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RESUMO 

 
 

A polícia é, enquanto órgão do Estado, a responsável pelo uso legítimo da força. 
Contudo, suas ações de controle social e resolução dos conflitos devem ser pautadas 
na preservação do direito à vida e no respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, 
individual e coletivamente, assegurados na Constituição Brasileira. Ao atuar dentro 
desses parâmetros, o policial estará amparado por uma série de legislações nacionais 
e internacionais. Nesse sentido, o presente trabalho visa abordar as temáticas que 
permeiam o uso progressivo da força como meio essencial para a resolução de 
conflitos e traz reflexões sobre a formação profissional do policial, questões sobre 
qualificação, tomada de decisão e controle psicológico e emocional na atividade 
policial. Também será discutida a aplicabilidade do uso progressivo da força no que 
se refere a conceitos e definições referentes à intervenção policial, princípios básicos 
e o uso da arma de fogo. Este trabalho corresponde a um estudo de caso. No primeiro 
momento, foi feita a revisão bibliográfica. No segundo momento, foi feita uma pesquisa 
de campo com os agentes do Coordenação de Operações Especiais (COE) da Polícia 
Civil da Bahia para relacionar a formação e a prática cotidiana da metodologia do Uso 
Progressivo da Força e verificar como essa preparação influencia em seus resultados 
práticos. 
 
Palavras-chave: Formação do policial. Uso progressivo da força. Polícia Civil da 
Bahia. 
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ABSTRACT 
 
 

The police force is a means of sparing, which must act within the law, means to be 
employed by police to resolve the conflict should be guided by the assurance that the 
fundamental rights of citizens, individually and collectively, are preserved. The right to 
life must have the highest priority. By working within this parameter, the police will be 
supported by a series of national and international laws. In this sense, this paper aims 
to address the arguments that underlie the progressive use of force as an essential 
means for conflict resolution. Bringing reflections on the training of police, questions 
about eligibility, decision making and mental preparation. Also discussed is the 
applicability of the progressive use of force in relation to concepts and definitions, 
levels of police intervention, basic principles and use of firearms. Finally, some 
considerations are laws on the subject. This research is a case study, so, in the first 
moment the bibliographic review was done; In the second moment a field research 
was carried out with the agents of the Coordenação de Operações Especiais da Policia 
Civil da Bahia (COE) to relate training and daily practice of the methodology of the 
Progressive Use of Force and how this preparation influences its practical results. 
 
 
Keywords: Formation of the police. Progressive use of force. Civil Police of Bahia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na sociedade moderna é cada vez mais comum a cobrança por uma segurança 

pública mais eficiente e adequada para o enfrentamento dos diversos tipos de delitos 

que acontecem nas grandes e pequenas cidades no Brasil. Os desafios enfrentados, 

sobretudo nos centros urbanos, são cada vez mais complexos e exigem uma melhor 

capacitação do profissional de segurança pública, para que o mesmo utilize a força 

legítima determinada para cada situação, não incorrendo no excesso e no abuso de 

poder. 

Dados apresentados por Cerqueira et al. (2016) no Atlas da Violência indicam 

que, em 2014, houve no Brasil 59.627 homicídios, o que equivale a uma de taxa 

29,1homicídios por 100 mil habitantes, enquanto a média mundial apresenta-se como 

6,2 homicídios por 100 mil habitantes. Essas mortes representam 10% dos homicídios 

registrados em todo mundo. Em uma lista de 154 países, o Brasil está na 12ª posição 

na taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Esses dados resultam em implicações 

negativas na saúde, na dinâmica demográfica e no desenvolvimento socioeconômico 

em várias regiões do país, tendo em vista que 46,4% das vítimas são homens na faixa 

etária de 15 a 29 anos (CERQUEIRA et al., 2016).     

Portanto, esses dados demonstram que setores distintos da sociedade brasileira 

deverão ser ativados para dirimir tal situação. Dentre esses, está a melhora no sistema 

educacional público que resultará em desenvolver cidadãos e torná-los aptos a ter 

condições de gerar renda, seja entrando no mercado com melhores condições de 

competitividade ou tornando-se empreendedores.  

Por outro lado, a curto prazo, a atuação dos agentes de segurança pública nesse 

contexto tornou-se crucial, considerando que a atuação mais eficaz e eficiente da 

polícia alinhada com o uso progressivo da força (também é possível usar os termos 

uso seletivo da força ou uso diferenciado da força) permitirá a resolução de eventos 

com menor dano. Essa metodologia trata da padronização da atuação policial para 

cada tipo de situação, ou seja, o agente da polícia efetuará uma resposta de acordo 

com o nível de submissão do suspeito ou infrator a ser controlado. Nessa pesquisa, 

optou-se por utilizar o termo uso progressivo da força, apesar de considerar as 

problematizações que o envolvem.   
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Sabe-se que o uso progressivo da força consiste na seleção adequada de 

opções de força pelo agente de segurança pública em uma dada situação. A questão 

principal é saber se esse agente, que atua na polícia, está pronto para efetuar tais 

decisões no que se refere a qualificação, tomada de decisão e preparo psicológico e 

emocional para a atividade policial.  

Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo é compreender a atuação do agente 

de segurança pública frente a necessidade do uso progressivo da força, relacionando-

a com a formação e o preparo psicológico e emocional para o exercício da atividade 

policial para a resolução de conflitos. Entende-se que a capacitação dos agentes sob 

a temática do uso progressivo da força faz-se necessários pois a referida temática 

fornece indicações de como utilizar a força de maneira seletiva, ou seja, de acordo 

com a complexidade do evento que esteja enfrentando, o que diminui os casos de 

violência e arbitrariedade. 

Sob essa perspectiva, a pesquisa tem os seguintes objetivos específicos: 

caracterizar a polícia civil e suas atribuições, formação do agente policial e a tomada 

de decisão e identificar por meio de entrevista no COE, como esses agentes 

capacitados no uso progressivo da força atuam.  

Muitas notícias têm sido veiculadas demonstrando a truculência e o despreparo 

psicológico de agentes policiais brasileiros em situações de conflito, o que tem 

resultado na desconfiança da população sobre as atividades da instituição policial.  

Por outro lado, a polícia deve ser um meio de força comedida, que atua dentro 

da legalidade, utilizando sempre a proporcionalidade nos casos de necessidade. 

Desta forma, os meios que deverão ser empregados pelos policiais para a resolução 

dos conflitos deverão ser pautados na segurança de que os direitos fundamentais dos 

cidadãos, individual e coletivamente, sejam preservados. O direito à vida deve ter a 

mais alta prioridade. Ao atuar dentro desse parâmetro, o policial estará amparado por 

uma série de legislações nacionais e internacionais.  

Considerando essas reflexões, a pesquisa corresponde a um estudo de caso, 

que terá como um dos seus objetivos demonstrar, por meio de entrevistas com os 

agentes pertencentes à Coordenação de Operações Especiais (COE) a importância 

da qualificação dos seus membros como forma de evitar abuso de força e outros 

incidentes relacionados à abordagem policial. 

Este trabalho, no primeiro momento, realizou uma revisão bibliográfica com o 

objetivo de apresentar o arcabouço teórico referente à temática e, ao mesmo tempo, 
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promoveu um aprofundamento nas discussões e problemáticas envolvidas. Com o 

objetivo de validar e discutir as teorias envolvidas, o segundo momento desse trabalho 

fará a apresentação e a análise da pesquisa de campo, por meio da análise dos dados 

referentes às entrevistas com os membros do Coordenação de Operações Especiais 

do Estado da Bahia (COE). Por fim, far-se-á algumas considerações a respeito dos 

achados da pesquisa e da teoria que lhe dá sustentação. 
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2 O PAPEL INSTITUCIONAL DA POLÍCIA 

 

 

A origem da polícia brasileira está relacionada ao período imperial brasileiro. 

Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, foi demandada a 

transferência do formato institucional da polícia de Lisboa-Portugal para salvaguardar 

os novos moradores (MARINHO, 2011). 

Segundo Gomes (2013), o policiamento é um aspecto dos processos de controle 

social, que ocorre universalmente em todas as situações sociais, em que houver 

potencial para conflito, desvio ou desordem, envolvendo infrações existentes ou 

previstas. No escopo das ações, estão previstas a vigilância de infrações existentes 

ou previstas, e a ameaça ou mobilização de sanções para garantir a ordem social.  

De acordo com Marinho (2011), as organizações policiais brasileiras são 

divididas em duas forças estaduais que contemplam a polícia civil, que tem funções 

de natureza judiciária, e a polícia militar que, sob o contexto militar, possui funções 

relativas ao policiamento ostensivo, de patrulha e uniformizado. 

