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RESUMO 

 

Devido ao constante aumento do problema da segurança pública no país, as ações policiais 

são cada dia colocadas em evidências e alvo de constantes críticas por parte de indivíduos 

especializados na área ou não. Em contrapartida o tema direitos humanos ainda é visto com 

preconceito tanto por muitos profissionais de segurança pública, quanto por parte da 

sociedade. Busca-se através deste trabalho, com um uso de uma pesquisa qualitativa, 

bibliográfica e com a aplicação de questionários aos operadores da lei formados no 4º 

Batalhão de Polícia Militar do Estado da Paraíba fazer uma análise da preparação policial 

acerca do tema, a visão dos agentes e a aplicabilidade do que é estudado em sala na atividade 

fim da polícia. Inicialmente busca-se fazer uma análise geral do tema segurança pública, seus 

desafios, e conduta de seus agentes. O tema Direitos Humanos é posteriormente abordado, 

partindo de uma visão conceitual e histórica a formação dos Policiais Militares nesta área e 

seus principais paradigmas. Por fim faz-se uma análise mais especifica, através dos 

depoimentos dos policiais pesquisados, da compreensão do tema e seus desafios para uma 

efetiva aplicação no cotidiano policial.   

 

 

Palavras-chave: direitos humanos; segurança pública; formação policial; policia militar 

da paraíba. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Due to the steady increase in public safety problem in the country, the police actions are 

placed each day on evidence and the target of constant criticism by individuals 

specialized in the area or not. However the theme human rights is still seen with 

prejudice either by many public safety professionals, as by society. Search is through 

this work, with a use of a qualitative research bibliographical, and the application of 

questionnaires to the law of trained operators on the 4th Military Police Battalion of the 

State of Paraíba, do an analysis on police preparation on the subject, the vision of the 

agents and the applicability of what is studied in class in the activity order police. 

Initially we seek to make a general assessment of public safety issue, its challenges, and 

conduct of its agents. The Human Rights theme is discussed later, from a conceptual 

and historical view the formation of the Military Police in this area and its main 

paradigms. Finally, we make a more specific analysis, through the testimony of police 

officers surveyed, the understanding of the issue and its challenges for effective 

application in everyday police. 

 

Keywords: human rights; public safety; police training; Military Police of Paraíba. 
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INTRODUÇÃO 

 

A atividade policial militar requer grande responsabilidade, além de 

formação adequada e constante treinamento, seja este físico, prático ou intelectual. 

Normalmente o policial tem contato com cidadãos em situações de fragilidade física e 

emocional, fazendo com que os impactos de um atendimento falho ou equivocado 

tomem proporções maiores. De contrapartida ações corretas e respeitosas aos direitos e 

a dignidade das vítimas e infratores serão lembradas com satisfação por estes. No 

entanto o tema direitos humanos ainda é visto com muito preconceito nas instituições 

policiais. Bordões como “direitos dos manos” ou “direitos pra proteger bandidos” são 

constantemente lembrados quando o tema entra em pauta (BALESTRERI, 1998). 

De acordo com BRASIL, (2010) apud PARAIBA (2013) nos itens 56 a 

60 do anexo da portaria interministerial SEDH/MJ nº2 de 2010, os policiais devem 

possuir uma formação continuada em Direitos Humanos, com o ensino de matérias 

práticas e teóricas, assim como ter esse ensino permanentemente atualizado. Na Paraíba, 

conforme a grade curricular dos cursos de formação, os policiais militares estudam esta 

disciplina nos cursos de formação de praças e oficiais. Mas será que esta formação 

atende de fato à realidade do dia-a-dia policial militar? E ainda, internamente estes 

direitos do policial como cidadão também são respeitados? Nota-se claramente o quanto 

o tema ainda é estigmatizado e as pessoas ou os próprios policiais que defendem o tema 

ainda são rotulados de “defenderem bandidos”. O conhecimento dos direitos que o 

homem possui por sua própria natureza acaba sendo bastante superficial e leva muitos 

policiais a cultivarem uma mentalidade distorcida a respeito do tema. 

