoio logístico no período de mobilização e os pontos positivos e negativos de estar

mobilizado.

Incluímos no roteiro do questionário e dos grupos focais questões que

envolvessem a natureza do trabalho na FNSP; a relação da sociedade com a FNSP

e com a instituição de origem; a questão da formação na FNSP e no Estado de
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origem; o convívio entre os integrantes da FNSP; se houve expectativas frustradas

na FNSP; as condições de trabalho e apoio logístico na instituição de origem e no

período  de  mobilização  na  Força;  os  pontos  positivos  e  negativos  de  estar

mobilizado;  necessidades  a  serem  supridas  para  melhorar  a  adaptação  e  a

produtividade do militar na FNSP; e o que se entende pelo lema “Preparados para

Tudo”.

Trabalhamos,  basicamente,  com  duas  técnicas  (questionário  e  grupo

focal)  e  pesquisa.  As  questões  apresentadas  no  questionário  foram as  mesmas

apresentadas no grupo focal. A escolha dessas técnicas deveu-se por questão de

conveniência, pois não haveria possibilidade de utilização da técnica de entrevista

porque demandaria muito tempo dispensado pelos atores, algo que eles não têm

devido à intensidade de trabalho demandado na Força Nacional.  O questionário,

como dito antes, foi enviado para todos os componentes militares da Força no DF e

resultou em mais de 10% do efetivo que devolveram o questionário  respondido.

Claro que as respostas,  apesar  de existirem questões semiabertas,  não são tão

ricas em detalhes como em uma entrevista, todavia a técnica de grupo focal ajudou

em  muito  na  potencialidade  reflexiva  das  respostas  que  enriqueceu  os  dados

coletados.

O importante da técnica de grupo focal é que um ator ouve o que o outro

fala e ao mesmo tempo pode expressar sua opinião e assim ir  enriquecendo de

detalhes,  aprofundando  uma  explicação  sobre  determinado  tema  de  forma

consensual  ou até mesmo permitindo dissensos entre os atores. Dessa forma, o

resultado esperado de um grupo focal é um material interpretativo de primeira ordem

(SCHULTZ,  1979  apud  MINAYO,  2008,  p.  39).  Nesta  técnica  foi  colocado  um

'‘moderador’'  em cada sessão que explicou as regras dentro do grupo, animou o

debate e procurou buscar de forma equânime uma participação de todos dentro do

grupo e um relator  que pediu a autorização de todos os presentes para fazer a

gravação do debate havendo permissão unânime e fez alguns registros pontuais das

falas dos atores.

A amostra quantitativa e qualitativa para os grupos focais está distribuída

em duas tabelas, 4 e 5, que mostram um percentual de contribuição satisfatório,

mais de 23% de entrevistados dos oficiais  e mais de 15% de entrevistados das
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praças.  Podemos  destacar  que  na  tabela  4,  assim  como  na  pesquisa  dos

questionários,  houve  uma  melhor  distribuição  dos  entrevistados  no  estrato  das

praças em relação ao estrato dos oficiais. Já na tabela 5 que mostra esses estratos

divididos por sexo podemos observar uma diferença considerável no quantitativo de

homens em relação às mulheres na Sede da FNSP no DF, num total de 13 mulheres

para o efetivo da sede de 104 militares e que podemos constatar que as funções das

mulheres  estão  mais  voltadas  para  o  administrativo  em  relação  ao  trabalho

operacional. 

Diferentemente  da pesquisa  por  questionário,  as  mulheres  foram mais

participativas nos grupos focais, onde 4 mulheres compareceram contribuindo para

análise a partir de uma perspectiva de gênero.

Na tabela 4, encontra-se a amostra populacional na Sede do DFNSP e a

amostra pesquisada e o percentual da colaboração dos grupos focais.

Na tabela 5, encontra-se a amostra populacional de militares masculinos

e femininos na Sede do DFNSP com a amostragem pesquisada dos grupos focais.

Tabela 4 – Distribuição dos estratos segundo amostra pesquisada em relação ao posto e

ao efetivo da Sede no DF.



41

Tabela 5 – Distribuição dos estratos segundo a amostra pesquisada em relação ao sexo

dos militares da Sede no DF.

4.4 Processamento dos Dados e Técnicas de Análise

Os  dados  qualitativos  coletados  foram  processados  e  interpretados

usando o Método de Interpretação de Sentidos (GOMES, R., 2005 apud MINAYO,

2008, p.  40), sustentado pela perspectiva hermenêutico-dialética (MINAYO 2006),

pois busca interpretar (hermenêutica) e investigar os sentidos que os atores querem

dar  no  conjunto  de relações em que estão atualmente  inseridos e  a  intenção é

compreender  e  contextualizar  os  sentidos  das  falas  e  os  comportamentos

observados dos atores investigados.