Apesar de fazer parte da administração pública, a polícia possui um contexto 

particular diferente das outras instituições: composta por signos como farda, o uso da 

arma de fogo, além da sua função diferenciada que é assegurar a ordem socialmente 

estabelecida (MARINHO, 2011). 

De início, foi observado na Constituição da República Federativa do Brasil (1988) 

em seu artigo 144 que a Polícia Militar Estadual, que se constitui em força auxiliar e 

reserva do Exército brasileiro, exercerá a preservação da ordem pública e: “as polícias 

militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública...”. 

Assim, no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (2001), Lei 7.990 

de 27 de dezembro de 2001, em seu artigo 37, encontra-se que a dignidade do homem 

corresponde a um dos valores institucionais. Além disso, o artigo 39, inciso III, do 

mesmo estatuto prevê a observância, por seus integrantes, do respeito à dignidade 

da pessoa humana. 

De acordo com Fernandes (2006), o artigo 5º do Pacto de San José da Costa 

Rica prescreve que toda pessoa tem direito a que se respeite a sua integridade física, 

psíquica e moral, não devendo ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, 

desumanos ou degradantes. A autoridade que comete abuso de autoridade contra o 

cidadão deverá indenizar a vítima em pecúnia, ou seja, em dinheiro, de acordo com o 
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art.6º, §2º da Lei de Abuso de Autoridade e dos artigos 924 a 954 do Código Civil 

Brasileiro, assim como das demais normas jurídicas (FERNANDES, 2006). 

Deve-se esclarecer também que a sanção aplicada a autoridade que cometer o 

crime de abuso de autoridade, sendo comprovada a sua culpa, será anotada em sua 

ficha funcional, seja esta autoridade civil ou militar. Uma vez ocorrido o crime, a vítima 

de abuso praticado por autoridade poderá oferecer representação, explicitando o fato 

e apresentando um rol de testemunhas. 

Por sua vez, de acordo com o site oficial da Polícia Civil da Bahia (2016a), a 

Polícia Civil integra a estrutura da Secretaria da Segurança Pública (SSP) com a 

finalidade de preservar a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ela 

exerce as funções de polícia judiciária e investigativa, apurando os ilícitos penais na 

forma da lei, suas atividades deverão ser realizadas de forma integrada ao Sistema 

de Defesa Social visando a manutenção da segurança e da ordem pública. 

É importante destacar que, até o final do século XIX, a força policial no Brasil era 

formada por um único efetivo, o que contribuiu durante muito tempo para que a 

atividade policial fosse confundida com o próprio Poder Judiciário. Segundo o site 

oficial da Polícia Civil da Bahia (2016a), em 1871, a Lei nº 2.033 instituiu o Sistema 

Judiciário tornando incompatíveis a ocupantes de cargo de polícia exercer a função 

de juízes e definindo as atribuições de cada um. Durante o período de transição entre 

o fim da Monarquia e os primeiros anos da República, quando a Secretaria da 

Segurança Pública ainda estava sendo enquadrada à administração estadual, a 

Polícia Civil funcionou sob legislação específica estabelecida na Constituição do 

Estado da Bahia de 1891, fato que durou até 1978. 

No artigo 128 da constituição baiana daquele ano, estava definido que: “A Polícia 

Administrativa e Judiciária será cometida à direção de um chefe em todo o Estado, a 

um ou mais comissionários em cada termo e a um subcomissário em cada distrito”. 

(POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, 2016a). 

Atualmente, a Polícia Civil segue as normas da Lei Orgânica da categoria, a qual 

se encontra definida no Estatuto do Servidor Policial Civil. Foi então criada a carreira 

de policial civil cuja autoridade máxima é o Delegado Geral, um bacharel em Direito, 

submetido a concurso público e formado pela Academia de Polícia Civil - ACADEPOL. 

A Academia da Polícia Civil da Bahia, integrante da estrutura da Polícia Civil, 

tem por finalidade promover a formação e o desenvolvimento dos recursos humanos 

integrantes do Sistema Policial Civil de Carreira Profissional. A reestruturação 
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organizacional da Secretaria da Segurança Pública, através do Decreto 

Governamental nº. 8572 de 27.06.2003 atribuiu finalidade específica 

a ACADEPOL para formação e o desenvolvimento dos recursos humanos integrantes 

do Sistema Policial Civil, através de atividades planejadas, desenvolvidas e 

executadas por três Coordenações Técnicas:  

 

 Coordenação de Desenvolvimento Educacional – CDE; 

 Coordenação de Apoio Didático – CAD; 

 Coordenação de Discente – CD 

 

Dentre os princípios institucionais na Polícia Civil, pode-se destacar a legalidade, 

a impessoalidade, a moralidade, a eficiência, a hierarquia funcional, a disciplina 

funcional, a unidade de doutrina e a unidade técnico-científica aplicados à 

investigação policial, a indivisibilidade institucional e da investigação, a 

interdisciplinaridade da investigação, a indelegabilidade das atribuições funcionais, a 

proteção e promoção dos direitos da dignidade da pessoa humana, e a autonomia na 

execução da atividade policial. 

Para que os princípios da instituição sejam atingidos e para que os agentes 

policiais possam enfrentar com equilíbrio os diversos tipos de eventos que permeiam 

suas atividades diárias, torna-se importante a capacitação profissional constante. Esta 

deverá englobar o desenvolvimento psicológico, físico e intelectual do profissional com 

o provimento de novas teorias, práticas e instrumentais que diminuam seu percentual 

de erro no trabalho e o atualizem sobre o contexto social e tecnológico que permeia a 

sua área.  

Portanto, a formação profissional do policial, desde o seu provimento no cargo e 

as suas atualizações, é relevante para que o mesmo tenha condições de exercer a 

sua atividade com equilíbrio. Neste sentido, essa pesquisa discutirá a respeito da 

importância da formação profissional na polícia sob a perspectivas de alguns autores. 

 

2.1 A Formação Profissional do Policial  
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Conforme dados apresentados por Cerqueira et al. (2016) no Atlas da Violência, 

em 2014, os três estados que apresentam os maiores números de mortes por 

intervenções legais são: Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Dessa forma, o referido 

documento considera de total importância que exista um controle do uso da força 

pelos agentes policiais em qualquer Estado.  

 

Trata-se de uma questão sensível para as instituições policiais ainda 
não acostumadas à prestação de contas e controles externos e, 
sobretudo, atreladas a práticas pautadas pela lógica do enfrentamento 
e da garantia da ordem acima de direitos. E, ainda, uma questão tão 
cara para uma sociedade que manifesta a cada momento sua 
percepção de medo, alimentada tanto pela violência quanto pela falta 

de confiança nas instituições do Estado (CERQUEIRA et al., 2016, 

p. 16). 

 

De acordo com Poncioni (2007), as instituições tradicionais de combate ao crime, 

em especial a polícia, têm se mostrado pouco eficazes para o enfrentamento de 

crimes. Esse tema tem ganhado centralidade no debate público como um dos mais 

graves problemas sociais urbanos, levando a uma redefinição da questão da gestão 

da segurança pública. 

Nesse sentido, torna-se pertinente, antes de entrar especificamente na temática 

sobre o Uso Progressivo da Força, destacar algumas discussões sobre a formação 

do profissional policial, mais, especificamente, no que se refere a qualificação e a 

tomada de decisão. 

Segundo Poncioni (2007), o modelo profissional de polícia, resultante de um 

longo processo de profissionalização, caracteriza-se predominantemente pelo 

entrelaçamento de dois modelos: o burocrático-militar e o de aplicação da lei. Assim, 

o policial deve ser um operador imparcial da aplicação da lei e relacionar-se com os 

cidadãos profissionalmente, de forma neutra e distante, cabendo-lhe cumprir os 

deveres oficiais e seguir os procedimentos de rotina, independentemente de suas 

tendências pessoais e a despeito das necessidades do público.  

Ainda de acordo com a referida autora, a ineficácia da polícia brasileira se traduz 

não só pelas limitações do “modelo de polícia profissional tradicional” adotado, como 

se reveste de aspectos relacionados a um padrão de atuação predominantemente 

violento e arbitrário para lidar com as questões referentes à segurança pública. Nesse 

cenário, o tema do profissionalismo da polícia é visto como um recurso importante, 

capaz de orientar mudanças nas práticas e nos procedimentos dominantes da polícia 
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brasileira, tornando-a mais eficiente, responsável e efetiva na condução da ordem e 

segurança públicas. 

