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PERCEPÇÕES SOBRE ABORDAGENS POLICIAIS: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA 

DE CAMADAS ECONÔMICAS DISTINTAS1 

 

Leonardo Seyin Santos Owadokun2 

 

RESUMO  
 
O presente trabalho foi realizado pela necessidade de se investigar como vem sendo 
realizada as abordagens policiais em áreas geograficamente e economicamente 
distintas na sociedade, bem como as características que envolvem o modus 
operandi da polícia em determinadas localidades, com o fito de entender eventuais 
problemas decorrentes da conduta dos agentes públicos. Para isso, houve a 
delimitação da pesquisa, para melhor análise dos resultados, realizando um recorte 
de profissional – sendo pesquisados policiais militares – espacial – realizando 
entrevistas com moradores do bairro nobre Rio Vermelho, na cidade de Salvador-
Bahia e com moradores de bairros periféricos no entorno do Rio Vermelho. Além 
disso, busca-se observar a ligação existente entre a forma que ocorre a abordagem 
policial com a relação polícia x sociedade que atualmente se opera, com o escopo 
de encontrar mecanismos que possam resgatar o sentido inicial da instituição policial 
e reduzir as incidências de conflitos entre a polícia e a sociedade.  
  
Palavras-chave: Abordagem – policial – Salvador – distinção 
 
ABSTRACT 
 
This work was carried out by the need to investigate as it has been held police 
approaches in areas geographically and economically distinct society, as well as the 
characteristics that involve the modus operandi of the police in all locations, with the 
aim to understand any problems arising from conduct of public officials. For this, 
there was the delimitation of the search for better analysis of the results, performing a 
professional cut - being researched military police - space - conducting interviews 
with residents of the Red River upscale neighborhood in the city of Salvador, Bahia 
and residents of suburbs surrounding the Red River. It also seeks to observe the 
connection between the way that is the police approach to the relationship police x 
company currently operates, with the aim of finding mechanisms to rescue the 
original sense of the police institution and reduce incidences of conflicts between the 
police and society. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Identifica-se que a imagem da polícia frente à sociedade tomou uma 

proporção altamente negativa, justificada, entre outros fatores, pela forma com é 

feita a abordagem policial, especialmente nas comunidades de baixa renda onde a 

busca pessoal costuma ser com o emprego de violência.  

Neste aspecto, Ramos e Musumeci3 destacam que a diferença geográfica de 

onde está sendo feita a busca pessoal, bem como a diferença em relação à pessoa 

momentaneamente abordada é um fator determinante para a impressão que se terá 

da atividade policial.  

Ato contínuo Ramos e Musumeci expõem que o tratamento dado à população 

de baixa renda e em locais residentes por estes é diverso daquele aplicado nos 

bairros de classe média/alta, ao menos às pessoas que, fisicamente, aparentam ser 

moradoras daquela localidade. 

Para Roberto da Mata4 este comportamento acontece, inclusive, pela 

percepção do policial, onde, a pessoa moradora do bairro nobre entende que a sua 

autoridade encontra-se ameaçada ou diminuída ante a uma abordagem policial, 

situação incômoda que faz o indivíduo querer ressaltar suas influências pessoais, na 

tentativa de intimidação do policial. 

Além disso, Tânia Pinc5 considera que a diferença nas abordagens se dá 

pelos tipos de crimes cometidos em cada região, com diferentes graus de potencial 

ofensivo e periculosidade dos infratores, bem como a probabilidade de serem os 

policiais retaliados pela presença no local e consequentemente alvejados durante 

uma abordagem.  

Desta forma, Ramos e Musumeci consideram que existem diferentes tipos de 

polícia, classificando em: a preparada para a guerra, atuando na periferia, agindo 

como se pudesse ser atacada a qualquer momento por bandidos perigosos e a 

polícia do centro, a qual atua dando mais atenção ao cidadão e age com cautela, 

                                                           
3
 Elemento Suspeito: abordagem policial e discriminação na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2005. 
4
 Carnavais, malandros e heróis. 6. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997 

5
 Abordagem policial: avaliação do desempenho operacional frente à nova dinâmica dos padrões e 

procedimentos. Artigo do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, 2007. 
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notadamente quando lida com pessoas aparentemente pertencentes a uma classe 

econômica mais elevada. 

Ao tratar os residentes nas periferias como se todos fossem bandidos, utilizar 

a força bruta como substituto da abordagem correta e legal de agir passou a ser 

conduta corriqueira, gerando revolta nos moradores. 

Este comportamento remete aos estigmas já expostos por Lombroso6, onde o 

Autor elencava diversas características por ele consideradas como típicas de um 

criminoso nato, que pelo seu biotipo e aparência física estaria propenso a cometer 

crimes e, por isso, deveria ser vigiado pelas autoridades.  

Neste contexto, Goffman7 destaca os gregos, na utilização de recursos 

visuais, onde criaram o termo estigma associados aos sinais corporais pertencentes 

e possuídos pelos indivíduos e buscavam relacioná-los com a conduta ou status 

moral de quem as exibia. Assim, eram feitos determinados sinais no corpo de alguns 

indivíduos, tais como cortes ou marcas feitas com fogo, justamente para estigmatizá-

los e serem reconhecidos publicamente como um escravo, um criminoso ou alguma 

conotação pejorativa.  

Atualmente, apesar de não utilizarem as mesmas práticas, as especificações 

e estigmas permanecem, de modo que, Reis8 considera que as circunstâncias mais 

comuns para um policial tratar alguém como suspeito são decorrentes de um lugar 

suspeito, uma situação suspeita e o individuo possuir característica suspeita.  

Tânia Pinc considera que a discricionariedade permitida pela legislação pátria, 

dotada de autoexecutoriedade, indica que é do policial a decisão de agir, por estar 

amparado pelo Estado em sua atividade, contudo, deve atender e é regido pelos 

critérios de conveniência e oportunidade, o que dá legitimidade para o policial agir 

preventivamente ou repressivamente, por meio do uso moderado da força. 

Nesse sentido, Reis aponta que o lugar suspeito está centrado na concepção 

de que o local onde se está é um fator relevante na ocorrência, ou não, de 

determinados tipos de infrações. Já a segunda circunstância para a suspeição 

policial estaria ligado às situações ou ocorrências que dão margem á prática de 

                                                           
6 O homem delinqüente / Cesare Lombroso ; tradução Sebastião José Roque. — São Paulo : Ícone, 

2013. — (Coleção fundamentos de direito) 
7
 . Estigma-notas sobre a manipulação da identidade deteriorada: Rio de Janeiro: Zahar. 

8
 A Marca de Caim: as características que identificam o “suspeito”, segundo relatos de policiais 

militares. Salvador. Caderno CRH, nº 36, pp. 181-196. 
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crimes. Por último, o terceiro elemento está relacionado às características do 

indivíduo, que podem fazê-lo ser considerado um propenso infrator.  

Cabe destacar que, da intelecção do descrito pela Autora, depreende-se que 

a associação desses elementos leva a outras espécies de suspeição policial, à 

exemplo de um indivíduo não está num lugar suspeito mas possua as características 

tidas como suspeitas, ensejando a busca pessoal. 

Entretanto, os critérios discricionários esposados pela legislação pátria dão 

margem à que os próprios policiais adotem os perfis arbitrariamente construídos, 

para enquadrar a letra fria da lei. 

 Reis esclarece que estes estigmas escolhidos pelo policial, forjados em suas 

mentes durante sua experiência policial, tais como etnia, tatuagens, vestimentas, 

corte de cabelo, coloração dos cabelos, para atender à condição de suspeito, 

representa uma prática recorrente nas polícias do Brasil. 

Criou-se uma cultura de estereotipar determinados indivíduos que são 

taxados por suspeitos e que reflete no modo como é feita a busca pessoal nestes 

indivíduos, notadamente quando estão em região não classificada como condizente 

com a sua aparência física.  

Na visão de Lombroso esses estereótipos seriam ainda hereditários. 

Vejamos: 

 

Suponho que existe aí um fenômeno hereditário. A impressão legada por 
nossos pais e transmitida a nossos filhos, tornou-se uma espécie de 
conhecimento inconsciente, semelhante ao dos pequenos pássaros 
nascidos e criados e nossas casas, que batem com o bico e com a asa nas 
gaiolas, assustados, quando vêem passar acima deles aves de rapina, que 
somente seus avós conheceram. Cada dia nos ensina a parte importante do 
inconsciente nas ações humanas e que papel representam aí o atavismo e 
a hereditariedade.  