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho foi analisar a aprendizagem 

e a aplicação do tema direitos humanos na formação dos profissionais de segurança 

pública, tendo por campo de pesquisa a instituição Polícia Militar da Paraíba. De forma 

mais específica pretendeu-se compreender como o tema é recepcionado pelos policiais 

formados no Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Praças do 4º Batalhão de 

Polícia Militar da Paraíba, com sede em Guarabira, além de analisar se a proposta 

levada em sala de aula conseguiu obter resultados práticos nas ações policiais. 

Os métodos utilizados para realização desta pesquisa foram, inicialmente, 

uma pesquisa bibliográfica de autores relacionados ao tema Direitos Humanos, 

Segurança Pública, atividade policial, violência, cultura e criminalidade. “O trabalho de 



 

 

pesquisa deverá dar conta dos elementos necessários para o desenvolvimento do 

raciocínio demonstrativo, recorrendo assim a um volume de fontes suficiente para 

cumprir essa tarefa” (SEVERINO, 2007, p. 132). A pesquisa estendeu-se ainda à 

consulta de manuais dos cursos de formação policial, especificamente aos aplicados à 

formação na Polícia Militar da Paraíba. Foi utilizada a observação participante, como 

afirma Haguete:  

O observador participante observa de forma diferente do observador 

direto, pois ele participa das atividades dos seus observados. Participa 

compartilhando não apenas as atividades externas, mas “[...] os 

processos subjetivos – interesses e afetos – que se desenrolam na vida 

diária dos indivíduos e grupos. (2001, p. 72) 

 

Buscou-se, através da aplicação de questionários compostos por quatro 

quesitos abertos, a visão, relatos e experiências, assim como sua aplicação no cotidiano 

policial, obtendo-se assim uma análise direta e sistemática da realidade acerca do tema. 

O universo da pesquisa foram os policiais integrantes da região do 4º Batalhão de 

Polícia Militar da Paraíba, com sede em Guarabira-PB, formados no Núcleo de 

Formação e Aperfeiçoamento de Praças (NUFAP) da referida unidade no período 

compreendido entre os anos de 2005 e 2011, entre os quais foram formadas quatro 

turmas de soldados, com média de 88 alunos por turma (2005, 62 alunos; 2007, 120 

alunos; 2009, 120 alunos; 2010/11, 50 alunos). De cada turma foram escolhidos 

aleatoriamente quatro representantes para responderem aos questionamentos propostos, 

totalizando 16 entrevistados, os questionários foram respondidos durante o período de 

dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Através desta pesquisa procurou-se compreender a 

visão e o que estes agentes de segurança fazem, pensam ou argumentam a respeito da 

formação em Direitos Humanos e sua atividade policial. 

Dessa forma, um estudo acerca da formação policial frente aos direitos 

humanos é de significativa relevância, tanto para fins teóricos quanto práticos. Em um 

universo no qual as ações policiais estão sempre em evidência, sendo estas 

constantemente espetacularizadas e tão criticadas, e onde cada vez mais se evidencia a 

proteção aos direitos e garantias do homem, nada mais importante que encontrar 

respostas para as formas de atuação dos que lidam diariamente na linha proteção x 

desrespeito aos direitos humanos.  A aplicabilidade dos resultados desta pesquisa pode 

garantir um melhor ajuste na preparação e formação intelectual do policial militar, 



 

 

desprendendo-o de preconceitos e rótulos aos direitos da pessoa humana, além de 

romper com antigos valores. Dessa forma propõe-se melhorias ou soluções para a 

minimização da violência policial e promoção dos direitos humanos, como garantia da 

segurança pública.   