Muniz (2002) enfatiza a importância do processo de formação dos policiais. A 

autora explica que, salvo raras exceções, as principais críticas da população e dos 

segmentos civis organizados, identificam as práticas recorrentes de brutalidade 

policial, de uso excessivo da força e demais empregos arbitrários do poder de polícia, 

como um dos efeitos perversos do “despreparo” e da “baixa qualificação profissional” 

dos policiais militares. Esse resultado reporta-se ao descompasso existente entre a 

destinação das polícias de proteger o cidadão preservando uma ordem pública 

democrática e hábitos aprendidos pelos policiais, que ainda estariam refletindo as 

doutrinas e mentalidades herdadas do passado autoritário.  

Nesse sentido, Lima (2003) propõe tratar de formar policiais já “formados 

anteriormente”, ou seja, de desconstruir paradigmas de pensamento e ação, dentro 

de uma nova concepção, em que todos os cidadãos, inclusive os policiais, 

independentemente da sua condição social, sejam vistos como sujeitos de direito e 

destinatários da proteção da polícia.  

A formação do policial, portanto, é aqui vista de uma perspectiva democrática, 

fundamentando-se nas seguintes premissas: 1) a política de emprego da polícia numa 

sociedade democrática é parte da política geral de expressão da cidadania e da 

universalização dos direitos; 2) a polícia é um serviço público para proteção e defesa 

da cidadania; 3) o fundamento da autoridade policial é sua capacidade de administrar 

conflitos.  

O estudo realizado por Poncioni (2007) demonstrou que, de maneira geral, 

faltam às academias de polícia as ferramentas necessárias, ou seja, recursos hu-

manos e materiais, para uma reflexão mais aprofundada sobre a questão da formação 

do policial, a fim de incrementar um padrão de excelência no exercício cotidiano do 

trabalho dos membros desse grupo profissional específico. 

Recentemente, surgiram, no cenário nacional, algumas propostas e iniciativas 

do poder público e da sociedade civil organizada para a formação e a consequente 

qualificação dos policiais. Em sua maioria, essas iniciativas têm buscado romper com 

alguns paradigmas ainda vigentes no ensino desenvolvido nas academias de polícia 

e estabelecer novos conceitos acerca do trabalho policial. (PONCIONI, 2007). 
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2.2 Tomada de decisão 

 

A tomada de decisão é comumente definida como o processo de identificação e 

resolução de problemas. De acordo com Oliveira (2004), o processo decisório é 

classificado em fases que são:  

 
Identificação do problema: consiste em identificar o cenário em que a 
organização se encontra; 

 
Análise do problema a partir da consolidação das informações sobre 
o problema, devendo o mesmo ser tratado como um sistema, 
considerando as ameaças e oportunidades; 

 
Estabelecimento de soluções e alternativas para a resolução do 
problema; 

 
Análise e comparação das soluções alternativas através do 
levantamento das vantagens e desvantagens de cada alternativa; 

 
Seleção de alternativas mais adequadas, conforme critérios 
preestabelecidos, mediante o conhecimento das vantagens e 
desvantagens dessas alternativas; 

 
Implantação da alternativa selecionada, incluindo o devido 
treinamento das pessoas envolvidas; 

 
Avaliação da alternativa selecionada, através de critérios aceitos pela 
organização, em que a tal alternativa deverá fornecer resultados a 
serem avaliados (OLIVEIRA, 2004, p. 147). 

 

 

As decisões podem ser classificadas em: programadas e não-programadas. 

As decisões programadas são caracterizadas por serem repetitivas, rotineiras e 

estruturadas. As decisões não-programadas são caracterizadas pela novidade, além 

de serem desestruturadas – decisões não automatizadas, que dependem de solução 

do agente. A característica da novidade apresenta-se porque não existem referenciais 

anteriores para a resolução do problema ou em razão de sua complexidade, ou 

porque, para sua resolução, torna-se necessária a implementação de medidas 

específicas.  

Essas classificações evidenciam as características do processo de tomada de 

decisão e permitem a programação do que deverá ser feito durante esse processo 
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(OLIVEIRA, 2004). Assim, pode-se dizer que a atuação do policial está relacionada 

com a tomada de decisão não-programada.  

As organizações empresarias modernas comumente se caracterizam pela 

tomada de decisões baseada em regras e precedentes, o que possibilita o 

estabelecimento de rotinas e padrões. Na organização policial, ao contrário, na 

maioria das vezes, a polícia é direcionada pelos eventos esporádicos com aparência, 

duração, extensão e potencial muitas vezes incerto. Dada a complexidade dos 

eventos (desde eventos triviais até violações da lei criminal envolvendo risco a vida) 

enfrentados pelos agentes da polícia torna-se difícil prever acontecimentos que 

justifiquem e racionalizem totalmente suas práticas. Assim, a polícia se caracteriza por 

uma tomada de decisões baseada numa racionalidade situacional. 

Nessa perspectiva, Assunção (2010) explica que, na organização policial, o 

processo de “tomada de decisão” apresenta as seguintes peculiaridades: 

 

Quadro 1 – Processo para tomada de decisão 

Fase Descrição 

 

Triagem 

 

A decisão dos policiais tem por base um processo de triagem de pessoas e eventos 
para um processamento posterior, permitindo que a polícia administre a justiça e 
preserve os recursos organizacionais; 
 

 

Precedentes 

 
As decisões da polícia envolvem os casos e as decisões orientadas politicamente 
(estabelecimento de precedentes); 
 

 

Grau de 
Visibilidade 

 
A visibilidade da tomada de decisões pela polícia varia. Muitas das decisões são 
virtualmente invisíveis ou de baixa visibilidade; 
 

 

Complexidade 

 
A tomada de decisões pela polícia está marcada por grande complexidade e 
heterogeneidade (o objeto da conduta para controle da polícia varia enormemente, 
desde o mau comportamento trivial até as grandes violações da lei criminal. Os 
julgamentos do policiamento são influenciados pela percepção de trivialidade ou 
gravidade de um ato ou evento). 
 

 
Como Agir 

A escolha de agir é seguida pela pergunta “Como agir? a polícia pode prender, 
escolher não fazer nada ou dar conselhos, advertir, ameaçar ou formalizar uma 
advertência. Pode mandar pessoas para outros órgãos ou em brigas domésticas, 
proceder a mediação de conflitos.  
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

 
 

Por essas peculiaridades e dificuldades que envolvem as atividades policiais, no 

momento dos eventos, é que se faz importante que os agentes tenham uma 
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preparação prévia para que sua tomada de decisão tenha um alto nível de 

informações e possa fornecer suporte a decisões condizentes com o grau de 

complexidade de cada evento. 

Outro ponto muito importante na formação policial é o preparo 

mental/psicológico. Isso porque cada ocorrência policial possui um conjunto de 

variáveis que a torna única. Cada intervenção é singular, exigindo que o policial seja 

capaz de adaptar-se às peculiaridades de cada situação. Assim, a segurança do 

policial, na execução das suas tarefas, está diretamente relacionada ao seu preparo 

mental.  

Para Souza (2010), o preparo mental é o processo de pré-visualizar e ensaiar 

mentalmente os prováveis problemas a serem encontrados em cada tipo de 

intervenção policial e as possibilidades de respostas. Esta antecipação desencadeia 

um conjunto de alterações fisiológicas e psicológicas, colocando o policial num estado 

de prontidão que influenciará na sua capacidade de resposta a cada situação.  

A falta do preparo mental do policial durante uma intervenção prejudicará o seu 

desempenho, levando a um aumento de seu tempo de resposta à agressão e, assim, 

o uso de força poderá ser inadequado (excessivo ou aquém do necessário para contê-

la). Num cenário mais grave, o policial pode ser levado a uma paralisia ou bloqueio na 

sua capacidade de reagir, comprometendo a segurança e os resultados da ocorrência 

(SOUZA, 2010). 

Visualizar as situações e as respostas possíveis prepara o policial para a tomada 

de decisões. Mesmo em circunstâncias adversas (por exemplo, ferido ou sob 

estresse), o policial bem treinado terá como responder adequadamente, dentro dos 

padrões técnicos, legais e éticos. Portanto, é essencial o treinamento policial baseado 

em situações práticas que se aproximam do cotidiano profissional, somado à análise 

crítica de erros e acertos vivenciados na experiência real. Essa vivência contribui para 

o desenvolvimento da habilidade do policial de pensar sobre como ele agiria nas 

diversas situações, visualizando mentalmente suas respostas e definindo previamente 

o seu procedimento básico. Desta forma, ele estará criando rotinas seguras para sua 

atuação (SOUZA, 2010). 
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3  O USO PROGRESSIVO DA FORÇA: BREVE REFLEXÕES 

 

 

Para Albernaz (2009), o debate acerca dos limites do uso da força pelas 

organizações policiais tem se tornado cada dia mais acalorado, envolto em polêmicas 

sobre a eficiência das “soluções policiais” concretas ofertadas a uma população que 

clama por mais segurança. O aumento da presença policial costuma ser a tônica da 

solução, acompanhada de reivindicações por mais armamentos, mais viaturas e, de 

forma muitas vezes velada, do aumento da “intensidade” das respostas policiais à 

criminalidade.  