 

Lombroso afirma ainda que seu pensamento baseia-se em crenças e 

preconceitos que o ser humano possui, mas que, correspondem à realidade. Em 

suas alegações o Autor sustenta que o criminoso tem um olhar característico e que, 

mesmo sendo colocado em posição de esforço, ainda assim desenvolverá um olhar 

feroz, peculiar de um criminoso nato, pois homem pode disfarçar todos os seus 

trejeitos, à exceção do olhar. Veja-se:  

 

Eu acho o olhar dos assassinos muito análogo ao dos felinos no momento 
da emboscada e da luta; e explico pela contínua repetição das más ações; 
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por que nas crianças mais delinqüentes nunca observei o olhar feroz. As 
raras exceções encontradas nos adultos provem de um fenômeno muito 
curioso, já notado por Vodocq e que chamarei de duplo olhar. Lacenaire, 
Luciani, Gasparone, por exemplo, para só citar alguns, tinham dois olhares 
diferentes, um doce e quase feminino e outro feroz e felino, que variavam 
segundo seu estado de espírito, ora amável ora feroz, o que lhes dava um 
duplo poder de fascínio, sobretudo com relação à mulher – primeiro atraída 
pela aparência cortez, em seguida cativada pelo terror e pela energia, como 
nos muitos casos de cumplicidade inexplicável. 

 

Impende salientar que estes estereótipos são direcionados eminentemente 

para os homens e, mesmo Lombroso apontando alguns estereótipos de mulheres 

criminosas, a atividade policial direcionada às mulheres é infinitamente menos 

incidente e, mesmo quando existente, é mais comum de ser feita de maneira mais 

branda.  

Neste contexto, Ramos e Musumeci ao realizar uma pesquisa com grupos 

sociais diferentes, a fim de traçar um perfil que seria abordado pela polícia, 

concluíram que a maioria das características elencadas se referia à aparência da 

pessoa, e não a sua atitude, ou gestos incompatíveis com o aceito pela sociedade.  

Assim, para Ramos e Musumeci, mesmo que se deixe de considerar a 

aparência física da pessoa, mas permitindo a escolha igualmente a critério do 

policial, que o faria com base no tipo de vestimenta, conduta ou certo tipo de cabelo, 

dentro de um lugar em que deveria ou não estar, continuaria criando-se estigmas e 

estereótipos.  

Ribeiro9 esclarece que: 

 

A principal conseqüência da presença da violência associada ao tráfico de 
drogas e de armas nos bairros estimula a construção de percepções 
coletivas estigmatizadoras e segregadoras dos trabalhadores pobres e de 
seus territórios, promovendo imagens negativas das comunidades dos 
bairros populares, que passam a ser vistos como fontes da desordem 
urbana. Essas imagens inspiram e reforçam práticas discriminatórias da 
sociedade como um todo em relação às favelas e aos bairros populares, 
sobre os quais passam a vigorar concepções e discursos estigmatizadores. 

 

Por fim, não podemos olvidar, conforme aborda Tania Pinc que na abordagem 

policial cogita-se que o indivíduo escolhido para ser abordado seja realmente 

identificado como infrator, sendo esta uma premissa da ação policial proativa, já que, 

esta iniciativa é precedida de uma fiscalização sobre os transeuntes, sendo a 

                                                           
9
 Metrópoles, Reforma Urbana e Desenvolvimento Nacional. In: RIBEIRO, Luiz César de Queiroz, 

SANTOS JUNIOR, Orlando Alves dos. As Metrópoles e a questão social brasileira (Orgs). Rio de 
Janeiro: Revan, Fase, 2007 
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abordagem de pessoas fundada na dita suspeita de que determinados indivíduos 

possam ameaçar a segurança da sociedade. 

Desta forma, faz se necessário um estudo dialético para identificar o respaldo 

legal para realização da abordagem policial, bem como, o que é passado no curso 

de formação, pela corporação, para cada agente público que vai realizar a referida 

abordagem e como essa atividade é exercida na prática, diante da diversidade de 

bairros, raças, condições financeiras e sociais presentes na cidade. 

Assim, torna-se mister o desenvolvimento do presente trabalho, com intuito de 

observar como ocorre a abordagem policial realizada pela Polícia Militar da Bahia, 

notadamente nos bairros do Rio Vermelho (bairro nobre) e bairros periféricos nos 

arredores deste bairro. 

Além disso, busca-se com a pesquisa identificar quais semelhanças e 

diferenças na relação entre polícia e sociedade, no que diz respeito à percepção 

sobre abordagem policial entre classes econômicas distintas, bem como, para 

rediscutir o papel da polícia em sociedade, resgatando o ideal de proteção à 

população, pensado na formação das instituições policiais. 

Cabe destacar que os membros da sociedade, especialmente nas 

comunidades de baixa renda e nas instituições policiais, devem ter em mente que os 

agentes policiais não foram criados para serem temidos e sim para exercer uma 

atividade para a sociedade, alertando que o cumprimento de obrigações e deveres 

deve ser mútuo. 

 

2.  O BAIRRO TEM CARA? DISTINÇÃO ENTRE AS MORADIAS DA CIDADE 

 

A divisão da cidade em bairros surge pela necessidade de se construir um 

referencial para a gestão pública e estabelecer noções de localização e 

pertencimento para a população. Além disso, o desenvolvimento das cidades exige 

uma maior preocupação do Poder Público com a divisão territorial (inclusive para 

fins de valorização imobiliária) e com as necessidades e peculiaridades da 

população instalada em determinado bairro, o que interfere nas ações que serão 

realizadas pelos governantes. 

Na cidade histórica de Salvador, precede a divisão em bairros a sua divisão 

geográfica natural, a qual ficou caracterizada como Cidade Alta e Cidade Baixa. Ato 
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contínuo, começam a ser estabelecidas as chamadas freguesias - divisões 

administrativas realizadas pela Igreja Católica e que já carregavam as primeiras 

ideias do que seria um bairro - as quais foram crescendo em números a partir do 

crescimento populacional na cidade10. 

Assim, foram criadas as freguesias de Nossa Senhora da Vitória em 1561, em 

1623 Nossa Senhora da Conceição da Praia, em 1646 a do Santo Antônio Além do 

Carmo e nos anos seguintes foram delimitadas as freguesias de São Pedro Velho, 

Santana do Sacramento, Santíssimo Sacramento da Rua do Passo, Nossa Senhora 

de Brotas, Santíssimo Sacramento do Pilar e em 1760, Nossa Senhora da Penha.  

Com o passar dos anos, a crescente perda de domínio da igreja e o advento 

da Proclamação da República, que estabeleceu a divisão dos municípios em 

distritos, as freguesias foram incorporadas às divisões em distritos e posteriormente 

em zonas com subdistritos. Nesta época foram editados os Decreto-Lei n° 

10.724/38, Decreto-Lei n° 141/43, Decreto-Lei n° 701/48, Decreto n° 1.335/54 e a Lei 

n° 502 de 12/08/1954.   

Somente a partir da década de sessenta é que a nomenclatura “bairro” passa 

a ser utilizada em Salvador, notadamente com a Lei nº 1038/1960, a qual estabelece 

os limites dos distritos, subdistritos e bairros da capital baiana, cominando 32 bairros 

na cidade. Já na década de oitenta, a cidade passou ter um Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano (PDDU), o qual a dividiu em regiões administrativas, 

especialmente para utilização pela própria Prefeitura, não traduzindo a identidade da 

população envolvida. 

Todo este apanhado histórico vai revelar o contexto em que se desenvolve os 

agrupamentos populacionais em cada território da cidade e como isto passa a 

interferir, a partir do crescimento populacional, no perfil financeiro, étnico, 

educacional, entre outros, que cada bairro começa a assumir com o passar dos 

anos. 

E isto porque, o crescimento populacional acelerado, atrelado ao processo de 

urbanização e concentração de riquezas foram, cada vez mais, expulsando a 

população pobre dos centros urbanos e/ou fazendo com que surgissem amontoados 

                                                           
10 Periferização Sócio-espacial em Salvador: análise do Cabula, uma área representativa. Salvador: 

Universidade Federal da Bahia, 1992. Dissertação de Mestrado apresentada por Rosali Braga 
Fernandes. 



8 
 

de moradias nos entornos de locais centrais, para atender àqueles que não tinham 

condições de se estabelecer dentro dos padrões imobiliários da época.11 

A ideia de segregação, então, aplica-se à realidade da cidade de Salvador 

como uma relação entre o local e a valorização dele na cidade e não somente com 

relação à distância da moradia dos grandes centros, por estarem envolvidos nesse 

processo os critérios de distribuição de riqueza e como isso refletiu na disputada 

pelos espaços na cidade.  