A análise obedeceu às seguintes fases:

 Transcrição e digitação das gravações dos dois grupos focais;

 Atribuições de códigos aos participantes do debate e às pessoas por

eles  mencionadas,  a  fim  de  garantir  o  anonimato  e  o  sigilo  das

informações;

 Leitura intensiva e compreensiva dos textos transcritos das gravações

e dos questionários buscando entender o sentido que cada um quis

dar  com  as  respostas  afirmativas  ou  negativas  sobre  as  questões

levantadas.  Para  isso  foram  criadas  duas  divisões  por  classes

profissionais:  oficiais  e  praças  e  dentro  desses,  dois  subgrupos,

masculino e feminino;
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 Foi criada uma estrutura para análise agrupando os depoimentos em

três  eixos:  experiência  profissional,  FNSP  em  relação  as  forças

militares dos Estados e Qualidade de trabalho;

 Identificação das ideias por momentos distintos de quando os atores

se sentem assumindo uma nova identidade profissional  e,  portanto,

construindo outra representação social sobre o seu “fazer profissional”;

 Elaboração de um resumo interpretativo dos sentidos das ideias dos

atores; e

 Organização das ideias das falas dos atores fazendo uma conexão

com as respostas dos questionários.

Foram levados em consideração os textos das questões semiabertas do

questionário. Do questionário enviado para todo o contingente da Força Nacional no

DF, 44 foram devolvidos com respostas. Destes, 18,18% eram oficiais e 81,82%

eram praças. Foi feita uma leitura minuciosa dos depoimentos e selecionados os

que  mereceram  maior  destaque  junto  a  alguns  dos  grupos  focais  que  também

chamaram a atenção em suas falas.

4.5 A Construção de uma “Nova” Representação Social Profissional

Uma representação social não é formada da noite para o dia, não é em

um “estalar de dedos” e pronto! Uma representação surge pelo compartilhamento de

ideias  e  ideais  entre  indivíduos  que  passam a se  comunicar  falando  a  “mesma

língua”,  quer  dizer,  possuem  pensamentos  comuns  que  formam  grupos  e  são

caracterizados  por  um  conjunto  de  símbolos  e  objetos  que  identificam  essa

representação  social.  Foi  com  esse  argumento  que  buscamos  compreender  ao

longo  deste  trabalho  a  Força  Nacional  de  Segurança  Pública  constituindo-se

enquanto uma nova representação social para profissionais de segurança pública.

“…  a  representação  tem  que  ser  compartilhada  e  elaborada  por  um

determinado grupo (Moscovici, 1978), uma vez que sua construção se dá

na relação  do  sujeito  com outro  sujeito  e  com objetos.  Neste processo,

desconstrói-se uma realidade que não é única e nem específica, mas que é

compartilhada pela comunicação de indivíduos integrantes. Assim não há
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representação social sem objeto e sem um único sujeito social, coletivo ou

individual, pertencente a um determinado grupo, pois “uma representação é

sempre  uma  representação  de  alguém,  tanto  quanto  de  alguma  coisa”

(MOSCOVICI, 1978 apud VILLAS BOAS, 2004, pp. 145,146)

Pela amostra pesquisada, a FNSP no DF caracteriza-se por ser composta

por militares com alto grau de experiência tanto na Instituição de Origem (grande

maioria com mais de 10 anos de serviço) quanto na Força Nacional (todos com mais

de um ano mobilizado). São profissionais que mais de 85% possuem nível superior e

que estão na faixa etária entre 28 e 47 anos de idade.

Conforme o gráfico abaixo, a composição da Força Nacional não difere

muito das corporações militares nos Estados quanto à discrepância entre homens e

mulheres em seu contingente. O efetivo de homens é em média 95% enquanto de

mulheres não chega a 5%. Isso acontece, não porque existam cotas para homens e

mulheres, como é a forma de ingresso nas instituições policiais nos Estados, mas

pela seleção para ingressar na Forca Nacional que é igual para homens e mulheres

tornando o ingresso difícil para elas.

Composição da Força Nacional de Segurança Pública no DF

Fonte: Dados coletados da pesquisa. FERNANDES (2016)
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4.5.1 Mobilização na FNSP

O processo de seleção para o policial feminino e masculino dos Estados

para ingressar na FNSP se dá da seguinte forma: ambos os sexos são submetidos a

teste de aptidão física com índices diferenciados de exercício, mas com pontuações

iguais;  devem  passar  por  exames  médicos;  devem  apresentar  documentações

específicas  que  comprove  idoneidade;  devem  estar  com  bom  comportamento

disciplinar na instituição de origem e por último a antiguidade na Instituição20.

O que mais marca a quantidade de homens em relação a mulheres na

FNSP é a questão da compleição física das mulheres. Muitas que são voluntárias

não conseguem atingir uma nota que supere as notas dos homens e, portanto ficam

fora do número de vagas que é distribuído para cada Estado e são completadas

pelos  homens  por  ordem  de  classificação  e  poucas  são  que  conseguem  se

classificar.