Aprisionadas por essa lógica perversa, muitas organizações relegam à segundo 

plano a supremacia tática e técnica de seus efetivos, centrando-se no provimento 

(muitas vezes inadequado) dos aspectos materiais do exercício da função policial 

(armas, viaturas, efetivo, etc.). Partindo dessas considerações, será apresentada 

agora as discussões sobre o Uso Progressivo da Força e principais questões que 

permeiam esse debate de ordem maior.  

De acordo com Souza (2010), geralmente “força” representa energia, ação de 

contato físico, vigor, robustez, esforço, intensidade, dentre outros. A força, no âmbito 

policial, é definida como sendo o meio pelo qual a polícia controla uma situação que 

ameaça a ordem pública, a dignidade, a integridade ou a vida das pessoas. Sua 

utilização deve estar condicionada à observância dos limites do ordenamento jurídico 

e ao exame constante das questões de natureza ética. A força implementada por um 

policial é um ato discricionário, legal, legítimo e profissional, que pode e deve ser 

usada em seu cotidiano, sem receio das consequências advindas de seu emprego, 

desde que cumpra com os princípios éticos e legais. 

Corrêa (2009) propõe a definição de que força é toda intervenção compulsória 

sobre o indivíduo ou grupo de indivíduos, reduzindo ou eliminando sua capacidade de 

auto decisão. Sobre o nível do uso da força, o autor explica que pode ser entendido 

desde a simples presença policial em uma intervenção até a utilização da arma de 

fogo, em seu extremo (uso letal). 

Sobre ética, Corrêa (2009) diz que se trata de o conjunto de princípios morais ou 

valores que governam a conduta de um indivíduo ou de membros de uma mesma 

profissão. Por sua vez, o uso progressivo da força, segundo o autor, consiste na 
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seleção adequada de opções de força pelo policial em resposta ao nível de submissão 

do indivíduo suspeito ou infrator a ser controlado.  

Para Xavier (2011), “progressivo”, como também expresso no Dicionário 

Eletrônico Houaiss, significa “aquilo que progride”; “que atravessa sucessivamente 

cada etapa de um processo em que há aumento, crescimento, agravamento”; “que 

procede passo a passo, rumo a um desenvolvimento”.  

O uso progressivo da força é definido como uma ferramenta para ajudar na 

determinação das técnicas ou níveis de força apropriados para as várias situações 

que possam surgir. É uma lista de técnicas que possuem uma graduação, que vai das 

mais “fracas” ou menos violentas, até as mais “fortes” ou mais extremadas, como a 

força letal. 

O uso da força no controle de suspeitos ou na solução de conflitos por meio da 

intervenção policial ocorre de forma gradativa, devendo obedecer aos preceitos da 

legalidade, proporcionalidade, necessidade e conveniência. Contudo, não quer dizer 

que seja a progressão o único caminho a ser percorrido; caso, por exemplo, converta-

se o suspeito ao estado de cooperação requerida pelo policial, o uso da força não irá 

aumentar, podendo ser mantido o mesmo nível de força usada ou até mesmo 

retroceder (XAVIER, 2011).  

 

3.1 Conceituação do Uso Progressivo da Força 

 

De acordo com Miranda (2011), os princípios básicos para o uso da força e da 

arma de fogo orientam que o policial não deverá utilizar a arma de fogo, tratando e 

autorizando esse uso apenas nos casos extremos como exceção. Quer dizer, há um 

desencorajamento de utilizações sem critérios. Sabemos que, para regular e 

disciplinar o Uso da Força, estudiosos criaram modelos de uso progressivo da força, 

criando escalonamentos de acordo com o nível de agressividade ou não dos 

suspeitos. Algumas instituições policiais adotaram alguns desses modelos, partindo 

em sua maioria de forma progressiva de um suspeito em atividade pacífica até um 

agressor letal, e indicando em níveis proporcionais a resposta por parte da força 

policial. 

O grande dilema apresentado por Miranda (2011) está na termologia Uso 

Progressivo da Força. A palavra “progressivo” (que avança lentamente sem parar) 

leva ao sentido da “evolução” do uso da força, de uma assunção, de acordo com o 
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nível da agressão apresentada. Parece pertinente usar nível de força aliado ao nível 

de submissão, e no conceito de Uso Progressivo da Força associar a seleção. A 

seleção adequada de opções de força pelo policial em resposta ao nível de submissão 

do indivíduo suspeito ou infrator a ser controlado. O entendimento do termo 

progressivo pode ser mal interpretado e levar o policial a condicionar o uso da força a 

uma escala formal, o que seria um risco. 

Sabemos que o uso seletivo da força pode ser entendido como a adequação do 

meio a ser utilizado pelo policial na contrarreação ao nível de agressão oferecida pelo 

suspeito, podendo ser da verbalização ao uso letal da força sem escalonamento. Ou 

seja, o meio mais adequado pode ser o uso letal em primeiro momento. Observa-se 

que, no dia a dia operacional, em muitas ocorrências em que a força letal é utilizada, 

o policial envolvido não tem sequer a chance de usar a verbalização, o que reforça a 

importância do uso seletivo do nível mais adequado da força. 

Ainda de acordo com Miranda (2011), sobre a ação policial, avaliando-se o 

aspecto do uso da força, está diretamente relacionada à postura, ação ou omissão do 

suspeito, ou seja, o possível agressor é o “start” da seleção que o policial deve fazer 

para usar e decidir que nível de força vai usar. Assim, o uso progressivo da força, 

termo utilizado ainda hoje pelas forças policiais, tem de ser melhor repensado para 

adequação à atividade policial. 

O Uso Seletivo/Diferenciado da Força, ou seja, a opção dos meios disponíveis 

de acordo com a agressão sofrida e/ou defendida dentro do princípio da 

proporcionalidade pode ser uma terminologia mais adequada. 

 

3.2 Princípios Básicos do Uso Progressivo da Força  

 

O uso de força não deve ser confundido com violência. Isso deve ficar sempre 

claro para o policial, pois há uma grande diferença entre força e violência. Esta última 

é uma ação arbitrária, ilegal, ilegítima e não profissional. O uso excessivo de força 

também se configura ato de violência e abuso de poder.  

Moreira e Correia (2002) discorrem que o uso arbitrário das forças policiais 

constitui como violação do Direito Penal e dos Direitos Humanos, além disso, quando 

a instituição militar recorre a essas violações para manter a ordem pública perde, de 

alguma forma, a sua credibilidade diante do cidadão e até mesmo a sua autoridade. 
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Na figura a seguir, é possível identificar a diferença do ato legitimo e do outro que se 

utiliza da violência:  

 

Figura 1 – Uso da Força x Uso da Violência 

 

Fonte: Moreira e Correia (2002, p.46) 

 

O policial poderá usar a força no exercício das suas atividades e, para tanto, não 

é necessário que ele ou outra pessoa seja atacado primeiro, ou exponha-se 

desnecessariamente ao perigo, antes que possa empregá-la. É essencial que ele se 

aperfeiçoe constantemente em procedimentos para a solução pacífica de conflitos, 

estudos relacionados ao comportamento humano, conhecimento de técnicas de 

persuasão, negociação e mediação, dentre outros que contribuam para a sua 

profissionalização (SOUZA, 2010).  

Brodeur (2004) relata que o uso da força pelas instituições militares contribui 

para revelar as diferenças éticas entre o uso legitimo e o uso abusivo da violência, a 

partir do conjunto de normas e condutas que orientam as ações de uma organização. 

Xavier (2011), por sua vez, explica que os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e 

Armas de Fogo (P.B.U.F.A.F.) foram adotados pelo Oitavo Congresso das Nações 

Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Infratores, realizado em 
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Havana, Cuba, de 27 de agosto a 07 de setembro de 1990. Este instrumento tem 

como objetivo proporcionar normas orientadoras aos Estados-membros na tarefa de 

assegurar e promover o papel adequado dos encarregados da aplicação da lei. 

Existem quatro princípios básicos para o emprego da força, segundo Rover (1998), 

esses princípios estão elencados no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 –  Princípios básicos para o uso da força 

  

Legalidade 
O uso da força somente é permitido para atingir um objetivo legítimo, 

devendo-se ainda observar a forma estabelecida, conforme dispositivos 

legais mencionados no início da postagem. 

Necessidade O uso da força somente deve ocorrer quando outros meios forem ineficazes 

para atingir o objetivo desejado. 