Desta forma, a formação das favelas e periferias são um reflexo espacial dos 

anseios dos agentes econômicos, políticos, sociais, institucionais e ideológicos, que 

não resolviam o problema do déficit habitacional, o que interferiu nas relações 

desenvolvidas entre as distintas classes sociais que se formaram na cidade.12 

Historicamente, então, Salvador enfrenta os problemas decorrentes do seu 

crescimento desorganizado, o que pode ser observado tanto na cidade alta como na 

cidade baixa. Analisando este cenário, buscando entender a formação populacional 

do bairro do Rio Vermelho e as regiões periféricas em seu entorno, temos que o Rio 

Vermelho inicia sua história como uma colônia de pescadores.13 

Paulatinamente foi sendo povoado por moradores do centro da cidade que 

migraram para esta região, passando a ser costume das famílias ricas passar o 

verão no local, enquanto as terras que correspondem aos bairros (hoje periféricos) 

Chapada do Rio Vermelho, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Nordeste de Amaralina 

e as localidades Areal, Boqueirão e Nova República, correspondiam a fazendas que 

posteriormente foram loteadas.14  

Assim, o Rio Vermelho foi sendo delineado com casarões das ricas famílias 

da época, enquanto seus entornos eram formados por pessoas que vieram do 

interior para trabalhar nas fazendas e que com o passar dos anos foram ocupando 

os empregos informais que iam surgindo, tais como empregadas domésticas, 

lavadeiras e caseiros.  

Além disso, deve-se acrescentar a questão da etnia que predominava entre 

os ocupantes de cada ofício e bairro, sendo desde essa época, os moradores do Rio 

                                                           
11

 ibidem 
12

 ibidem 
13 O Caminho das Águas em Salvador: Bacias Hidrográficas, Bairros e Fontes. Salvador: 

CIAGS/UFBA; SEMA, 2010.  
14

 idem 
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Vermelho brancos e oriundos de famílias ricas, enquanto os moradores dos seus 

entornos periféricos eram eminentemente negros. 

Desta forma, o crescimento populacional reproduziu o perfil que nos 

primórdios já existia em ambos os espaços, fazendo com que a região do Nordeste 

de Amaralina, Vale das Pedrinhas e Santa Cruz, fosse crescendo com sucessivas 

ocupações espontâneas, casas de taipa, sem energia elétrica ou água encanada, 

ruas estreitas, becos, vielas e escadarias, já que, a população ali instalada não tinha 

recurso para realizar uma ocupação formal. 

É nesse contexto que vão se delineando os significados de bairro periférico e 

de bairro nobre, sendo o primeiro marcado por uma população que vive à margem 

de uma infraestrutura necessária à vida digna, com condições precárias de saúde, 

educação, saneamento básico e que são estigmatizados pela sociedade que ocupa 

as áreas centrais e mais valorizadas da cidade (bairros nobres). 

Neste sentido, utilizando a análise dos estigmas abordados por Wacquant15  

pode-se traçar um comparativo com a realidade destes bairros de Salvador, onde há 

restrição e confinamento espacial, considerado sob a ótica organizacional, de uma 

parte da população economicamente desfavorecida, onde as favelas e periferias são 

um aglomerado de um grupo específico de pessoas, que estão ligados a 

precarização da dignidade da pessoa humana, das políticas públicas, do 

saneamento básico, da moradia digna, além das situações de desemprego ou 

subempregos, acarretando na marginalização do local e crescimento da 

marginalidade nos mesmos locais.  

Não devem ser esquecidos, inclusive, os efeitos que o processo de 

estigmatização territorial desenvolve, uma vez que, um lugar que é publicamente 

considerado como uma zona de não-direitos, ou um local fora da lei, torna fácil para 

as autoridades justificar medidas “especiais”, derrogatórias de políticas públicas, 

direitos e costumes, sob o argumento que se está tentando desestabilizar a 

atividade criminosa. Contudo, o que ocorre é uma marginalização ainda maior dos 

habitantes daquele local, tornando-os ainda mais invisíveis, submetendo-os aos 

ditames da polícia.16 

                                                           
15 WACQUANT, Loic. Os condenados da cidade: estudos sobre marginalidade avançada. 2ª ed. Rio 

de Janeiro: Revan, 2005. 
16

 idem 
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Impende destacar que a cidade de Salvador, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, tem a maior população negra - considerando a 

proporção do contingente populacional com o número de negros - e é possível 

analisar, pelos dados fornecidos pelo órgão, as diferenças econômicas - em quais 

bairros estão os grupos com renda maior - e espaciais - onde moram a maioria dos 

negros e dos brancos da capital baiana.17 

Com isso, as periferias passaram a ser marcadas como locais de realização 

de práticas violentas – que emanam não só da população envolvida mas 

principalmente é algo proveniente do próprio Estado através da sua polícia militar e 

civil - podendo-se afirmar que as periferias tornaram-se locais de insegurança tanto 

para os moradores, como para os transeuntes, como para o próprio Estado, através 

dos seus agentes inseridos naquele local.  

A marginalidade – considerando aqui o grupo envolvido nos crimes comuns e 

socialmente mais condenáveis que os crimes de colarinho branco – cresceu 

concentrada nos mesmos locais onde não havia infraestrutura para a população, 

onde o saneamento básico e as condições de habitabilidade eram precárias, sendo 

tipicamente territórios isolados e de difícil acesso pela própria formação histórica do 

local, traçando ainda mais o perfil demográfico de cada localidade. 

Este cenário se observa nas diversas sociedades e não só em Salvador, 

sendo marcado pela estigmatização dos indivíduos pertencentes a determinado 

território, com histórico de criminalidade, o que reflete tanto na visão que a 

sociedade passa a ter da localidade e das pessoas, como a forma com que o 

Estado, através dos seus agentes policiais, trata os moradores daquela localidade. 

Assim, se estes lugares são ou não perigosos, se sua população é 

eminentemente envolvida com a criminalidade ou não, tudo isso tem pouca 

relevância para o aparato estatal, uma vez que, o discurso e estigma produzido 

sobre aquela população por si só já é suficiente para legitimar as práticas peculiares 

que venham a ser aplicadas naquela comunidade.18  

Neste contexto, percebe-se um duplo efeito no comportamento dos 

moradores de bairro periférico, causado pelas práticas violentas direcionadas à esta 

população: ou elas se acostumam com a violência e passam a conviver com esse 

fato com maior naturalidade, ou elas passam a rejeitar veementemente aquele 

                                                           
17

 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/default.shtm 
18

 Ibidem referência 8 
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contexto. Este último efeito traz um fenômeno pouco observado na sociedade, que é 

a característica que alguns moradores possuem de desmerecem a própria morada, 

ou os próprios moradores.19 

Assim, ao desmerecerem a própria morada, evitam a visita da família e 

amigos, desculpam-se por morarem no local, revelando a imagem depreciativa que 

foi construída em seu subconsciente, de que a população do local não é digna, é 

vergonhosa. Por outro lado, ao generalizar e inferiorizar os moradores do local, 

reforçam em seu discurso o seu não envolvimento com a atividade criminosa que se 

desenvolve no local, partindo do pressuposto que todos acreditam sê-lo envolvido 

com a criminalidade, reproduzindo aí o discurso de segregação socialmente 

estimulado, mesmo implicitamente sabendo não ser esta a realidade da periferia. 

Desta forma, o bairro que é estigmatizado tem o mesmo feito com os seus 

moradores, fazendo com que muitos destes acreditem ou reproduzam o discurso 

inferioridade daquela população ou a marginalidade generalizada daquele local. Do 

mesmo modo, os agentes estatais que atuam em áreas marginalizadas, valendo-se 

dessa ideia generalista, agem como se todo e qualquer cidadão da localidade fosse 

potencialmente criminoso e pudesse trazer risco à vida. 

Impende destacar que a Policia Militar da Bahia, por meio dos seus agentes, 

tem na previsão institucional o treinamento para atuar com a diversidade de bairros 

e indivíduos, pois devem estar preparados para vivenciar e enfrentar os variados 

problemas existentes na população, quer seja em bairros periféricos ou nos bairros 

nobres. 

Neste contexto, os estereótipos criados para cada bairro da cidade refletem 

na forma com que a conduta dos próprios moradores e dos agentes estatais será 

exercida, fazendo-os acreditar que qualquer tratamento hostil que dediquem aos 

indivíduos pertencentes à bairros periféricos esteja de acordo com o que aquela 

comunidade merece ter. 

 

3. ABORDAGEM POLICIAL E TREINAMENTO DA POLÍCIA   

 

 A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 144 que a 

segurança pública deve ser prestada a todos os cidadãos, para preservar a ordem 
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pública, sendo de competência das polícia civil as funções de polícia judiciária e a 

apuração de infrações penais e da polícia militar a atividade ostensiva e a 

preservação da ordem pública. Vejamos: 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
I -  polícia federal; 
II -  polícia rodoviária federal; 
III -  polícia ferroviária federal; 
IV -  polícias civis; 
V -  polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
(...) 
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 
§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e 
reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

 

 Para o exercício das suas atribuições, os policiais militares valem-se do poder 

de polícia, condicionando a liberdade dos indivíduos a este interesse coletivo que é 

reprimir as condutas e pessoas que possam causar lesão ao interesse coletivo. 