A Força  Nacional  trata  seu  contingente  igualmente,  sem  distinção  de

sexo, no ingresso e nas operações realizadas nos Estados. O que há é uma certa

consciência por parte dos integrantes das equipes em operações que resguardam o

efetivo feminino de passarem por certos constrangimentos quando estão atuando

em regiões inóspitas ou com estruturas e logísticas precárias.

“Tem diferença de homem pra mulher,  mas você tem que tirar a mesma

nota, então, há diferença nos exercícios, mas é claro que é mais fácil  o

público masculino tirar dez do que o público feminino – então a gente fica lá

entre oito/nove... de toda as mulheres que vi na Força só vi uma mulher que

tirou dez, aliás, tem duas que a gente conhece, o resto fica entre oito/nove,

então pra mulher vir  pra Força Nacional já é mais difícil.”  (Soldado Fem

PM/AL)

“na operação que eu fiquei ... como o número é reduzido normalmente só

tem você de mulher, é bem a operação que o (...) falou, lá não podia ir

mulher  porque  não  tinha  logística,  então  é  um pouquinho  diferenciado,

então a gente tinha base na cidade e tinha base na reserva indígena... é

porque  é diferente,  homem não menstrua,  homem faz xixi  em qualquer

lugar, então essa questão de logística eu acho que é mais difícil. (Soldado

Fem PM/AL)

20 Portaria nº 3.383-MJ, de 24 outubro de 2013 e Portaria nº 005/2015/GAB/DFNSP/SENASP/MJ.



45

“Eu tive experiência no Rio de Janeiro de ter inserção feminina com muita

capacidade profissional e disposição tanto ou mais do que o homem. Então

começa pela seleção...” (Tenente Fem PM/RJ) 

Eu sou um pouco... eu vou admitir, eu sou machista mesmo e sei que é um

defeito mas, assim, eu venho de um batalhão operacional e nem sabia que

existia mulher na Polícia, estou brincando, sabia sim. Eu nunca ia imaginar

uma mulher fazendo um serviço operacional,  é uma situação atípica né!

Mas eu gostaria de dizer que eu conheci na Força Nacional, mulheres tão

fortes fisicamente como emocionalmente tanto quanto homens, eu já tive

situações  em sol  de  40º,  equipado,  com peso,  eu  sentindo  dor  no  pé,

querendo reclamar, e a mulher do meu lado bancando, sorrindo, aqui eu

percebi isso que as mulheres são tão capazes profissionalmente quanto os

homens… (Sargento PM/RJ)

Na seleção em que o militar  no  Estado se  inscreve para  passar  pelo

processo seletivo é que começa a vislumbrar a Força Nacional e quer também fazer

parte desse novo ator da Segurança Pública. É neste processo que o militar tem no

seu íntimo que começa a fazer parte dessa nova identidade na qual deverá se despir

da sua própria identidade de policial no seu Estado e se adaptar à nova realidade

que encontrará pela frente,  caso seja selecionado,  pois  não estará mais no seu

“habitat” com pessoas que trabalham na mesma rotina, que possuem os mesmos

costumes, visões de mundo e, portanto, os mesmos valores culturais.

Os policiais que passarem pelo processo de seleção e depois pela INC

quando usarem a farda rajada cinza e colocarem o brevê da Força Nacional no peito

sabem que a partir  desse momento,  por  um período de tempo, deixarão de ser

policiais e bombeiros militares de algum Estado do Brasil e serão policiais da Força

Nacional  ou serão “a Força Nacional”  como alguns se intitulam, pois também se

reconhecem nesta nova Representação Social quando concluem o curso da INC.

Já começa no estado na hora da seleção, esse diferencial começa lá, na

hora que embarcam e a pessoa vem pra cá, ela vem deslumbrada “Puxa,

Força Nacional!” e ele vai se sentir, assim se ver em outro patamar e ele

volta...  ele  está  deixando  a  “Força”  e  quando  chega  lá  “Você  teve  na

Força?” “Eu sou Força Nacional” – é um destaque, é bacana isso aí! (Ten

Cel PM/RN)
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A Força Nacional se representa como tendo um alto grau de integração,

compromisso social e qualificação profissional para a realização de suas atividades

que  são  dinâmicas  com  atuações  em  diversas  frentes  como:  combate  ao

desmatamento na Amazônia, patrulhamento de fronteiras, escolta de dignitários e

etc. Tipos de ações que não são comuns nas instituições militares na grande maioria

dos Estados, além de dar maiores oportunidades aos seus integrantes de estarem

se capacitando permanentemente.