Estruturalmente este trabalho divide-se em três momentos. No primeiro 

busca-se ter uma visão geral do sistema de Segurança Pública no Brasil, seus principais 

problemas e desafios, assim como fazer uma análise da conduta dos operadores da lei 

no tocante à ética e à legalidade. No segundo momento é feita uma abordagem ao tema 

Direitos Humanos, inicialmente de forma mais conceitual e histórica, partindo para sua 

abordagem nos cursos de formação de soldados da Polícia Militar da Paraíba e 

concluindo com os desafios e paradigmas encontrados na aplicação do tema na 

instituição policial. No terceiro e último momento é feita uma análise mais específica da 

formação dos soldados da Polícia Militar na Paraíba, expondo relatos sobre a 

compreensão do tema pelos operadores formados no Núcleo de Formação e 

Aperfeiçoamento de praças do 4º Batalhão de Policia Militar e sua aplicabilidade na 

atividade fim da Polícia Militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL 

 

A Constituição brasileira em seu artigo 144, a respeito da segurança 

pública, elencou em rol taxativo os órgãos por ela responsáveis, a saber: Polícia Federal, 

Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, além das Polícias Civis, 

Militares e Corpos de Bombeiros dos estados e Distrito Federal. Asseverou a Carta 

Magna que a segurança pública é dever do estado, direito e responsabilidade de todos, 

sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. Desta forma trazendo assim ao cidadão comum uma parcela nessa 

responsabilidade social, sobre isto afirma Mônego (2008, p.01): 

 

Seria por demais simplista imaginar que a Segurança Pública depende 

apenas das corporações policiais, essas representam apenas uma 

metade da questão, enquanto que a outra metade depende de fatores 

variados, como educacionais, sociais, econômicos, culturais, etc...e é 

exatamente no manejo eficiente dessa complexidade que vai assegurar 

ao país um bom nível de segurança pública. 

 

De acordo com dados encontrados no portal do Ministério da Justiça1, o 

Brasil não possui um ministério específico para tratar da segurança pública, esta possui 

apenas uma secretaria, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, subordinada ao 

Ministério da Justiça. As polícias dos estados, que possuem um papel fundamental 

nesse contexto, não estão vinculadas hierarquicamente a este órgão federal, recebendo 

do mesmo apenas diretrizes gerais e incentivos, por meio de financiamentos, nos 

estados que atendam a determinados requisitos técnicos e políticos. A Polícia Federal, 

por seu lado, tem efetivo reduzido e competência restrita pelo sistema de justiça 

criminal federal a determinados crimes. A Força Nacional, também com um pequeno 

contingente, opera com policiais cedidos dos estados, e com competências e ações 

bastante específicas. As prefeituras também possuem um papel, apesar de restrito, com 

a criação das Guardas Civis Municipais, que embora voltadas à guarda do patrimônio 

público, podem enfrentar a criminalidade com políticas preventivas de natureza não 

policial. 

 

 

                                                           
1 www.justica.gov.br 



 

 

Parece amplamente aceito que cada instituição de segurança pública, 

elencada no art. 144 da CF/88, possua sua competência específica. 

Contudo, a inexistência de um ente centralizador, que agregue os 

quatro segmentos de segurança pública existentes, a ostensiva, a de 

bombeiros, a judiciária e a pericial, faz com que a busca pela verdade 

para fins de futura proposição de uma ação penal se torne um caminho 

tortuoso e, muitas vezes, sem fim (PILLON & VELASQUEZ, 2014, 

p.1). 

 

 

Ademais, a segurança pública surge como forma de garantir o 

cumprimento dos direitos e deveres do cidadão, assegurando à nação a garantia da 

ordem pública, ou seja, de todo esse conjunto de regras formais e coativas que emanam 

do ordenamento jurídico. O Manual Básico de Policiamento Ostensivo da Polícia 

Militar de São Paulo (1997, p.18) define segurança pública como sendo: 

 

Estado antidelitual, de valor comunitário, que resulta da observância 

dos preceitos contido na legislação penal, podendo resultar das ações 

policiais preventivas ou repressivas ou ainda da simples ausência, 

mesmo que temporária, dos delitos. A segurança pública é aspecto da 

ordem pública e tem nesta seu objeto.  