Assim, entende-se o poder de polícia detido pela polícia militar como um instrumento 

de restrição de direitos individuais em prol da segurança da sociedade. 

Do mesmo modo, o artigo 240, parágrafos 1º e 2º e 244, caput, do Código de 

Processo Penal Brasileiro trazem em seu bojo as seguintes previsões:  

 

Art. 240.  A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1

o
 Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a 

autorizarem, para: 
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos 
falsificados ou contrafeitos; 
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime 
ou destinados a fim delituoso; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu 
poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa 
ser útil à elucidação do fato; 
g) apreender pessoas vítimas de crimes; 
h) colher qualquer elemento de convicção. 
§ 2

o
  Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de 

que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas 
letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 
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Art. 244.  A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou 
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma 
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando 
a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 

 

Estes artigos merecem destaque especial por trazerem a previsão da busca 

pessoal. Esta, também chamada de abordagem policial, revista, ou vulgarmente 

chamada de “baculejo”, segundo Heráclito Antônio Mossin20, "usa-se o termo busca 

pessoal para indicar a procura no próprio corpo da pessoa, ou em seus objetos de 

uso pessoal, v.g.: Pastas, valises, bolsas; assim como em veículos automotores". 

A abordagem policial, então, é o meio utilizado pela polícia - através do uso 

de força não letal -  para encontrar pessoas potencialmente criminosas ou que 

estejam com objetos do crime ou para o crime, a fim de impedir que estes passem 

impunes ou venham a ocorrer. 

Conforme estabelece o Manual de abordagem policial da PMBA21, o qual 

preconiza que “abordagem policial é a técnica utilizada pela polícia para interceptar 

alguém com objetivo preestabelecido”, este procedimento envolve a utilização de 

três técnicas, quais sejam: a abordagem policial, a busca pessoal e a identificação.  

A abordagem, então, materializa-se quando o agente decide que é fundada a 

suspeita e inicia o procedimento de busca pessoal ou identificação do indivíduo. 

Neste momento, o policial deve dedicar especial atenção ao procedimento pois, 

tanto o agente não deve tomar decisões precipitadas, como deve dar a devida 

interpretação aos movimentos do abordado, para não acabar lesionando o indivíduo 

e infringir a lei.  

Assim, no procedimento passado aos policiais em formação, estes aprendem 

que após a realização da busca pessoal, identifica-se o indivíduo, informando-os de 

ser aquele um procedimento padrão e esclarecendo sobre a motivação daquela 

abordagem. Conforme prevê o manual ainda: 

 

Todo ato de abordar deve estar embasado numa motivação legal. Não 
deve ser um ato isolado do Estado, ali representado pelo policial, 
arbitrário ou ilegal. Essa motivação deve ser explicitada para o abordado 
assim que for possível a fim de fazê-lo compreender a ação da polícia, o 

                                                           
20

 MOSSIN, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Manole, 2005. 
p. 496. 
21

 Polícia Militar do Estado da Bahia. Manual de básico de abordagem policial. 2000.  
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uso do poder do Estado para limitar ou impedir direitos individuais em 
prol de um bem maior, de um bem social ou coletivo.  

 

Além disso, nos termos do referido manual, a busca pessoal é dividida em 

níveis, os quais vão de gradação de 1 a 3, onde a primeira é numa situação real de 

cometimento de delito, suspeita de cometimento, onde a busca é minuciosa, 

enquanto a três é uma situação ordinária, de orientação, assistência. Além disso, o 

manual da PMBA prevê o procedimento que deve ser adotado pela guarnição, com 

viatura, a em cada situação apresentada no caso concreto: 

 

Guarnição tipo A: 
a. Em abordagem de NÍVEL 1, ao avistar o(s) suspeito(s), se este estiver vindo de encontro 
a viatura, o Cmt deverá mandar parar a Vtr a uma distância aproximada de 5 a 10 metros, 
porém, caso o suspeito esteja seguindo no mesmo sentido da Vtr a distância de parada 
será de 3 a 5 metros. Os integrantes da guarnição desembarcarão de imediato 
determinando ao(s) suspeito(s) que pare e tome a posição de Busca Minuciosa, (...). Caso 
a abordagem seja de NÍVEL 2 ou 3 a aproximação dar-se-á seguindo a mesma técnica, 
ressaltando que a distância entre o(s) abordado(s) e o PM que entrará em contato com ele 
será de um passo, determinando para que este tome a posição de Busca ligeira; No caso 
da abordagem de NÍVEL 2, no decorrer da ação a postura de segurança poderá progredir 
para a RELATIVA; 
b. A busca deverá ser procedida aproveitando-se a luminosidade dos faróis 
da Vtr (...),atuando em conformidade com o disposto nas letras b, c, d, e, f e g do 
item 1.2. 
c. Ressalte-se que o emprego deste tipo de Gu é completamente inviável, devido ao risco 
que é imposto aos integrantes da guarnição. 
 
Guarnição tipo B: 
a. Em abordagens de NÍVEL 1, ao avistar o(s) suspeito(s), se este estiver vindo de 
encontroa viatura, o Cmt da guarnição deverá mandar parar a Vtr a uma distância 
aproximada de 5 a10 metros, porém, caso o suspeito esteja seguindo no mesmo sentido 
da Vtr a distância deparada será de 3 a 5 metros. Os integrantes da guarnição 
desembarcarão de imediato determinando ao(s) suspeito(s) que pare e tome a posição de 
Busca Pessoal Minuciosa. O patrulheiro desembarcará pelo mesmo lado do Cmt, 
posicionando-se ao lado deste, fechando a porta traseira (no caso de Vtr com quatro 
portas), tendo o cuidado com a sua linha de tiro (...). Caso a abordagem seja de NÍVEIS 2 
ou 3 a aproximação dar-se-á seguindo a mesma técnica, ressaltando que a distância entre 
o(s) abordado(s) e o PM que entrará em contato com ele será de um passo, determinando 
para que este tome a posição de Busca ligeira; (...) 
 
Guarnição tipo C: 
a. A aproximação seguirá conforme disposto na letra a do item 2.1.2. Os 
patrulheiros desembarcarão de cada lado da Vtr, posicionando-se ao lado do Cmt e do 
Mot respectivamente, tendo o cuidado com a linha de tiro (...); 
b. A revista será executada de acordo com as letras b, c, d e e do item 1.2, bem 
como as letras c, d e e do item 1.3, e a letra c do item anterior. O Ptr nº 2 
fará a segurança externa; 

 

Observa-se que quando o indivíduo não for suspeito da prática de 

determinado crime em específico, a polícia deverá ter uma cautela ainda maior, 

respeitando a distância para o indivíduo e sem fazer uso de força letal. Esta 
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previsão, de pronto, já apresenta um choque com a realidade da periferia, tanto com 

relação a visão da população, quanto se observarmos a visão dos moradores dos 

bairros populares. 

Isto porque, a própria geografia das periferias (cheia de becos, vielas, 

amontoados de casas que dificultam a visibilidade) impede que sejam observados 

todos os procedimentos previstos na abordagem, de modo que os policiais estarão 

mais vulneráveis e expostos caso sigam ipsi literis o que prevê o manual. 

Por outro lado, a população moradora daquele bairro, que tem a garantia de 

tratamento digno, de acordo com as previsões do manual, sem os abusos e 

excessos cometidos historicamente pela polícia, torna-se extremamente aviltada a 

cada abordagem realizada fora dos padrões, o que serviria de base para a 

responsabilização administrativa, civil e criminal de cada agente policial que não 

estivesse vinculado ao manual.  

Noutro giro, os artigos 180, 181 e 182 do Código de Processo Penal Militar, 

encontra-se previsto que os policiais militares tem obrigação de agir se estiverem em 

serviço e verificarem qualquer situação de suspeita fundada de prática de ilícito 

penal. Vejamos: 

 

Art. 180. A busca pessoal consistirá na procura material feita nas vestes, 
pastas, malas e outros objetos que estejam com a pessoa revistada e, 
quando necessário, no próprio corpo. 
Revista pessoal 
Art. 181. Proceder-se-á à revista, quando houver fundada suspeita de que 
alguém oculte consigo: 
a) instrumento ou produto do crime; 
b) elementos de prova. 
Revista independentemente de mandado 
Art. 182. A revista independe de mandado: 
a) quando feita no ato da captura de pessoa que deve ser presa; 
b) quando determinada no curso da busca domiciliar; 
c) quando ocorrer o caso previsto na alínea a do artigo anterior; 
d) quando houver fundada suspeita de que o revistando traz consigo objetos 
ou papéis que constituam corpo de delito; 
e) quando feita na presença da autoridade judiciária ou do presidente do 
inquérito. 