Ela difere em relação à formação nos Estados no sentido de que não

forma policiais, ela recebe praticamente os melhores policiais dos Estados e nivela

os conhecimentos adquiridos nas formações regionais, padronizando procedimentos

para atuação nas missões que lhe são confiadas. A FNSP especializa os policiais em

missões  específicas  e  possui  mais  recursos  logísticos  e  bélicos  em relação  às

instituições regionais dando melhores condições de preparo para a função policial. A

capacidade  dos  instrutores  também  é  um  ponto  a  ser  considerado  e  apareceu

intensamente na fala dos interlocutores, uma vez que a Força seleciona os melhores

instrutores  dos  Estados  para  ministrarem matérias  aos  militares  mobilizados,  no

entanto a carga horária em relação a gama de matérias a serem ministradas fica

prejudicada, pois enquanto um curso de formação nos Estados dura em média 6

meses, na FNSP a INC dura em torno de 21 dias, todavia este curso, mesmo sendo

em poucos dias, tem um grau de especialização do profissional da Força de forma

que ele não teria no Estado, pois nas instituições de origem, nas vozes da maioria

dos policiais, a logística é precária, o material é defasado e o orçamento para área

de segurança pública não é encarado como investimento e nunca é suficiente a

altura no nível que a polícia militar no Estado é cobrada.

A FNSP é uma polícia  de  apoio e não de enfrentamento direto como

ocorre com as polícias militares dos Estados, por exemplo. É claro que quando atua

diretamente na repressão e no contato direto com o crime é mais eficiente devido a

ter policiais especializados e mais capacitados, inclusive em Direitos Humanos. Uma

outra questão é que nas missões da Força,  os policiais não possuem a mesma

autonomia para atuar como nos Estados porque estão sob normas rígidas definidas

pelo pacto federativo tendo em vista somente poderem atuar nas ações que foram

pactuadas.
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Mas nem tudo é “cem por cento” nas atividades da Força. As condições

de trabalho nos locais para onde seu contingente é enviado depende muito do ente

federado em proporcionar boas condições de instalações para permanência no local.

Quanto ao material, não foram relatados muitos problemas, pois são levados os que

foram  adquiridos  pelo  DFNSP.  A  precariedade  do  contingente  deslocado  para

lugares inóspitos e afastado de centros urbanos torna difícil  a atividade da Força

Nacional, mas é carregado nas costas de cada um o lema da corporação.

O  lema  “Preparados  para  tudo”  está  associado  –  na  fala  dos  vários

policiais consultados - a uma força policial de pronta resposta em qualquer parte dos

rincões  do  Brasil  e  pronto  para  qualquer  missão,  apto  para  as  adversidades  e

imprevistos que surgirem. O lema também está ligado ao fato de todos os militares

da  Força  Nacional  estarem  habilitados  ou  se  habilitarem  em  técnicas  distintas

capazes de atuar em qualquer tipo de ocorrência e em qualquer terreno por serem

profissionais com treinamentos diferenciados exigindo destes uma capacidade de

adaptação para cumprirem a missão, ao ponto de serem comparados a “camaleões”

(Capitão BM/MS).

Para o soldado PM/PE, “Preparados para tudo” é: “Onde me colocar; haja

o que houver, custe o que custar, eu vou aguentar.”

É neste contexto em que a Força Nacional por mais equipada e treinada

que  seja  não  pode  ser  considerada  como  a  solução  para  os  problemas  da

segurança pública do país e nem seu contingente deve ser colocado como formado

por super-heróis, porque não são, e o efetivo da Força tem plena conscientização

disso.  A  sociedade  anseia  por  uma  polícia  mais  bem  equipada,  preparada,

respeitosa com o cidadão, que cumpra os Direitos Humanos na questão de lidar com

a segurança da sociedade e do indivíduo infrator, mas é função do Estado prover os

meios em suas próprias polícias para atingir o nível que a sociedade almeja porque

a Força Nacional é um órgão que somente presta apoio e não é permanente nas

atuações dentro do Estado e quando o contingente é retirado após o cumprimento

da operação, a sociedade local  sente a diferença na sensação de segurança. É

recorrente no discurso dos policiais de que a saída deles de determinados territórios,

enquanto Força Nacional, se configura numa fragilidade para a população local uma
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vez que ficam desguarnecidos ou sem o completo apoio das forças de segurança

daquela localidade.

Em alguns Estados há uma boa relação da PM com a sociedade que

ocorre  devido  a  trabalhos  de  polícia  comunitária  e  de  proximidade  e  pelos

programas sociais nas comunidades, mas para a grande maioria, a polícia não é

vista com bons olhos. É encarada como uma polícia repressora e truculenta, porém

é como diz uma praça, Cabo PM/RN: “Em resumo, quando está perto incomoda e

quando está longe faz falta”.  Ainda existem aqueles que criticam a polícia militar e

tratam como coitados segundo a praça, sargento PM/RS: “A PM é vista como os

coitadinhos, miseráveis que são mal pagos e sem qualificação, na grande maioria”.