Proporcionalidade 
O uso da força deve ser empregado proporcionalmente à resistência 

oferecida, levando-se em conta os meios dos quais o policial dispõe. O 

objetivo não é ferir ou matar, e sim cessar ou neutralizar a injusta agressão 

Conveniência 
Mesmo que, num caso concreto, o uso da força seja legal, necessário e 

proporcional, é preciso observar se não coloca em risco outras pessoas ou 

se é razoável, de bom-senso, lançar mão desse meio. 

Fonte: Elaborado pelo autor, (2016) 

 

Souza (2010) apresenta ainda um modelo de uso da força, na figura 2, em que 

é possível observar um quadro dividido em quatro níveis que representam os 

possíveis comportamentos do abordado. Do lado esquerdo, tem-se a percepção do 

policial em relação à atitude do abordado, e, do lado direito, encontram-se os 

correspondentes níveis diferenciados de resposta. Cada nível representa uma 

intensidade de força que possibilitará um controle adequado.  

A seta dupla centralizada (sobe e desce) indica o processo dinâmico de 

avaliação e seleção das alternativas bem como reforça o conceito de que o emprego 

da verbalização deve ocorrer em todos os níveis. De acordo com a atitude do 

abordado, haverá uma ação do policial, no respectivo degrau. O uso de força depende 

da compreensão das relações de causa e efeito entre as atitudes do abordado e as 

respostas do policial. Isto possibilitará uma avaliação prática e tomada de decisão pelo 

nível mais adequado de força: 
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Figura 2 – Modelo de uso de força 

 

 
 

Fonte: Souza (2010) 

 
 

 

De acordo com Moreira e Correia (2002), em um evento poderá existir 

resistências e agressões variadas, com formas e graus de intensidade distintos. 

Portanto, o agente policial deve ser preparado para adequar a sua reação à 

intensidade da agressão, estabelecendo formas de direcionar o suspeito e promover 

o seu controle. Por sua vez, Gillespie et al.(1998) apresentam o seguinte modelo de 

uso progressivo da força: 
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Figura 3 – Modelo de controle reativo 

 
  Fonte: Gillespie et. al. (1998) 

 
 

No quadro, é possível perceber os caminhos para a prisão com o uso da força e 

controle reativo, descrevendo os procedimentos para os casos específicos de haver 

cooperação (alerta), de não haver cooperação (controlada), de casos de agente 

desarmado (ativa) e agente armado (sobrevivência).  

 

3.3 Uso da arma de fogo 

Os verbos “usar” ou “empregar” arma de fogo devem ser entendidos como 

sinônimos e correspondem às ações do policial de empunhar ou apontar sua arma na 

direção da pessoa abordada, sem dispará-la. As ações de “empunhar” ou “apontar” a 

arma durante a intervenção policial, acompanhada de uma verbalização adequada 

constitui demonstração de força que busca imprimir um forte efeito intimidativo no 

abordado, além de proporcionar ao policial condição de apresentar uma resposta 

rápida, caso necessário. Servirá também como fator de autoproteção uma vez que o 

policial estará com sua arma em condição de disparo. As posições adotadas com a 

arma correspondem a níveis diferentes de percepções de uso de força pelo abordado. 

(SOUZA, 2010).  
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O referido autor ainda explica que os verbos “atirar” ou “disparar” arma de fogo 

devem ser entendidos como sinônimos e correspondem ao efetivo disparo feito pelo 

policial na direção da pessoa abordada. Ele disparará (atirará) contra esta pessoa, 

como último recurso, em caso de legítima defesa própria ou de terceiros, contra perigo 

iminente de morte ou lesões graves. O disparo da arma por policiais contra uma 

pessoa constitui a expressão máxima de uso de força devido ao efeito potencialmente 

letal que representa, devendo ser considerada uma medida extrema. 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), em seu Artigo 6º, 

menciona o dever de proteção da vida: “O direito a vida é inerente à pessoa humana. 

Este direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado 

de sua vida”. Para o uso de força letal, o policial deve ter a certeza de que este recurso 

é o último meio defensivo, adequado e proporcional de que dispõe para conter a 

agressão sofrida e atingir um objetivo legítimo (XAVIER, 2011). 

Conforme os Princípios Básicos do Uso da Arma de Fogo, mencionados por 

Moreira e Correia (2002), o agente policial não deve usar arma de fogo, exceto nas 

seguintes situações:  

 

a) Em caso de legítima defesa ou defesa de outra pessoa nos 
casos de ameaça iminente de morte ou ferimento grave; b) Para 
impedir que se cometa crime particularmente grave que envolva séria 
ameaça à vida; c) Efetuar prisão ou impedir a fuga de alguém que 
represente tal risco e resista à autoridade. (MOREIRA; CORREIA, 
2002, p. 43). 

 
Da mesma maneira, Storani (2009) defende que o nível de uso da força letal 

compreende um estado profissional e emocional extraordinário. Esta condição pode 

ser resultante de um processo que evoluiu gradativamente dos níveis mais brandos 

de uso da força, em uma interação em que um direito foi ou estava por ser violado, 

levando ao aumento da tensão e do estresse; ou quando o operador de segurança se 

depara com uma situação em que percebe a ação agressiva letal imediata por parte 

do violador da lei, como nos confrontos desencadeados nas operações em áreas de 

risco.  

O autor explica que ambas as situações promovem condições de aumento do 

estresse. Na interação em que pode ocorrer a elevação gradativa do uso da força, 

como resposta a uma resistência do violador da lei, o operador pode ser levado a 

tomar decisões com maior componente pessoal quando passa a entender a 
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resistência do violador da lei como uma “afronta” ou “desrespeito” a ele como pessoa. 

Nas interações nas quais o uso da força letal é iminente, o estresse dificulta mais 

ainda o processo de tomada de decisão, a correta percepção do ambiente e do 

comportamento dos atores observados, levando a respostas equivocadas e 

desproporcionais. Ambas as situações requerem preparo técnico e tático e controle 

emocional para a melhoria da qualidade da percepção e da resposta. 

Desta forma, o uso de força letal deve ser resultante de um processo de tomada 

de decisão, no qual foram esgotadas todas as demais alternativas técnicas e táticas 

do uso da força não letal. Decidir pelo uso da força letal significa ter avaliado que a 

vida de pessoas, ou do próprio operador, encontra-se em risco de morte. Contudo, é 

fundamental que a escolha da alternativa de força letal tenha sido produto de uma 

ponderação estabelecida em processo em que foram projetadas as ações possíveis 

e suas consequências, e tenha se decidido pela alternativa que produzisse o menor 

dano para o bem pretendido com a ação, que é salvar vidas. Isto representaria agregar 

a excelência ao processo decisório e diminuir a margem de erro da decisão 

(STORANI, 2009). 

 

3.4  Níveis de intervenção policial  

Os níveis de intervenção são classificações em função da respectiva avaliação 

de risco que podem ser adotadas como referência para a atuação policial. De acordo 

com Souza (2010, p.37), são estruturados em três níveis que são:  
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Figura 4 – Níveis de Intervenção 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As etapas que devem ser consideradas para intervenção policial podem ser 

representadas na Figura 5. Vale ratificar que um dos estados que antecede as ações 

é o preparo mental do agente policial que dentro de uma situação heterogênea terá 

capacidade para atuar de forma necessária a situação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenção - Nível 3: adotada nas situações de fundada suspeita ou certeza do cometimento de 
delito, caracterizando ações repressivas. Neste caso, a avaliação de riscos indica a iminência de 

algum tipo de agressão. Os policiais deverão estar prontos para o emprego de força, quando assim 
a situação exigir, sempre com segurança e observando os princípios da legalidade, necessidade, 

proporcionalidade, moderação e conveniência. 

Intervenção - Nível 2: adotada nas situações em que haja a necessidade de verificação preventiva. Neste 
caso, a avaliação de risco indica que existe indício de ameaça à segurança (do policial ou de terceiros). 

Assim, o policial deverá manter-se em condições de respondê-la. 

Intervenção - Nível 1: adotada nas situações de assistência e orientação. A finalidade das ações policiais 
neste nível é promover um ambiente seguro por meio de contatos com a comunidade para orientar e/ou 

educar e, dificilmente, implicam em realizar buscas em pessoas ou bens. 
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Figura 5 – Etapas da intervenção policial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                  Fonte: Souza (2010) 

 
 

3.5 Limites de Atuação dos Policiais  

Cumpre destacar que os dispositivos legais que disciplinam o uso progressivo 

da força estão no Código de Processo Penal: 

 
Art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável 
no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. 
 
Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à 
prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o 
executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios 
necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que 
tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. 