 

O Código Penal Militar reforça o que já havia sido estabelecido na lei geral 

mas traz a incongruência que faz o instituto ser tão questionado e alvo de polêmicas 

no exercício profissional, uma vez que, a força policial que é responsável 

constitucionalmente pela segurança dos cidadãos igualmente se vê obrigado, por lei, 

a agir contra as liberdades individuais destes mesmos cidadãos. 
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Assim, a polícia militar representa uma instituição a serviço do Estado e com 

o papel de prevenir a ocorrência de crimes e violações à lei, utilizando a abordagem 

policial para atender a este fim, concedendo a lei a discricionariedade ao agente 

para avaliar as situações ou sujeitos que possam ser alvo da busca pessoal, 

buscando sempre a ordem pública. 

Por isso mesmo, a polícia militar, notadamente a baiana, para fins deste 

estudo, prevê um treinamento que sirva para atuar nos diversos espaços que 

existam na sociedade, com as distintas classes sociais, valendo-se da 

discricionariedade para avaliar quais serão as situações que ensejam, ou não perigo 

à sociedade. 

Contudo, este atributo concedido à atividade policial não tem o condão de 

legitimar todo e qualquer tipo de abordagem utilizada pelos policiais militares, 

justamente porque deve existir o fundado receio para ensejar a busca pessoal e 

qualquer atitude arbitrária poderá configurar ameaça a direito do cidadão, abuso de 

poder por parte do policial e a devida responsabilização do mesmo. 

Por isso mesmo, o manual da PMBA estabelece que a abordagem da pessoa, 

ou do grupo deverá ocorrer da seguinte forma: 

 

O PM tem maior possibilidade de contato visual, que lhe permite uma 

análise mais concreta da situação, podendo até antecipar determinados 

tipos de reações.  

O emprego de técnica, armamento, equipamento e efetivo adequados, 

normalmente coloca os PM em vantagem, mas não excluem o risco. 

A grande dificuldade se apresenta na falta de recursos que permitam a 

execução do citado no item acima, aliado ao não treinamento prático e aos 

problemas oriundos de peculiaridades como: fator climático; condições de 

visibilidade; terreno e principalmente a pressão da sociedade contra a 

utilização de técnicas em determinadas áreas da cidade.   
  

Conforme depreende-se do próprio manual, existe um problema dialético 

envolvendo a busca pessoal. A polícia militar baiana prevê uma série de 

procedimentos para ser mais repressivo com os suspeitos/convictos/acusados de 

crimes e, ao mesmo tempo, menos invasivo, constrangedor, com a população em 

geral, respeitando os limites do direito de ir e vir e da dignidade da pessoa humana. 

Contudo, as próprias recomendações salientam a dificuldade de se colocar 

em prática, em determinadas localidades (periféricas), o procedimento previsto no 

treinamento e, ainda assim, não oferece uma alternativa real e prática para o policial 
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aplicar no caso concreto, relegando à discricionariedade uma atividade tão perigosa 

e arriscada que pode ser a relação policia x periferia. 

Do mesmo modo, a dialética está presente quando observamos as 

recomendações de distanciamento (quando não se tem um suspeito de um crime 

específico) armamento apropriado a cada caso e cordialidade que o policial deveria 

observar, o que há muito não vem sendo colocado em prática. Ao que parece, os 

policiais já adentram o ambiente periférico pressupondo que são todos os moradores 

envolvidos em atividades criminosas, culpados por todos os crimes e mazelas 

sociais, enquanto que os policiais são os juízes a sentenciarem os abordados. 

 É bem verdade que, no caso do armamento utilizado pela polícia, no que se 

refere às rondas e operações realizadas pela polícia em bairros mais populares, a 

comunidade policial parte da crença de que os indivíduos envolvidos com atividade 

criminosa possuem armamento de porte superior ao da polícia e, caso venham a 

tentar atacar os policiais, estes devem oferecer o mínimo de resistência e aparato 

para evitar um ataque. 

 Ademais, a aplicação das determinações dadas aos policiais são norteadas 

pelos princípios da discricionariedade e da autoexecutoriedade22, o que significa que 

a letra fria da norma precisa ser aplicada no caso concreto pelo agente que se 

encontra em campo e avalia a possibilidade, ou não, de se conseguir consumar 

aquela meta. 

 Neste sentido, a discricionariedade é vista por Maria Sylvia Zanella di Pietro23 

como decorrente de previsão legal ou da omissão do Poder Público em não 

conseguir prever todas as situações que possam ocorrer, preocupando-se o 

legislador em estabelecer a competência, sem regular a conduta a exata a ser 

adotada. Por isso mesmo, na atividade policial, a discricionariedade serve para o 

policial averiguar, com base na conveniência e oportunidade, qual é o melhor 

procedimento a ser adotado, entre os previstos, em determinada abordagem policial.  

Do mesmo modo, na autoexecutoriedade “a Administração pode autoexecutar 

as suas decisões, com meios coercitivos próprios”24 e serve para dar mais 

autonomia ao policial, que não poderia esperar a todo momento uma autorização 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 

2012.  
23

 idem 
24

 idem 
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dos superiores hierárquicos para agir em campo, podendo assim, decidir sobre o 

que é melhor para se adotar no caso concreto. 

Assim, na abordagem policial o agente esta respaldado legalmente para agir 

em nome do Estado, utilizando do atributo da discricionariedade para considerar 

uma situação como de risco, ou não, sem, contudo, prejudicar o direito de ir e vir de 

determinada comunidade ou lesar a dignidade da pessoa humana de uma parcela 

da população por corriqueiramente marginalizá-los indistintamente. 

  

4. DA TEORIA À PRÁTICA: AS PERCEPÇÕES SOBRE A ABORDAGEM 

POLICIAL 

 

Com o intuito de obter informações precisas e atuais sobre a temática, bem 

como entender e identificar a percepção dos cidadãos de duas diferentes realidades 

de bairros e classes sociais, no município de Salvador, sendo eles do bairro do Rio 

Vermelho (área nobre) e dos demais bairros populares dos arredores do Rio 

Vermelho, tal qual o Nordeste da Amaralina, Vale das Pedrinhas, Santa Cruz e 

adjacências, foi apresentado um questionário, com perguntas preestabelecidas e 

iguais para todos os entrevistados de todos os bairros. 

As pessoas que foram entrevistadas foram abordadas aleatoriamente no 

entorno do bairro do Rio Vermelho, questionando se pertenciam ao bairro popular ou 

ao bairro nobre, a fim de contabilizar os envolvidos. Foi utilizado como ponto 

estratégico dois postos de gasolina, um situado no Rio Vermelho, próximo à MC 

Donald e o outro na entrada do Vale das Pedrinhas/ Nordeste de Amaralina, na 

Avenida Oswaldo Cruz. 

Logo de início foi informado para os entrevistados a não obrigatoriedade de 

participar da pesquisa e o teor anônimo do seu questionário, demonstrando a 

impossibilidade dos seus respectivos nomes serem revelados, nem qualquer 

documentos que pudesse facilitar as suas identificações por terceiros. Foram 

selecionados apenas cinco entrevistados para cada localidade citada acima. 

Como ponto de partida, foi questionado as pessoas que afirmaram que 

residiam no bairro do Rio Vermelho a quanto tempo moravam naquele bairro, e em 

média o período de residência no bairro configurou-se como sendo para mais de oito 
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anos de moradia naquele bairro, alguns inclusive passam dos 20 anos de moradia 

fixa. 

Ato contínuo, houve o questionamento se os participantes já teriam 

experimentado uma abordagem policial e todos eles informaram que já tinham 

passado por essa experiência em algum momento em sua vida, onde quatro deles 

não se sentiram mal tratados, apenas um dos entrevistados fugiu a média de duas 

vezes, alegando inclusive que não se sentia bem tratado durante as vezes que foi 

abordado. 

Já quando a pergunta foi o motivo que os entrevistados acreditavam que 

tenha sido a causa para a abordagem, foi percebido que alguns não conseguiam 

identificar o motivo, outro informou que acreditava ser por incidência de blitz de IPVA 

e um por acreditar que tinha o perfil dos indivíduos possuidores de uma espécie de 

“marca” ou “mancha”, que facilitava o seu destacamento da sociedade.  

Esse último individuo foi o único abordado 5 vezes pela polícia militar, fugindo 

a regra dos demais, de ser abordado uma ou duas vezes. Existiram respostas 

heterogêneas, ao ser perguntado se havia segurança com a presença da polícia no 

bairro.  

O primeiro participante alegou que se sentia seguro; o segundo teve dúvida 

em seu sentimento de segurança, onde se percebeu a dúvida que ele mantinha 

sobre o tópico abordado; houve entre os participantes um sentimento de 

ambivalência, pois o mesmo compreendeu que a segurança do bairro ou dele, 

propriamente dita, tinha relação intrínseca e direta com a presença diária da polícia, 

onde na sua ausência a segurança era esquecida. O quarto participante não sentia 

seguro e o último se sentia seguro com a presença dos policiais no bairro. 