“eu digo que só quem gosta da Polícia é a mãe, bêbado e cachorro e puta,

a polícia só é chamada pra resolver problema e o bombeiro não, o bombeiro

vai lá e salva vida. Aqui a Força Nacional abriu o leque para todas as áreas

da Segurança Pública, uniu, integrou, todas essas áreas, mas ainda somos

a PM e a PM ainda é “malquista”.” (Soldado Fem PM/AL)

Em relação à Força Nacional, há uma ótima interação com a sociedade,

um  grau  de  confiança  e  respeito  elevado.  Isso  acontece  por  ser  uma  tropa

especializada e não estar rotineiramente em contato com o público, o que facilita

quando a FNSP vai atuar por ser uma polícia diferenciada que não tem um largo

histórico de corrupção ou de abuso de autoridade. Claro! Existem situações que

dependendo em qual missão está atuando, por exemplo, se a Força Nacional for

atuar no combate ao crime ambiental, em apoio ao IBAMA, em regiões que associa

esse ilícito com a atividade econômica, a presença da FNSP não é vista com bons

olhos e essa relação não é muito boa.

“greve  de  policiais  lá  no  Ceará  a  Força  Nacional  atuou  e  fomos  muito

respeitados, então nós tivemos que ir no caixa eletrônico para tirar dinheiro

no caixa, né, aí duas pessoas começaram a aplaudir, mais duas pessoas

aqui e duas pessoas ali, aí quando nós fomos ver estava o shopping inteiro

aplaudindo a Força Nacional, aquilo me arrepiou e me arrepia até hoje né!”

(Subten PM/RJ)

“(…) mas quando a gente começou a procurar lugar pra ficar lá as pessoas:

“Vocês aqui não são bem-vindos” “Por quê?” “Porque vocês aqui estão com

o IBAMA e  o  IBAMA mexe  na  economia  da  cidade,  que  é  a  madeira”

(Soldado PM/PE)
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Já sabemos que a Força Nacional é um órgão que mobiliza profissionais

de  segurança  pública  de  todos  os  Estados  e  podemos  dizer  que  é  uma  Força

“miscigenada” porque possui indivíduos de várias culturas e costumes que passam a

conviver durante um certo tempo e esse convívio e a relação com os companheiros

e superiores, em sua maioria, é melhor na Força que nos Estados. Muito se explica

pela aproximação necessária que há porque a maioria é militar e está longe de suas

famílias  fazendo  com  que  a  Força  Nacional  se  torne  uma  grande  família

propriamente dita. O convívio não se restringe ao ambiente de trabalho, ele passa

para o ambiente externo até porque como todos estão longe de seus familiares e

amigos, procuram fixar residência próxima um dos outros estreitando os laços de

amizade  entre  eles.  Eles  argumentam  que  há  o  respeito  mútuo  entre  pares  e

superiores  devido  à  disciplina  que  é  marcante  no  militarismo,  mas  os  laços  de

amizade falam alto e não interferem no andamento do serviço na Força.

“Uma experiência maravilhosa! Ganhamos muitos no convívio com pessoas

de diferentes regiões brasileiras, muito conhecimento quanto a realidade de

cada estado. Acompanhamos a queda de muitos tabus, entre eles: Oficial

não é amigo de praça; meu estado é mais rico do que o outro; etc”. (Cabo

PM/AL)

“Eu digo que quando a gente vem pra Força a gente vem com copo vazio

porque se a gente vier com o copo cheio de cultura a gente não vai saber

conviver  um com o outro,  com o grito do alagoano; o jeito manhoso do

carioca, o jeito até estúpido do gaúcho e, assim, a gente vai se tornando

pessoas melhores.” (Soldado PM/RS)

Bem  diferente  da  relação  de  convívio  em  seus  Estados,  pois  há  um

abismo entre os oficiais e praças muito mais por estarem nos seus locais de origem

e estarem próximos de seus familiares e amigos e  quando saem do serviço  de

escala  vão  para  seus  domicílios  se  afastando  dos  superiores  e  pares  onde  só

encontrarão no próximo plantão, dois ou três dias depois. Nos serviços de rotina, via

de regra, os oficiais e praças não atuam juntos, pois os oficiais exercem função de

fiscalização e as praças atuam mais no patrulhamento ostensivo. A atuação conjunta

é mais em ações coordenadas e somente enquanto durar a operação e nelas a

hierarquia  e  disciplina  falam muito  alto  e  dificilmente  acontece  a  camaradagem
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existente no contingente da Força Nacional como relata um entrevistado (Ten Cel

PM/RN):

“É diferente, mas o que acontece? É que na Força a gente passa muito

tempo  junto,  muito  tempo  junto  o  Soldado  do  Tenente  e  o  Tenente  do

Coronel uma amizade muito forte da parte funcional e a parte sentimental

porque você viaja no ônibus uma semana com a pessoa; você vai para uma

missão  e  fica  dividindo  o  mesmo  espaço,  morando  junto,  trabalhando

junto...”