 

O Código de Processo Penal diz ainda que:  

 
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: 
I - em estado de necessidade; 
II - em legítima defesa; 
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de 
direito. 
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Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual 
ou iminente, a direito seu ou de outrem. 
 
Artigo 20, § 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado 
pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria 
a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa 
e o fato é punível como crime culposo. 
 
Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou 
ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe 
esteja prestando auxílio: 
Pena - detenção, de dois meses a dois anos. 
§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa: 
Pena - reclusão, de um a três anos. 
§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das 
correspondentes à violência. 

 

 

Para Xavier (2011), o processo de construção doutrinária do tema “Uso da Força 

pelos encarregados da aplicação da Lei” passa pelo correto entendimento sobre sua 

necessária incorporação à legislação nacional e integração nos procedimentos 

operacionais das organizações do sistema de segurança pública, contemplando um 

imprescindível entendimento das normas internacionais sobre o Uso da Força e sua 

aplicação.  

Segundo o referido autor, a legislação nacional necessita estabelecer os limites 

de atuação dos agentes, as condições para o uso da força e de armas de fogo, 

definindo, pois, as atribuições do cargo desempenhado e delineando o perfil do 

profissional no cumprimento de suas funções. A atuação dos encarregados de 

aplicação da lei é matéria discutida de forma ampla, porém, ainda carente de 

legislação vinculante que proporcione sua correta inserção nos conteúdos normativos 

e jurídicos.  

Atualmente, no Brasil, as normas relacionadas ao uso da força pelos 

encarregados da aplicação da lei, estabelecidas de acordo com as doutrinas 

internacionais de direitos humanos, possuem caráter informativo e consultivo para a 

elaboração do conteúdo afeto ao assunto em nosso país, por meio de manuais de 

procedimento das polícias, não sendo contempladas na legislação nacional, que trata 

de tais instituições policiais (organização, poderes, faculdades e limites). 

O esforço para a construção doutrinária sobre os parâmetros de uso de força 

consiste na adequação às realidades sociais, econômicas e culturais nacionais, sem, 
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contudo, fugir das linhas definidas pelo documento da ONU e de seu caráter 

manifestadamente protetivo à vida. Isso passa, invariavelmente, pela agenda política 

de valorização dos órgãos encarregados pela segurança pública em suas mais 

variadas acepções (XAVIER, 2011).  

A Portaria Interministerial n°4.226, de 31 de dezembro de 2010, estabelece 

Diretrizes sobre o Uso da Força pelos Agentes de Segurança Pública da seguinte 

maneira: 

 

O uso da força pelos agentes de segurança pública deverá se pautar 
nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos e 
deverá considerar, primordialmente: a. o Código de Conduta para os 
Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotado pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 34/169, de 
17 de dezembro de 1979; b. os Princípios orientadores para a 
Aplicação Efetiva do Código de Conduta para os Funcionários 
Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados pelo Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas na sua resolução 1989/61, de 
24 de maio de 1989; c. os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e 
Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da 
Lei adotados pelo Oitavo Congresso das Nações Unidas para a 
Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizado em 
Havana, Cuba, de 27 de Agosto a 7 de setembro de 1999; d. a 
Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes, adotada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas, em sua XL Sessão, realizada em Nova York em 10 de 
dezembro de 1984 e promulgada pelo Decreto n.º 40, de 15 de 
fevereiro de 1991.  

 

O documento ainda estabelece que o uso da força por agentes de segurança 

pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, 

proporcionalidade, moderação e conveniência. Os agentes de segurança pública não 

deverão disparar armas de fogo contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa 

própria ou de terceiro contra perigo iminente de morte ou lesão grave. Assim como 

não é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada 

ou que, mesmo na posse de algum tipo de arma, não represente risco imediato de 

morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros.  

Também não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que desrespeite 

o bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato 

de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros. Os chamados 

“disparos de advertência” não são considerados prática aceitável em razão da 
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imprevisibilidade de seus efeitos, bem como, o ato de apontar arma de fogo contra 

pessoas durante os procedimentos de abordagem não deverá ser uma prática 

rotineira e indiscriminada. 

Ainda de acordo com a Portaria Interministerial n°4.226/2010, quando o uso da 

força causar lesão ou morte de pessoa (s), o agente de segurança pública envolvido 

deverá realizar as seguintes ações: facilitar a prestação de socorro ou assistência 

médica aos feridos; promover a correta preservação do local da ocorrência; comunicar 

o fato ao seu superior imediato e à autoridade competente; e preencher o relatório 

individual correspondente sobre o uso da força.  

Os critérios de recrutamento e seleção para os agentes de segurança pública 

deverão levar em consideração o perfil psicológico necessário para lidar com 

situações de estresse e uso da força e arma de fogo. Os processos seletivos para 

ingresso nas instituições de segurança pública e os cursos de formação e 

especialização dos agentes de segurança pública devem incluir conteúdos relativos a 

direitos humanos. As atividades de treinamento fazem parte do trabalho rotineiro do 

agente de segurança pública e não deverão ser realizadas em seu horário de folga, 

de maneira a serem preservados os períodos de descanso, lazer e convivência 

sociofamiliar.  

O documento estabelece ainda que nenhum agente de segurança pública 

deverá portar armas de fogo ou instrumento de menor potencial ofensivo para o qual 

não esteja devidamente habilitado e sempre que um novo tipo de arma ou instrumento 

de menor potencial ofensivo for introduzido na instituição deverá ser estabelecido um 

módulo de treinamento específico com vistas à habilitação do agente. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Atualmente, uma das principais discussões no país é sobre o controle da 

criminalidade e da violência. Portanto, o trabalho em questão se justifica, porque tem 

como objetivo problematizar a importância da formação dos agentes policiais no uso 

progressivo da força que, uma vez utilizada constantemente, reduziria as estatísticas 

negativas sobre a atuação policial cujo resultado é a morte. Nos últimos anos, a mídia 

tem noticiado muitos casos sobre o uso arbitrário da força por agentes policiais, como 

o uso da violência por parte dos policiais em manifestações pacificas, por esse motivo, 

a formação continuada dos mesmos pode ser o ponto de partida para a melhora das 

estatísticas e o retorno da confiança da população na instituição. 

Com esse objetivo, a pesquisa buscou responder o seguinte problema: em que 

medida a capacitação dos agentes policiais no Uso Progressivo da Força no 

Coordenação de Operações Especiais (COE) resulta em uma melhor atuação desses 

agentes nos eventos que participam? 

Para que o trabalho pudesse responder devidamente a questão principal, foi 

realizada, primeiramente, uma revisão de literatura das temáticas que norteiam o uso 

progressivo da força. Dessa forma, foram utilizados além dos livros técnicos, as 

dissertações e pesquisas atualizadas que contextualizam a situação da segurança 

pública no país. O processo busca resposta a uma pergunta específica cobrindo todo 

o material relevante escrito sobre a temática como livros, artigos de periódicos, artigos 

de jornais, registros históricos, relatórios governamentais, teses e dissertações e 

outros tipos. 

Além disso, por se preocupar em fazer uma investigação dentro do contexto da 

vida real, a presente pesquisa pode ser caracterizada como um estudo de caso. 

Conforme Yin (2005), um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

Outra característica importante do trabalho é que o mesmo conta com 

informações primárias, secundárias e aquelas que foram geradas pela entrevista 

submetida aos agentes policiais selecionados que fazem parte do COE. De acordo 

com Yin (2005), o estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um 
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método que abrange tudo – com a lógica de planejamento incorporando abordagens 

especificas à coleta de dados e à análise de dados.  

Considerando essas informações, a pesquisa pode ser representada por essa 

figura: 

 

Figura 6 – Esquema da Pesquisa 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

 4.1 Pesquisa de Campo 

A pesquisa de campo é uma fase realizada após a revisão da literatura para que 

o pesquisador tenha um bom conhecimento sobre o assunto, pois é nesta etapa que 

ele vai definir o meio de coleta de dados, tamanho da amostra e como os dados serão 

tabulados e analisados (LAKATOS; MARCONI, 1996). 

De acordo com Quivy e Van Campenhoudt (1998), as leituras e entrevistas 

exploratórias devem contribuir para a problematização da investigação, pois lançam 

luz sobre certos aspectos do fenômeno estudado. Além disso, faz-se necessário 

identificar os interlocutores com os quais se deve realizar a entrevista para que seja 

relevante. Quivy e Van Campenhoudt (1998) ressalta ainda que existem três 

categorias de interlocutores que podem ser estudados: os primeiros são docentes e 

especialistas no assunto; os segundos são pessoas que pela sua posição podem ter 

conhecimento sobre a temática abordada; e os terceiros são constituídos pelo público 
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ao qual a pesquisa está direcionada. No presente caso, o público em questão é o 

grupo dos agentes policiais. 