Sobre a espécie de armamento utilizado pelos policias, se tornou claro pelas 

respostas obtidas no questionário o baixo calibre das armas que os policias portam 

nos bairro em exame, onde apenas um dos entrevistados informou que já visualizou 

armas de todos os tamanhos nas rondas do polícia. 

Quando questionados se já haviam presenciado alguma abordagem policial 

em bairro periférico, apenas um dos entrevistados informou que não tinha 

presenciado, não podendo responder a última pergunta, onde trata da diferença de 

abordagem entre os bairros onde reside e os identificados como periféricos. 
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No que tange a esta última pergunta, observou-se a existência de diferenças 

nas armas utilizadas pelos policiais, onde é possível perceber contrastes nos 

calibres das armas portadas nos bairros (sendo eles de periferia ou nobres). 

Um dos participantes acredita que nos bairro populares possui um grande 

número de armas armazenadas, tendo o policial que tomar cuidado para não ser 

alvejado ou correr outra espécie de risco. Percebeu-se com a resposta de um dos 

entrevistados a crença na possibilidade de uma abordagem mais séria, quando se 

tem em mãos um armamento de grosso calibre. O último entrevistado informou a 

incidência de marginais armados em bairros populares e em bairros nobres as 

pessoas são vistas sempre com “bons olhos”. 

Foi realizado o mesmo questionário com os moradores dos bairros do 

Nordeste de Amaralina e Vale das Pedrinhas, bairros esses que ficam no entorno da 

delimitação do Rio Vermelho. As perguntas seguiram sendo feitas para estes 

moradores, com o mesmo padrão e estrutura dos moradores do primeiro grupo. 

Em questionamento ao primeiro entrevistado do grupo dos residentes nos 

bairros populares em exame, procurou-se saber há quanto tempo residia por 

aquelas redondezas, respondendo já ser morador há aproximados 18 anos do 

Nordeste da Amaralina. Os outros 4 entrevistados responderam em subsequência, 

sendo mais um morador do Nordeste da Amaralina e os outros 3 do Vale das 

Pedrinhas. Foi dito pelos outros entrevistados que residiam pelos referidos locais por 

um período superior há 15 anos e inferior a 30 anos. 

Dos 5 participantes do questionário aplicado 4 disseram que já tinham sido 

abordados e apenas 1 informou que nunca havia passado pela experiência. Os 

mesmos 4 disseram  não saber precisar o número correto de vezes que já tinham 

sido abordados, apenas  sabiam o número alto de vezes onde houveram passado 

por tal experiência. 

Quanto a pergunta relativa a saberem o motivo de terem sido abordados, 

esses tiveram respostas diferentes, podendo tirar como conclusão aparente que 

basta ser morador do respectivo bairro ou transeunte do local para ser um suspeito 

em potencial, respondendo estes que acreditam que, aos olhos da polícia, são um 

provável marginal, devendo ser abordado por se tratar de uma operação padrão. 

Ao serem questionados com intenção de saber com qual frequência os 

participantes eram abordados, esses afirmaram ser a frequência alta, sendo que um 
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deles apenas informou que, em média, foi abordado por policiais militares apenas 

duas vezes por ano. 

Houve o questionamento aos participantes sobre o que achavam da atuação 

da polícia em seus respectivos bairros, sendo uníssono a resposta ao afirmar a 

violência na atuação dos representantes do Estado. Foi percebida a indignação dos 

moradores, por entenderem não ser respeitados, sendo confundidos com marginais, 

sendo tratados com truculência e não podendo sair inclusive para ir ao trabalho em 

dias de operação. 

Os moradores dos bairros periféricos alegam a insegurança com a presença 

da policia em seus bairros, havendo indicação de prejuízo aos que não estão 

envolvidos pelo crime, insegurança em repousar no seio domestico em  dias de 

operação, insegurança ao transitar na rua, pelo perigo de ser alvejado por projeteis 

não havendo a publicidade do ocorrido e a incidência de troca de tiros entre os 

marginais versus policias ou bandido contra bandido. 

No que tange ao armamento utilizado pelos policiais, a informação obtida é a 

utilização de armamento pesado de longo alcance, de grosso calibre, portadas com 

o intuito de intimidar quem as estiver observando, armas essas possuidoras de 

poder único de tirar vidas e são carregada muitas vezes por policias de rostos 

cobertos. 

Sendo perguntados se já haviam visto uma abordagem policial em bairro 

nobre, apenas um dos entrevistados informou não ter presenciado, enquanto os 

outros disseram já ter visto. 

No ultimo quesito, tendo proposito de saber se os entrevistados sentiam 

alguma dissonância entre a abordagem sofrida em seu bairro com a sofrida em 

bairro nobre, foi esclarecido que na abordagem em bairro nobre não há xingamentos 

no meio da rua, existe a preocupação com a educação sendo utilizados 

cumprimentos de chegada, como boa noite, havendo tranquilidade nas atividades de 

abordagem.  

Ou seja, há um contra-senso nas suas respectivas localidades, existindo no 

bairro popular a prática policiar de lançar objetos das pessoas ao chão, ordem de 

deitar ao chão sem preocupação se existe um chão limpo e percepção de estar 

abordando um bandido. 
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Dos 5 entrevistados 1 informou não saber a diferença entre a abordagem 

sofrida em seu bairro com a de bairros nobre, pois jamais presenciou neste bairro e 

a outra entrevistada é do gênero feminino e acredita que, por já possuir mais de 50 

anos e ser mulher não é alvo de abordagens, mas quando presencia uma 

abordagem (tranquila) em bairro nobre é bem diferente da ofertada em seu bairro.  

No que tange ao questionário aplicado aos servidores públicos da polícia 

militar do Estado da Bahia, foram selecionados 5 participantes, sendo 4 do sexo 

masculino e 1 do sexo feminino. Dentre os entrevistados o tempo de composição 

dos quadros da polícia militar varia, entre 1 e 22 anos de serviço público. 

No que se refere ao perfil dos cidadãos geralmente abordados em via 

públicas pela guarnição que pertence, a grande maioria informou o perfil abundante 

do sexo masculino, sendo os maiores alvos das abordagens, apenas um dos 

entrevistados indicou que ocorre a participação dos dois gêneros nas abordagens. 

Sobre a faixa etária dos abordados, foi percebido a ocorrência de uma 

distinção. Dos 5 entrevistados apenas 1 informou a mesma incidência de abordados 

acima de 18 anos e abaixo, 3 dos participantes alegou a superioridade dominantes 

de maiores de idade e apenas um dos questionados informou a maior participação 

dos menores de idade. 

A resposta foi uníssona dos entrevistados, ao serem questionados se o local 

que iriam agir determinava a proporção da força ali empregada, havendo a resposta 

que o local é determinante para aferir a força empregada. 

Foram passadas algumas assertivas para serem marcadas, acerca das 

características pessoais geradores de interesse no policial ou em sua guarnição em 

efetuar a abordagem padrão. Todos os questionados informaram que as atitudes 

suspeitas são cabais para gerar inquietude nos policiais, levando a uma abordagem. 

Das outras perguntas respondidas, na assertiva vestimenta 3 dos policiais 

marcaram, portadores de moto apenas 2 assim como aparência física e apenas 1 

identificou a classe social como característica. 

No quesito que trata do poder aquisitivo dos moradores, com o intuito de 

saber se o local e a aparente renda monetária dos residentes seria utilizada na 

aferição de como a abordagem seria conduzida, houve a obtenção em massa da 

resposta indiferente, não sendo motivo para determinar a forma de como a conduta 

dos policias a ser adotada. 
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Neste aspecto, depreende-se do discurso dos policiais que não é feita a 

distinção de tratamento, contrapondo-se ao discurso da população entrevistada que 

percebe e sinaliza o tratamento diferenciado por parte dos policiais militares à 

população de baixa renda. 

Pelos entrevistados, ficou claro que as situações mais comuns geradoras de 

suspeitas, são movimentos abruptos, vestimenta, interferência na paz social, evasão 

ao visualizar a guarnição aproximar-se ou dispensa de objetos, perseguições e 

movimentações discrepantes ao redor de instituições financeiras e escolas. 

O padrão a ser seguido de abordagem policial possui diferentes níveis, 

conforme consta inclusive no manual de abordagem policial da PMBA e, segundo 

relato dos policiais é feita uma abordagem padrão, que tem em vista a colaboração 

do abordado, sendo este indagado sobre o motivo de estar naquele local.  

Caso não ocorra a colaboração do mesmo ou ele venha a ser um suspeito, 

será necessária a utilização da força, com a exigência de uma postura a ser adotada 

pelo abordado, gerando uma ação minuciosa, tem sempre em vista o provável risco 

para quem está ao redor.  