Os  militares  que  integram  a  Força  Nacional  destacam  alguns  pontos

positivos e foram unânimes em relatarem que adquirir experiência profissional, ter

conhecimento  de  outras  culturas  por  meio  do  convívio  com  o  contingente

diversificado da Força é oportunidade ímpar, passam a ter uma vivência nacional por

atuarem em diversos entes da federação, mas o que mais chamou a atenção foi a

indenização que é recebida por  todos,  porque recebem diárias para custeio  das

despesas, no entanto foi unânime para as praças a importância dessa indenização

que somado aos seus salários que são mantidos pelas suas instituições de origem

dão uma melhor condição financeira à família enquanto mobilizados.

Existem também alguns pontos negativos de estarem mobilizados e o que

chamou muito a atenção foi a unanimidade do distanciamento da família porque a

mobilização do militar pode durar até dois anos e nesse período é um risco trazer a

família  para  perto,  tendo  em vista  a  qualquer  momento  serem destacados  para

algum Estado da federação e passarem meses em operação de forma que poucas

vezes são dispensados para visitarem seus parentes nos locais de origem e somado

a isso  tem que quando dispensados por  um certo  período da Força deixam de

receber as diárias nesses dias de dispensa.

Outro aspecto tem a ver com a questão da valorização profissional por ser

um  ponto  muito  importante  para  os  profissionais  da  Força,  pois  o  tempo  de

permanência mobilizado não traz nenhum mérito para a promoção na carreira do

militar  na Instituição do Estado de origem, pelo contrário, dependendo do tempo em

que o militar permanecer na Força pode até perder a promoção ou ser preterido por

outro companheiro de turma que está atuando na sua Instituição.

Outra situação que apareceu com enorme destaque e preocupação na

fala dos militares da FNSP refere-se a questão da assistência à saúde. A FNSP não
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oferece uma estrutura digna de saúde aos militares que integram a Força, quando

um militar está doente ou se acidenta, seja em serviço ou fora dele, não possui um

convênio  de  assistência  médica  para  estes  profissionais.  Existem  médicos

mobilizados na Força, mas estes são para clinicar algum tipo de doença leve, vamos

dizer assim: tosse, dor de garganta, febre, resfriado. Doenças que não precisam de

um especialista ou algo que não necessite de um diagnóstico mais aprofundado.

Quando acontece algo mais sério, os militares são recomendados a procurar o SUS

e infelizmente sabemos como anda nosso Sistema de Saúde no Brasil!

Nos  Estados  de  origem,  esses  militares  possuem  uma  assistência  à

saúde  pelas  suas  Instituições,  algumas  com deficiências,  mas  possuem e  caso

aconteça algo sabem aonde ir e serão tratados de forma diferenciada.

Segundo  a  entrevistada  Soldado  PM/AP,  chegou  a  ouvir  o  seguinte:

“Vocês não estão desamparados” “Mas o nosso convênio foi cortado” “Aqui tem o

SUS, o SUS é da União entendeu?”

A questão da saúde para os militares da Força é problemática até porque

muitos deixam de procurar assistência médica pela dificuldade que é enfrentar o

SUS e muito mais preocupante é que muitos não procuram porque se o médico

internar  o  militar  ou  der  uma  licença  médica  que  ultrapasse  quinze  dias,  estes

militares mobilizados são desmobilizados e voltam para seus Estados de origem

sem direito  a  nenhuma indenização e  como ganham diárias  que complementam

seus salários dos Estados deixarão de recebê-las e, portanto alguns ou a maioria

preferem trabalhar doentes a procurar um médico para atendimento.

Interessante e chamou muito  a atenção foi  a  fala  de um entrevistado,

Cabo da PM/RJ:

“Lá a gente ainda tem assistência no Estado, fica de licença, se recupera, e

continua  recebendo  -  aqui  não  serve  mais,  vai  embora!  Eu  tive  uma

experiência  pessoal  quando  cai  de  moto,  saindo  daqui,  eu  tive  que  vir

trabalhar segunda-feira normal como se nada tivesse acontecido. Então eu

vejo a  questão de saúde como inimiga, eu sei que não posso entrar ali

porque  eu  sei  que  dali  eu  vou  sair  pra  casa  (desmobilizado)  ou  pro

cemitério.” (Grifo nosso)
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4.5.2 Desmobilização na FNSP

A desmobilização  da  Força  Nacional  é  um  processo  frágil  porque  a

qualquer momento o militar pode voltar a seu Estado de origem, por vários motivos:

não ser mais voluntário, por motivo de mau comportamento, por motivo de doença

que necessita de cuidados, por licença acima de 15 dias, por ter cumprido o tempo

máximo  de  permanência  na  Força.  Destes,  somente  o  último  é  o  que  tem

programação definida e dentre os outros, os mais preocupantes são por não ser

mais voluntário e por motivo de saúde.