Para fins dessa pesquisa, selecionamos os agentes policiais que fazem parte do 

COE da Policia Civil do Estado da Bahia, para identificar como a capacitação dos 

mesmos auxilia nas suas atividades diárias. 

 

4.2  Amostra da Pesquisa 

Nesse trabalho, os agentes do Coordenação de Operações Especiais (COE) 

foram selecionados como os sujeitos da pesquisa que responderiam a entrevista do 

estudo. O COE foi fundado no ano de 1999 e destaca-se como a unidade de elite da 

Polícia Civil formada por profissionais capacitados para atuar em situações de alta 

complexidade e risco. Cabe-lhe supervisionar e coordenar as ocorrências policiais 

com reféns, apurar, em caráter especial, infrações penais, realizar diligências e 

investigações para levantar a autoria e determinar a materialidade de crimes não 

elucidados pelas delegacias de polícia, realizar diligências especiais, prestar 

segurança pessoal e fornecer aos demais órgãos policiais, sempre que necessário, 

agentes ou equipes especializadas para reforço ou complementação de diligências. 

Atualmente, o COE possui 48 agentes policiais. No entanto, para fins dessa pesquisa, 

selecionamos apenas aqueles que realizaram o curso do Uso Progressivo da Força, 

em um total de 18 agentes policiais. 

Como o trabalho trata da importância do uso progressivo da força pelos agentes 

policiais e a referida amostra trabalha diretamente com eventos de caráter especial, o 

objetivo foi identificar como a capacitação entre os membros da corporação fortalece 

as suas funções. 

A primeira parte do formulário buscou identificar o perfil dos agentes policiais no 

que concerne à idade, ao tempo de instituição e ao estado civil. A segunda parte da 

entrevista apresentou questões abertas para identificar o quanto as capacitações dos 

agentes policiais influenciam nas suas atividades diárias.  

Para submissão da entrevista, o autor, que também faz parte da equipe de 

agentes policiais do COE, solicitou autorização da instituição para submeter o 

questionário para todos os agentes que realizaram o curso de uso progressivo da 
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força, um total de 18 pessoas, com o objetivo de adquirir informações para a sua 

pesquisa acadêmica.  

Após concedida a autorização, os questionários foram distribuídos entre os 18 

agentes policiais selecionados e foi orientado que eles teriam o total de um mês para 

responder a entrevista. Antes de finalizar o período disponibilizado, todos os 

participantes devolveram a pesquisa respondida. 

As primeiras quatro questões do formulário tiveram o objetivo de conhecer o 

perfil dos entrevistados, identificando o tempo no qual os mesmos estão na instituição, 

a faixa etária predominante e a sua formação. Na segunda parte, foram desenvolvidas 

questões abertas que pudessem extrair informações dos entrevistados sobre a 

relação entre a capacitação do Uso Progressivo da Força e a sua conduta como 

agente policial, ou seja, como os treinamentos ministrados influenciaram as suas 

abordagens/reações, nos diversos eventos que enfrenta.  
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

Foi identificado, no primeiro momento, que o COE não possui mulheres atuando 

como investigadores – agentes policiais – mas apenas em cargos administrativos, 

como escrivãs. Segundo pesquisa da SENASP, a participação das mulheres na 

Segurança Pública no Brasil é mais expressiva na Polícia Civil, pois, em apenas sete 

estados o efetivo de mulheres é inferior a 20% do efetivo normal, em outros como 

Amazonas e Santa Catarina a participação já ultrapassa os 30%. 

No que se refere ao perfil dos agentes que responderam a pesquisa, observou-

se, conforme a Figura 7, que todos possuem idade acima de 40 anos e que 16 

entrevistados são casados, um é solteiro e o outro é divorciado.  

 

Figura 7– Faixa etária dos policiais entrevistados 

 

 

                   Fonte: Pesquisa de campo, 2016 

 

Considerando os resultados anteriores, identifica-se que os selecionados, além 

de terem idade acima de 40 anos, possuem relevante experiência na função de agente 

policial, tendo em vista que, em média, os mesmos já atuam há 12 anos na polícia 

civil e 7 anos no COE, como pode ser visto no quadro disposto a seguir:   

 

 

 

 

Faixa etária dos policiais entrevistados

Idade 18 - 25 26 - 33 34 - 40 41 - 49 50 - acima
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Quadro 3 –  Tempo de atuação dos agentes policiais 

Nº de Entrevistados 
Tempo de Atuação na 

Polícia (Anos) 
Nº de Entrevistados 

                                                        
Tempo de Atuação no 

COE (Anos) 

0 0 - 5 5 0 - 5 

3 5 - 10 6 5 - 10 

4 10 - 15 6 10 - 15 

10 15 - 20 0 15 - 20 

1 Não respondeu 1 Não respondeu 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016 

 

No que se refere ao grau de instrução, conforme demonstrado no Quadro 4, 

a maioria dos agentes policiais (10 entrevistados) possui nível superior completo, 

sendo o curso de Direito o mais citado entre as respostas (4 entrevistados), seguido 

do curso de Engenharia (2 entrevistados), Ciências Contábeis (1 entrevistado), 

Agronomia (1 entrevistado), Física (1 entrevistado) e Educação Física (1 

entrevistado). Entre os que possuem pós-graduação, o curso de Gestão de Segurança 

Pública foi o mencionado. 

 

                   Quadro 4 –  Grau de instrução dos agentes policiais 

Grau de Instrução Nº de Entrevistados 

Ensino Médio 4 

Superior Incompleto 2 

Superior Completo         10 

Especialização – Lato Sensu 2 

Mestrado Acadêmico/Profissional 0 

Doutorado 0 

              Fonte: Pesquisa de Campo, 2016 

 

Na questão 5 do formulário, buscou-se identificar os cursos que foram 

realizados pelos agentes policiais no COE, todos eles identificaram que fizeram pelo 
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menos dois cursos de capacitação e um deles informou que havia realizado mais de 

quinze dentro da instituição. No Quadro 5, estão elencados todos os cursos de 

capacitação citados e realizados pelos entrevistados:  

 

Quadro 5 – Cursos realizados pelos entrevistados 

Cursos Nº de Entrevistados 

Ações táticas 13 

Adaptação na Caatinga 2 

Anti- Sequestro 1 

Armamento e tiro 6 

Atirador de precisão 6 

Condutor de veículo de emergência 1 

Gerenciamento de crise 2 

Imobilização e uso de algemas 1 

Inteligência policial 2 

Internacional Pratical Shooting 
Confederation 

1 

Investigação criminal e homicídios 2 

Operador de fuzil 1 

Progressão em áreas de risco 1 

Proteção de autoridade 2 

Treinamento Dinâmico Avançado em 
Táticas Policiais 

1  

                 Fonte: Pesquisa de campo, 2016 

 

 

Vale ressaltar que a Polícia Civil possui na sua estrutura a Academia da 

Polícia Civil da Bahia que tem como finalidade promover a formação e o 

desenvolvimento dos recursos humanos integrantes do Sistema Policial Civil 
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Profissional. Atualmente, a Academia possui um portal que disponibiliza a 

programação mensal de cursos oferecidos e um prédio no bairro do Cabula na cidade 

de Salvador-Bahia que dispõe de oito salas de aula, auditório, biblioteca, reprografia 

e laboratórios de informática (POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, 2016b). 

Constatou-se, a partir da análise dos dados da pesquisa e das informações 

dispostas no Portal da Policia Civil da Bahia, que a instituição se preocupa com a 

capacitação dos seus agentes. No mês de agosto de 2016, foi oferecida a 

oportunidade aos agentes policiais de se inscreverem em cursos gratuitos, a distância, 

disponibilizados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) em 

diversas áreas do conhecimento como Atendimento a Mulheres em Situação de 

Violência, Crimes Cibernéticos, Introdução a Atividades de Inteligência, entre outros, 

sendo a carga horária dos cursos de 40 a 60 horas durante 30 a 50 dias de duração 

(POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, 2016c). 

O curso de Uso Progressivo da Força foi feito por todos os entrevistados, em 

conformidade com a Portaria Interministerial n°4.226/2010 que estabelece que 

deverão ser incluídos nos currículos dos cursos de formação e programas de 

educação continuada conteúdos sobre técnicas e instrumentos de menor potencial 

ofensivo. 