Essa ação de abordar será sempre feita com vigor, tendo o intuito de mostrar 

para quem está sendo abordado que o trabalho a ser feito é sério, não dando 

possibilidade do individuo reagir. Por esses motivos a ação de abordar será sempre 

complexa, necessitando de muita atenção. 

Os entrevistados da policia militar afirmaram que no curso de formação, existe 

o treinamento para que a abordagem policial siga um padrão. O armamento a ser 

utilizado na abordagem de um suspeito é escolhido de uma forma não causadora de 

constrangimento ao individuo, impossibilitando riscos a quem tiver ao redor. Há 

níveis de rotina na abordagem policial, levando em consideração a postura do 

abordado e a descrição do suspeito. 

No que tange ao armamento escolhido e utilizado pelo policial, apenas  um 

dos entrevistados informou a preferencia do armamento a ser escolhido, tendo como 

base o local de atuação, os demais informaram a não existência distinção, sendo o 

mesmo armamento utilizado em bairro nobre e bairro popular. 

 No geral, a presença da polícia nos bairros, sendo eles nobres ou periféricos, 

causa estranheza, desconforto, incômodo a quem estar por perto. Em se tratando de 

bairro nobre, os comportamentos mais comuns variam entre a indiferença com a 
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presença da policia, ou em outras vezes não entendem o motivo da abordagem e 

veem como desnecessária a abordagem, revelando indiretamente a falsa convicção 

social de que em bairro nobre não serão encontrados criminosos.  

Já no bairro periférico o que se observa é que a presença da polícia causa 

ainda mais inquietação e medo dos desdobramentos que aquela presença policial 

acarretará, de um modo geral, à vida da comunidade inteira, indistintamente. 

Enquanto a polícia observa o medo nos olhos dos abordados, a população não vê 

com bons olhos a abordagem policia, acreditando sempre que algum inocente será 

ferido, alvejado, humilhado, ou qualquer outra arbitrariedade esperada pela 

comunidade de bairro popular.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização do presente trabalho constatou-se que a imagem que a 

sociedade tem da polícia reflete as experiências corriqueiras que elas presenciam, 

ou tem notícia, da relação da polícia com a sociedade, o que está ligado a forma 

com que a abordagem policial ocorre no ambiente vivido por cada pessoa. 

A forma com que a abordagem policial ocorre, especialmente nas 

comunidades de baixa renda, nem sempre obedece aos parâmetros previstos no 

manual de abordagem estabelecido pela polícia militar, onde a busca pessoal 

costuma ser com o emprego de violência mesmo nos casos em que não há um 

suspeito ou foragido da justiça.  

Assim, percebeu-se que a diferença geográfica de onde está sendo feita a 

busca pessoal e as diferentes pessoas que são abordadas representam um fator 

determinante para a impressão que se terá da atividade policial e de como esta 

ocorrerá.  

A partir da observação de como ocorre a abordagem policial realizada pela 

Polícia Militar da Bahia, notadamente nos bairros do Rio Vermelho (bairro nobre) e 

bairros periféricos nos arredores deste bairro, pode-se perceber as diferentes 

práticas que envolvem a atividade policial nestes bairros.  

O tratamento dispensado à população com estereótipo de baixa renda ou em 

bairros marginalizados é diverso daquele aplicado nos bairros de classe média/alta, 
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ao menos às pessoas que, fisicamente, aparentam ser moradoras daquela 

localidade. Este foi um aspecto percebido amplamente entre os entrevistados. 

Para os representantes do Estado esta diferença se dá pelos tipos de crimes 

cometidos em cada região, a diferente periculosidade dos infratores e principalmente 

pela probabilidade em cada bairro de serem os policiais retaliados ou alvejados 

durante uma abordagem.  

Desta forma, percebeu-se que as circunstâncias que levam um policial a tratar 

um indivíduo como suspeito são decorrentes de alguns fatores, tais como, um lugar 

suspeito, uma situação suspeita e o indivíduo possuir característica suspeita.  

Isto porque, historicamente criou-se uma cultura de estereotipar determinados 

indivíduos excluídos socialmente e que passaram a ser taxados como suspeitos, 

acarretando na forma como é feita a busca pessoal nestes indivíduos, tanto quando 

estão em região não classificada como condizente com a sua aparência física, como 

quando estão nos bairros periféricos que residem.  

Estes estereótipos são direcionados especialmente para os homens, tendo 

em vista que a atividade policial direcionada às mulheres é significativamente menos 

incidente que para os homens e, mesmo quando existente, não apresenta tanto rigor 

e violência como no caso dos homens abordados. 

Estes estigmas presentes nas convicções do policial e que foram forjados em 

sua mente durante o treinamento e experiência policial, perpassam pela etnia do 

indivíduo, as tatuagens que carrega, as vestimentas, o corte de cabelo adotado, a 

coloração dos cabelos, a forma de andar, o que reflete na forma com que o policial 

tratará o abordado que possua estas características. 

O policial atuando no bairro nobre se deparada com sua autoridade muitas 

vezes ameaçada ou diminuída no momento da abordagem policial, uma vez que os 

abordados invariavelmente buscam ressaltar suas influências pessoais para 

intimidar o policial. 

Já nos bairros periféricos, a polícia tem que lidar com pessoas socialmente 

excluídas, marginalizadas e que estão fadadas a terem suas alegações e denúncias 

relativizadas, pela convicção social errônea de que os moradores daquele local tem 

ligação com atividade criminosa e, consequentemente, são merecedores de 

qualquer tratamento dado pela polícia. 
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Assim, ao tratar os residentes nas periferias presumindo que todos sejam 

bandidos, descumpre o que foi preconizado pela Constituição Federal e pelo manual 

de abordagem da polícia, utilizando força bruta como substituto da abordagem 

correta e legal, o que vem gerando revolta nos moradores.  

É do policial a decisão de como agir em cada abordagem, com base nos 

ditames estabelecidos no manual e na legislação, contudo, deve atender aos 

critérios de conveniência e oportunidade, o que dá legitimidade para o policial agir 

em cada nível de periculosidade, por meio do uso moderado da força. 

Entende-se que é uma atividade arriscada pois um indivíduo que não está 

num lugar suspeito mas possua as características tidas como suspeitas será alvo de 

abordagem mesmo não sendo criminoso. A associação dos elementos previstos, 

com critérios discricionários esposados pela legislação pátria, dão margem à que os 

próprios policiais adotem os perfis arbitrariamente construídos. 

Assim, os resultados da pesquisa realizada apontam para o fato de que a 

abordagem policial nos bairros é realizada conforme forem as peculiaridades de 

cada um destes bairros, com maior ou menor poder aquisitivo, com grupos étnicos 

mais ou menos privilegiados, com influências positivas ou negativas no mercado 

imobiliário e turístico, o que reflete igualmente no efetivo lotado naqueles bairros e o 

tipo de armamento utilizado pela guarnição na abordagem de cada região. 

A presença da polícia nos bairros causa desconforto, incômodo, independente 

do bairro em que seja realizada a ronda, justamente por ser a polícia uma ameaça 

ao direito de ir e vir, que por isso só, tende a gerar uma rejeição social. Entretanto, 

sendo o local um bairro nobre, os moradores tendem a achar desnecessária a 

abordagem, revelando indiretamente a falsa convicção social de que em bairro 

nobre não serão encontrados criminosos, enquanto no bairro popular a polícia é 

vista como sinônimo de tragédia, aviltamento aos cidadãos.  

E em que pese existir o tratamento diferenciado entre os bairros onde a 

abordagem policial é realizada, existirá sempre o incomodo e resistência do 

abordado frente a limitação do seu direito de ir e vir e pelo fato de ter sido 

considerado suspeito, aos olhos da guarnição, mesmo sendo pessoa idônea.  

Na abordagem policial entende-se que o indivíduo escolhido para ser 

abordado seja realmente identificado como infrator, sendo esta uma premissa da 

ação policial que avalia entre os transeuntes aquele que poderia ser criminoso ou 
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estar com objeto de crime, sendo a abordagem de pessoas fundada na suspeita de 

que possam ameaçar a segurança da sociedade. 

Contudo, é necessário que haja uma maior cautela na forma com que a 

abordagem é realizada nos bairros periféricos e nas pessoas que aparentemente 

são moradores destes bairros, a fim de impedir a ocorrência de tantas 

arbitrariedades e lesão a direito dos cidadãos. De acordo com o manual, a 

abordagem policial deve seguir um padrão, um procedimento que envolve 

tratamento independente de classe social, não podendo o policial agir de maneira 

diversa, pautado nos preconceitos e estigmas sociais. 

Além disso, torna-se mister que haja um acompanhamento contínuo por parte 

da instituição da polícia militar, tanto para conscientizar os policiais de que não deve 

haver tratamento diferenciado para cada etnia, classe social, ou bairro envolvido na 

abordagem, bem como para solucionar os conflitos cotidianos entre a polícia e a 

sociedade, dando espaço para que a comunidade relate e tenha resposta para as 

denúncias de abusos cometidos pelos policiais. 