Alguns  motivos  que  fazem  o  militar  não  ser  mais  voluntário  em

permanecer na Força vão de falta de estrutura em que o “Força Nacional” estando

em  operação  não  tem  a  estrutura  mínima  para  o  cumprimento  da  missão  e  a

permanência  no  local  da  operação  ser  de  grande  duração  e  ao  sair  de  uma

operação já está engajado em outra com as mesmas características e muitas das

vezes tirando dinheiro do próprio bolso para custear as despesas devido a demora

no  pagamento  das  diárias  e  esse  tipo  de  desmobilização  tem  acontecido  com

frequência na Força Nacional.

O outro motivo preocupante, porém acontece com menos frequência, é a

desmobilização  por  motivo  de  saúde  ou  acidente  em  que  o  militar  por  não  ter

condições de estar a serviço da Força é desmobilizado sem direito à indenização,

somente no caso de morte ou invalidez permanente é que o militar  recebe uma

indenização de R$ 100.000,00 (cem mil  reais)21,  valor já defasado por oito anos,

devendo se tratar  pela Instituição de origem sendo que a Força Nacional,  como

órgão federal, foi que deu causa ao problema de saúde do militar. No entanto, como

já foi dito na seção 4.5.1, uma boa parte dos militares deixam de procurar apoio

médico com receio de serem desmobilizados.

Na questão disciplinar, o militar não responde a um processo disciplinar

como acontece nas Instituições dos Estados, eles passam por um procedimento de

averiguação preliminar  seguindo as Normas de Conduta  da Força22 que ao final

pode decidir  pela desmobilização e como não é uma punição propriamente dita,

independentemente  de  culpa  ou  não,  fica  na  discricionariedade  da  autoridade

21   Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007.
22   Portaria nº 3.383, de 24 de outubro de 2013.
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máxima do órgão decidir pela desmobilização ou não, que para o militar em questão

é uma forma de punição podendo ser levado em consideração na instituição militar

de origem  caso o processo seja enviado ao Estado.

Já na licença acima de 15 dias, geralmente acontece por licença médica

ou casos fortuitos particulares  que independe do militar  que podem ocasionar  a

permanência  deste  fora  do  serviço  na  Força  que  em  consequência  gera  a

desmobilização.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Força Nacional  de Segurança Pública foi  criada para dar  apoio aos

órgãos  e  forças  de  segurança  dos  Estados  que  em  algumas  situações  de

salvaguarda de patrimônio do Estado e preservação da incolumidade de pessoas

não estavam conseguindo sem a ajuda da União.

No entanto, a União não tinha contingente próprio para formar um grupo

que  pudesse  dar  apoio  aos  entes  da  Federação  e  acabou  que  essa  ajuda  foi

recíproca.  Os  Estados  enviavam  partes  de  seus  efetivos  das  instituições  de

segurança e a União formava esse contingente com esses homens e mulheres que

são mobilizados, capacitados e movimentados aos Estados que pediam apoio ao

Governo Federal.

Daí  surgiu  essa  nova  corporação  instituída,  a  Força  Nacional  de

Segurança Pública com vários militares mobilizados dos Estados que passaram a

formar uma nova identidade que é entendida por seus membros como algo que deu

certo  e,  que  só  deu  certo23,  porque  cada  componente  formou  os  dentes  dessa

engrenagem que está funcionando a 11 anos e se interagem porque criaram e se

adaptaram a formas de convívio, respeito, comunicação, ideias e laços de amizade

que cada vez mais mantém a FNSP como uma Representação Social.

Na leitura deste trabalho, a partir  dos dados coletados nesta pesquisa,

podemos observar  a  grande diferença entre  as  representações das polícias  nos

Estados que conhecemos em relação à representação da Força Nacional na sua

23   A ideia de que “deu certo”, trabalhada aqui, não remete a uma análise sobre a redução de dados
de criminalidades nos locais onde a Força atuou ou atua, mas compreender as percepções dos seus
membros quanto à criação desta nova corporação instituída.
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estrutura,  forma  de  atuação,  convívio,  logística,  operações  e  o  principal,

comprometimento e respeito com a sociedade.

A FNSP tem uma grande expressão dentro das instituições de segurança

estaduais, pois os militares em suas instituições de origem são vistos com outros

olhos porque sabem que quem vai pra Força Nacional volta com uma bagagem de

conhecimento e capacitação muito melhor de quando saiu e, também, que a seleção

para a mobilização é criteriosa e rigorosa de forma que são os “melhores” escolhidos

e praticamente todos os militares dos Estados querem participar da Força Nacional.

O pacto federativo formado pelo convênio entre os Estados e a União

prevê  que  os  militares  que  são  enviados  para  compor  o  contingente  da  Força

Nacional  voltem  muito  melhor  em  questão  de  conhecimento  e  capacitação  de

quando  saíram  e  a  grande  maioria  dos  militares  entrevistados  afirma  que  a

capacitação  dada  pela  Força  supera  em  muitas  das  vezes  a  formação  e  a

capacitação  dispensada  nos  seus  Estados.  Esta  é  a  contrapartida.  Em  muitos

Estados se o profissional quiser se capacitar, ele mesmo tem que custear do próprio

bolso sua especialização, já na Força Nacional, a oportunidade de capacitação é

muito maior e é custeada pela SENASP.