As questões 6, 7 e 8 do formulário tiveram como objetivo obter informações dos 

agentes policiais sobre como o curso Uso Progressivo da Força influenciou na 

condução das suas atividades. Como resposta à Questão 6 (Você se considera 

preparado para utilizar o aprendizado do curso Uso Progressivo da Força no cotidiano 

do trabalho? Por que?), todos os agentes responderam que se consideram 

preparados para utilizar o aprendizado nas suas atividades diárias. Além disso, 

apontaram como fator principal dessa segurança a experiência adquirida nos anos 

como agente policial, aos treinos diários exaustivos e aos cursos de formação na 

temática do uso progressivo da força. 

No que se refere à Questão 7 (Em alguma situação você utilizou 

inapropriadamente o aprendizado do uso progressivo da força? Por que?), quinze 

entrevistados responderam que não houve situação em que o aprendizado do uso 

progressivo da força fosse usado inapropriadamente. Isso ocorreu porque, nas vezes 

em que se fez necessário, eles “utilizaram a força de maneira dosada e apropriada”, 

conforme redação dos mesmos no formulário. Entre os que responderam (3 

entrevistados) que já utilizaram a força de maneira inapropriada citaram situações 
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ocorridas com agentes policiais de outras corporações, em ocasiões como: tumulto 

na rua, rebelião de presos e em casos que não haviam recursos apropriados para os 

eventos que estavam enfrentando. 

Sobre o fato de haver presenciado alguma situação de uso progressivo da força 

de maneira inapropriada por outro agente, que foi o questionamento número 8 da 

entrevista, a maioria respondeu que nunca havia presenciado. Entre os que 

presenciaram (4 entrevistados), foi relatada as seguintes situações: uso 

indiscriminado e excessivo de meios menos letais para contenção de distúrbios em 

passeatas pacíficas e uso da força em foliões durante o carnaval. Os outros dois 

relataram que só presenciaram esse tipo de situação em reportagens. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo apresentou discussões que permeiam o Uso Progressivo da 

Força como meio importante para a resolução de conflitos. Neste sentido, foi feita uma 

revisão bibliográfica sobre o assunto e, posteriormente, foi desenvolvida uma 

pesquisa de campo com agentes do COE. 

Inicialmente, foi possível abordar a importância da formação profissional do 

agente de segurança pública. O tema do profissionalismo da polícia é visto como um 

recurso relevante, capaz de orientar mudanças nas práticas e nos procedimentos 

dominantes da polícia brasileira, tornando-a mais eficiente, responsável e efetiva na 

condução da ordem e segurança pública. 

As questões da tomada de decisão e do preparo psicológico e emocional para o 

exercício da atividade dos policiais também foram discutidas nessa pesquisa nos 

capítulos 2.1 e 2.2. Notou-se que cada intervenção é singular, exigindo que o policial 

seja capaz de adaptar-se às peculiaridades de cada situação. Assim, a segurança do 

policial na execução das suas tarefas está diretamente relacionada à tomada de 

decisão e ao seu preparo psicológico. 

O Uso Progressivo da Força é definido como uma ferramenta para ajudar na 

determinação das técnicas ou níveis de força apropriadas para as várias situações 

que possam surgir. O uso da força no controle de suspeitos ou na solução de conflitos, 

por meio da intervenção policial, ocorre de forma gradativa, devendo obedecer aos 

preceitos da legalidade, proporcionalidade, necessidade e conveniência. Deve-se 

considerar que o uso da força não pode ser confundido com violência ou atitudes 

arbitrárias que são relatadas em diversas situações pela mídia.  

Portanto, o policial deve estar convicto de que a utilização do Uso Progressivo 

da Força não rompe com o princípio moral e ético de sua corporação. A falta de uma 

reflexão crítica sobre a sociedade em que vivemos, a ausência de um protocolo 

específico para cada tipo atuação e a carência de uma melhor qualificação do policial 

têm contribuído para este profissional agir como se a brutalidade fosse a única opção 

para a resolução dos eventos nos quais são chamados para resolver. 

O uso de força letal deve ser resultante de um processo de tomada de decisão, 

no qual foram esgotadas todas as demais alternativas técnicas e táticas do uso da 

força não letal. Decidir pelo uso da força letal significa ter avaliado que a vida de 

pessoas, ou do próprio operador, encontra-se em risco de morte. O uso de armas de 
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fogo com a intenção de atingir fins ideais de aplicação da lei deve ser encarado 

sempre como uma medida extrema. Os policiais só utilizarão armas de fogo contra 

indivíduos em casos de extrema necessidade, como ameaça iminente de morte de si 

ou de outrem, pois a condição de policial não exime o cumprimento da norma legal.  

Na identificação da amostra para a pesquisa, pode-se perceber que, apesar do 

curso Uso Progressivo da Força ser essencial para a condução das atividades como 

agente policial, apenas 18 policiais, no universo de 48, estão devidamente habilitados. 

Dada a importância do seu conteúdo, seria interessante que o COE, unidade voltada 

para eventos complexos, tivesse toda a sua equipe capacitada. 

 A pesquisa aplicada demonstra que a totalidade dos agentes policiais que 

responderam ao questionário se considera extremamente preparada, para aplicar 

corretamente o Uso Progressivo da Força, devido a sua experiência e formação 

complementar. As ocorrências negativas relatadas pelos mesmos foram todas 

percebidas em outras corporações ou citações em veículos de comunicação. 

Por outro lado, identificamos em estudos estatísticos como o Atlas da Violência 

desenvolvido por Cerqueira et al. (2016) que a Bahia é um dos três estados que 

apresenta os maiores números de mortes em intervenções policiais, segundo 

pesquisas do ano de 2014. Esses resultados provocam um impacto negativo no 

trabalho da instituição policial e promovem a descrença da população sobre as 

atividades dos agentes policiais, o que corrobora para que as intervenções policiais 

sejam cada vez mais difíceis.  

É importante ressaltar também que, por falta de dados estatísticos da instituição, 

COE, não foi possível fazer uma análise aprofundada sobre como a capacitação 

auxilia o agente policial nas suas ações. Seria interessante que houvesse essa 

identificação na instituição sobre como os aspectos relacionados à capacitação têm 

melhorado a conduta policial, tanto para visualizar os seus gargalos e assim procurar 

saná-los quanto para potencializar os resultados positivos.  

Sendo assim, não foi possível identificar se no planejamento estratégico da 

instituição existe um acompanhamento direto dos seus agentes sobre os cursos 

realizados e a sua conduta. Espera-se que haja esse acompanhamento e que cada 

vez mais a conduta policial possa novamente resgatar a confiança da população e 

melhorar seus índices de letalidade em intervenções legais. 

Por fim, pode-se dizer que o uso progressivo da força fica evidenciado quando o 

policial aplica o princípio da necessidade, em que se verifica que o uso da força foi 
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feito de forma imperiosa; aplica o princípio da legalidade, em que são observadas as 

normas vigentes no Estado; e aplica o princípio da proporcionalidade, que é a 

utilização da força na medida certa para a resolução do problema. 
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APÊNDICE 1 

 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA 

 

1. Idade: (   ) 18-25  (   ) 26-33    (   )34-40    (   )41-49   (   ) 50-acima   

 

2. Estado civil: 

 Casado ( ) 

 Divorciado ( ) 

 Solteiro (  ) 

3. Tempo de atuação como agente: 

 da Polícia -  

 do COE -  

 

4. Grau de instrução:  

 Ensino fundamental (   ) 

 Ensino médio (   ) 

 Superior incompleto: Qual?___________________ (   ) 

 Superior completo: Qual?_____________________ (   ) 

 Pós lato sensu. Qual?_______________________ (   ) 

 Mestrado profisisonal. Qual?___________________ (   ) 

 Pós stricto sensu. Qual?______________________ (   ) 

 

5. Quais os cursos você já fez no COE? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

6. Você se considera preparado para utilizar o aprendizado do uso progressivo da 

força no cotidiano do trabalho? Por que?  
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________ 

 

7. Em alguma situação você utilizou inapropriadamente o aprendizado do uso 

progressivo da força? Por que? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

8. Já presenciou alguma situação de uso progressivo da força de maneira 

inapropriada? Relate. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________ 
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APÊNDICE 2 

 
 

A U T O R I Z A Ç Ã O  
 
Eu, ___________________________________________________ (Nome completo 
do entrevistado), abaixo assinado, autorizo Tiago Capinan, estudante do curso de 
Especialização em Prevenção da Violência, Promoção da Segurança e da Cidadania 
III CEPREV da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a utilizar as informações por 
mim prestadas, para a elaboração de seu Trabalho de Conclusão de Curso, que tem 
como título, Prática Policial e o Uso Progressivo da Força: o caso do Comando de 
Operações Especiais (COE) do Estado da Bahia. 
 

 

Salvador, ____ de ___________de 20_____ 

 

 

_________________________ 

Assinatura do entrevistado 

 
 
 

 