Não podemos olvidar que a polícia administrativa foi criada para exercer o 

papel de proteção da sociedade, atendendo ao direito à segurança que todo cidadão 

possui, não podendo a polícia se tornar instrumento de temor e aversão na 

sociedade, tampouco agir de maneira arbitrária e discricionária para discriminar os 

cidadãos.   
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APENDICE I 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA  

PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E FORMAÇÃO EM POLÍTICAS E 

GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA – PROGESP 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA  

Título do trabalho: Percepções sobre abordagens policiais: uma análise sob a ótica 

de camadas econômicas distintas 

Curso: Especialização em Políticas e Gestão de Segurança Pública - CEGESP    

Local de realização da pesquisa: bairro periférico 

Nome do pesquisador: LEONARDO SEYIN SANTOS OWADOKUN 

 

O presente questionário faz parte de uma investigação integrante do projeto de 

pesquisa supra descrito, no qual sua colaboração será bem vinda. As informações 

aqui prestadas servirão para possibilitar o desenvolvimento da pesquisa, servindo de 

base para as conclusões alcançadas ao final do projeto. Desta forma, caso queira 

participar, basta responder aos quesitos a seguir dispostos, podendo interrompê-los 

assim que desejar, sem quaisquer ônus ou responsabilização. Necessário 

esclarecer que não é preciso se identificar, fazendo-o somente se se sentir à 

vontade. Qualquer dúvida entre em contato com o responsável pela pesquisa. 

Obrigado pelo apoio.  

 

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA  

Gênero: ( ) masculino ( ) feminino 

Idade:  

QUESTIONÁRIO 

1. Há quanto tempo é morador do Nordeste/Vale das Pedrinhas? 

2. Já foi abordado alguma vez pela polícia? 

( ) Sim ( ) Não 

3. Quantas vezes já foi abordado pela Policia? 
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4. Se sente bem tratado na abordagem policial? 

( ) Sim ( ) Não 

5. Por qual motivo acha que foi abordado? 

6. Com qual frequencia é abordado pela polícia? 

7. O que acha da atuação da polícia em seu bairro? 

8. Se sente seguro com a presença da policia em seu bairro?  

9. Já observou como é o armamento utilizado pelos policiais em seu bairro? 

10. Já presenciou alguma abordagem  em um bairro tido como nobre? 

( )Sim ( )Não 

11. Você percebeu alguma diferença entre a abordagem sofrida em seu bairro com a 

do bairro nobre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

APENDICE II 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA  

PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E FORMAÇÃO EM POLÍTICAS E 

GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA – PROGESP 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA  

Título do trabalho: Percepções sobre abordagens policiais: uma análise sob a ótica 

de camadas econômicas distintas 

Curso: Especialização em Políticas e Gestão de Segurança Pública - CEGESP    

Local de realização da pesquisa: Rio Vermelho 

Nome do pesquisador: LEONARDO SEYIN SANTOS OWADOKUN 

 

O presente questionário faz parte de uma investigação integrante do projeto de 

pesquisa supra descrito, no qual sua colaboração será bem vinda. As informações 

aqui prestadas servirão para possibilitar o desenvolvimento da pesquisa, servindo de 

base para as conclusões alcançadas ao final do projeto. Desta forma, caso queira 

participar, basta responder aos quesitos a seguir dispostos, podendo interrompê-los 

assim que desejar, sem quaisquer ônus ou responsabilização. Necessário 

esclarecer que não é preciso se identificar, fazendo-o somente se se sentir à 

vontade. Qualquer dúvida entre em contato com o responsável pela pesquisa. 

Obrigado pelo apoio.  

 

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA  

Gênero: ( ) masculino ( ) feminino 

Idade: 

 

QUESTIONÁRIO 

1. Há quanto tempo é morador do Rio Vermelho? 

2. Já foi abordado alguma vez pela policia? 

( ) Sim ( ) Não 
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3. Quantas vezes já foi abordado pela Policia? 

4. Se sente bem tratado na abordagem policial? 

 ( ) Sim ( ) Não 

5. Por qual motivo acha que foi abordado? 

6. Com qual frequencia é abordado pela polícia? 

7. O que acha da atuação da polícia em seu bairro? 

8. Se sente seguro com a presença da policia em seu bairro?  

9. Já observou como é o armamento utilizado pelos policiais em seu bairro? 

10. Já presenciou alguma abordagem  em um bairro tido como periferico? 

( )Sim ( )Não 

11 Você percebeu alguma diferença entre a abordagem sofrida em seu bairro com a 

do bairro periferico? 
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APENDICE III 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA  

PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E FORMAÇÃO EM POLÍTICAS E 

GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA – PROGESP 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA  

Título do trabalho: Percepções sobre abordagens policiais: uma análise sob a ótica 

de camadas econômicas distintas 

Curso: Especialização em Políticas e Gestão de Segurança Pública - CEGESP    

Instituição onde será realizada: pmba /  

Nome do pesquisador: LEONARDO SEYIN SANTOS OWADOKUN 

 

O presente questionário faz parte de uma investigação integrante do projeto de 

pesquisa supra descrito, no qual sua colaboração será bem vinda. As informações 

aqui prestadas servirão para possibilitar o desenvolvimento da pesquisa, servindo de 

base para as conclusões alcançadas ao final do projeto. Desta forma, caso queira 

participar, basta responder aos quesitos a seguir dispostos, podendo interrompê-los 

assim que desejar, sem quaisquer ônus ou responsabilização. Necessário 

esclarecer que não é preciso se identificar, fazendo-o somente se se sentir à 

vontade. Qualquer dúvida entre em contato com o responsável pela pesquisa. 

Obrigado pelo apoio.  

 

Identificação do sujeito da pesquisa.  

Gênero: ( ) masculino ( ) feminino. 

1. Há quanto tempo compõe o quadro de servidores da policia militar da Bahia ? 

2. Já realizou ou realiza abordagem policial? 

( )sim ( ) não. 

3. Qual perfil dos indivíduos abordados por você ou sua guarnição em vias públicas? 

A. Sexo: ( ) homens ( ) mulheres.  

B. Quanto a suas respectivas idades, em sua grande maioria são? 
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 ( ) maiores ( ) menores. 

4. O local onde está sendo feita a abordagem policial determina a proporção da 

força a ser utilizada? 

( ) sim ( ) não. 

5 Qual as características do individuo que desperta o seu interesse ou da sua 

guarnição de efetuar a abordagem policial. 

( )  de forma aleatória ( ) gênero ( ) etnia ( ) vestimenta ( ) classe social ( ) está a pé  

( ) está dirigindo moto ( ) está dirigindo carro ( ) atitudes suspeitas ( ) aparência 

física.  

( )outro:______________________ 

6. Ao se dirigir para um local para realizar abordagens policial, o poder aquisitivo 

aparente dos moradores, determina a forma de como será a conduta adotada? 

Se for um bairro nobre? 

( ) indiferente ( ) mais agressivo ( ) menos agressivo 

Se for uma bairro popular? 

( ) indiferente ( ) mais agressivo ( ) menos agressivo 

7. Nos locais onde você atua efetuando abordagens quais são  as situações mais 

comuns consideradas como atitudes suspeitas?  

8. O que lhe faz considerar uma atitude como sendo suspeita? 

9. Como é feito a abordagem propriamente dita? 

10.Como se interpreta o indivíduo que possa ser suspeito? 

11. No curso de formação é treinada a forma com que a busca pessoal deve ser 

realizada? 

 sim ( ) não ( )  

12. Como deve ser utilizado o armamento na abordagem de um suspeito? 

13. O armamento utilizado em bairro entendidos como nobres e periféricos se 

distinguem?  

14. Qual a leitura que consegue fazer da população moradora de bairro nobre e 

bairro popular, quando inicia e quando termina a abordagem policial nestes locais?  
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu, autorizo a utilização e publicação das minhas entrevistas pelo pesquisador 

LEONARDO SEYIN SANTOS OWADOKUN com o propósito de colaborar com 

pesquisa de pós graduação “Percepções sobre abordagens policiais: uma análise 

sob a ótica de camadas econômicas distintas” e concordo que depois de concluída a 

pesquisa poderá ser apresentada em eventos, especialmente acadêmicos, e 

também será disponibilizada para consulta em site da Universidade Federal da 

Bahia - Ufba. Foi assegurado pelo pesquisador que meu nome completo, assim 

como, dados pessoais, exceto o nome do bairro, não serão em hipótese alguma 

divulgados. Estou ciente que, também posso desistir de participar a qualquer 

momento e solicitar que minha entrevista não mais seja disponibilizada por este 

pesquisador. Ass._____________________________________________ Salvador, 

____, de __________________de 2016. 

 