 

Pode-se ampliar o conceito de Segurança Pública, partindo-se para uma 

nova conjuntura social, na qual essa deixe de ser centrada apenas na atividade policial e 

amplie-se. Seria assim um processo sistêmico e otimizado, pois compreende em um 

mesmo cenário, um conjunto de conhecimentos e competências dos poderes 

constituídos e ao alcance da comunidade, e dessa forma envolve diversas ações públicas 

e comunitárias (BENGOCHEA, GUIMARÃES, GOMES E ABREU, 2004).  

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), em sua Matriz 

Curricular Nacional para Ações Formativas dos Profissionais da Área de Segurança 

Pública (2008, pág. 8), acerca da segurança pública trás: 

 

A Segurança Pública é uma atividade pertinente aos órgãos estatais e à 

comunidade como um todo, realizada com o fito de proteger os 

cidadãos, prevenindo e controlando manifestações da criminalidade e 

da violência, efetivas ou potenciais, garantindo o exercício pleno da 

cidadania nos limites da lei. 

 

Integrante desse sistema, a Polícia Militar, organizada com base na 

hierarquia e disciplina, tem sua missão constitucional de preservação da ordem pública 

através do policiamento ostensivo e desta forma procura estabelecer uma convivência 



 

 

harmoniosa entre os cidadãos. De acordo com o Manual Básico de Policiamento 

Ostensivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo (1997), compreende ordem pública 

a situação na qual o estado consegue propiciar tranquilidade e normalidade aos seus 

membros da sociedade, conforme as normas jurídicas previamente estabelecidas, 

abrangendo assim a tranquilidade pública, a salubridade pública e a própria ordem 

pública. 

 

 

1.1 PROBLEMAS E DESAFIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

Não seria exagero dizer que um dos maiores problemas nacionais é a 

segurança pública. É notória a insatisfação geral das pessoas ao se tratar desse tema, e 

não é fruto de manipulação midiática, uma vez que diversos são os fatores que tornam 

este quadro extremamente grave: altíssimas taxas de criminalidade, com alta violência 

envolvida e baixos índices de apuração de crimes; o crime se organizando e entrando 

nas instituições públicas, corrupção e despreparo das forças policiais, com práticas 

antiquadas, a violação dos direitos humanos, são alguns dos principais problemas que 

podemos relacionar.  

Em segurança pública, as consequências tornam-se causas no 

movimento subsequente do processo social: determinadas condições 

favorecem a prática de crimes; os crimes expulsam empresas, o que 

aumenta o desemprego, ampliando as condições para o crescimento de 

certas formas de criminalidade etc. E o ciclo dá mais uma volta em 

torno do mesmo eixo (SOARES, 2006, p. 95). 

 

É fato corrente que a população passa a exigir mais ordem e segurança, 

não obstante a pouca confiança que depositam nos órgãos competentes. A capacidade 

do estado manter essa “paz pública”, cria no pensamento coletivo a mensuração a 

respeito da presença do estado na sociedade. O que pode-se considerar como um 

“atraso” é o problema a ser enfrentado nas políticas de segurança públicas, recheadas 

ainda de práticas ilegais e uso abusivo da violência. A ausência de práticas democráticas 

e a desconfiança de uma parcela da população nos órgãos policiais são duas das 

principais heranças dos antigos governos autoritários que conduziram o Brasil 

(BARREIRA, 2004). 