O que podemos dizer também é que o militar não deixa de ser policial ou

bombeiro  em  seu  Estado,  ele  possui  essa  identidade  com ele  e  acresce  outra

quando  vai  para  a  Força.  Ele  alterna  essa  identidade  quando  mobilizado  e

desmobilizado. Ele é um militar do Estado com um “plus”, quer dizer, volta diferente

com um novo símbolo no lado esquerdo do peito que o identifica também como

pertencente a outra Representação que é a Força Nacional que ficou enraizada e

por isso é visto com destaque entre os companheiros de farda.

Como nem tudo é perfeito, a Força tem as suas falhas na questão de

apoio  e  condições  de  trabalho  dos  militares  mobilizados.  O  contingente  quando

enviado para  uma operação em cidades  menores  ou  em regiões  afastadas  dos

centros  urbanos  ficam,  algumas  vezes,  em  situações  precárias  de  estrutura  e

logística  e  pelo  pacto  federativo,  o  Estado  tem  que  dar  todas  as  condições

necessárias para que o contingente enviado tenha condições de cumprir sua missão

e toda essa estrutura e logística deveria ser planejada e confirmada antes do envio

da tropa. O que não ocorre em muitos casos.
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Outro  ponto  que  também  tem  a  ver  com  a  questão  de  estadia  e

alimentação do “Força Nacional” são as diárias, pois quando vão para os locais onde

o Estado proporciona todas as condições, pelo menos de acomodação, as diárias de

estadia são descontadas diminuindo e muito os valores percebidos mensalmente.

Seria importante um estudo para que essas diárias pudessem ser transformadas em

indenizações  de  representação  não  havendo  a  possibilidade  de  descontos,  pois

seria uma forma de valorização do profissional que deixou sua família no seu Estado

de origem, sendo concedida como mérito por bons serviços prestados a Nação pelo

trabalho desempenhado à FNSP servindo à sociedade e à União.

Outra  forma  de  valorizar  o  profissional  da  Força  Nacional  é  a

possibilidade de liberação de dispensa com maior regularidade e como dito antes,

sem a perda  pecuniária correspondente, pois muitos deixam de visitar suas famílias

para não perderem as diárias desses dias de dispensa.

“Alguma coisa que faça com que o FN fique mais tempo com sua família,

sem  perda  pecuniária.  Qualquer  coisa  que  valorize  isso,  acredito  que

renderá maiores benefícios”. (Soldado BM/RR)

“A cada um mês de força...ter direito a 4 dias de folga....se passou 5 meses

sem ir em casa...teria direito a 20 dias de folga....até porque é descontado a

diária mesmo!” (Soldado PM/PE)

“Planejamento  de  movimentações,  valorização  profissional;  melhoria  no

acesso à família sem perdas pecuniárias decorrentes da necessidade de

dispensa;” (Tenente PM/BA)

Entretanto,  o  fator  mais  preocupante  na  Força  Nacional  é  a  falta  de

assistência  à  saúde  dos  militares.  A  fala  de  um  entrevistado,  já  destacada

anteriormente, na qual ele considera a saúde na Força como “inimiga” foi muito forte

e  o impressionante  é que todos os  outros  entrevistados concordaram com essa

posição do colega corroborando que o problema é sério em relação a isso. 

A FNSP não  possui  um plano  de  saúde  para  os  militares  e  em uma

situação de emergência todos têm que ir para o SUS. Essa situação é preocupante

e  mais  ainda  quando  o  profissional  tem  que  ficar  internado  ou  receber  licença
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médica,  correndo  o  risco  de  ser  desmobilizado  sem direito  a  uma  indenização,

levando  o  problema  para  o  Estado,  tendo  em  vista  que  a  União  tem  a

responsabilidade pelo militar enquanto mobilizado. Somente no caso de invalidez

permanente ou em caso de morte que é recebida uma indenização, no valor de R$

100.000,00 (cem mil reais), que já está a oito anos sem reajuste, isso sem levar em

consideração  os  que  deixam  de  ir  ao  médico  e  trabalham  doentes  para  não

enfrentarem o fantasma da desmobilização antecipada.

Cremos que já passou da hora do Departamento da Força Nacional em

conjunto com a SENASP e o Ministério da Justiça criarem uma comissão para fazer

um estudo para alterar as legislações vigentes e melhorar as condições de trabalho

dos  profissionais  da  Força  valorizando  esses  militares  que  voluntariamente  se

dispõem a prestar um serviço valoroso para a Segurança Pública Nacional,  pois

abdicam do convívio de seus familiares e amigos ficando longe de suas origens para

prestar um serviço de nacional relevância à sociedade do nosso País.
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