 

 

 

 

 A sociedade cobra a resolução dos problemas ou, pelo menos, 

avanços significativos nessa direção. Hoje, avanços expressivos 

implicam sucesso no aprimoramento da performance policial - que se 

traduz em redução da impunidade - e na redução da corrupção 

policial. O resultado de políticas exitosas, na área, se resumiria na 

transformação de nossas polícias em instituições menos violentas e 

corruptas, mais respeitosas dos direitos humanos, mais inteligentes e 

eficientes, mais aptas a agir preventivamente, mais confiáveis e, 

portanto, mais legítimas e capazes de valorizar seus profissionais 

(SOARES, 2003, p. 80). 

 

 

Os órgãos de segurança pública brasileiros, tendo em vista todo seu 

processo histórico de formação, ainda são tidos como instituições essencialmente 

fechadas e conservadoras. A formação dos policiais, nos moldes do militarismo, ainda 

guarda consigo padrões incompatíveis com as atuais necessidades da segurança pública 

na sociedade. Não são poucos os relatos de abusos e humilhações que circundam nos 

cursos policiais militares. Ressalta Cerqueira (2001, p. 83) que “é necessário separar 

polícia do exército; compreender o que seja ordem pública, entendo sua manutenção 

como missão exclusiva da polícia [...]” e comparando o caso brasileiro com a Europa, 

assina que “É comum naqueles países o entendimento que missões de polícia são 

diferentes de missões de guerra, mesmo quando essas missões sejam executadas por 

militares” (ibidem). É notório que:  

 

 

As estruturas organizacionais, entretanto, permaneceram intocadas 

pelo processo de transição para a democracia, coroado pela 

promulgação da carta magna cidadã. As autoridades que se sucederam 

limitaram-se a recepcionar o legado de nossa tradição autoritária, 

acriticamente, reproduzindo suas características básicas, introduzindo 

meros ajustes residuais[...]. Todavia, a velha brutalidade arbitrária 

permaneceu como o traço distintivo do relacionamento com as 

camadas populares, em particular os negros, nas periferias e favelas. 

(SOARES, 2007, P. 86). 

 

 

 Todos aqueles que possuem seu papel nesse novo sistema de gestão da 

segurança pública (não apenas policiais, promotores, juízes e burocratas da 

administração pública, mas a sociedade em geral) devem se confrontar com estes 

crescentes desafios, além de fazer com que o amplo debate nacional sobre o tema 

consolide-se num efetivo controle sobre as políticas de segurança pública e desta forma 



 

 

estimule a parceria entre órgãos do poder público e sociedade civil na luta por segurança 

e qualidade de vida de todos. O problema da segurança pública, portanto, não pode mais 

está restrito aos órgãos convencionais de segurança pública, mas abranger toda a 

sociedade, integrando novos atores na construção de uma sociedade pacífica e ordeira. 

A sociedade brasileira clama por uma reestruturação de todo sistema 

criminal, o modelo atual no qual a justiça é morosa, o sistema prisional é desumano e a 

polícia é enfraquecida, fragmentada, autoritária, afastada das comunidades e com uma 

estrutura obsoleta não atende as exigências no novo modelo político e social. 

(BENGOCHEA, GUIMARÃES, GOMES E ABREU, 2004). 

 

Apesar dos diferentes posicionamentos práticos e teóricos, 

acreditamos que em nosso país, estamos muito próximos da “Polícia 

faz tudo”, fato comprovado pelo emprego da quilometragem rodada 

pelas viaturas da polícia. Só para se ter uma ideia, as viaturas da 

polícia tem rodado anualmente o equivalente a 50 viagens de ida e 

volta à lua, sendo 90% em assistência à população e 10% no 

atendimento de ocorrência criminal. (BRASIL, 2008, p. 28). 

 

 

A sociedade deve perceber na força policial, uma organização presente 

na vida da comunidade, sempre ao seu lado preservando sua segurança, mas também 

esta mesma sociedade deve ajudá-la a preservar. A cultura de que apenas a polícia é 

responsável pelas mazelas sociais deve dar lugar a uma segurança pública participativa, 

na qual os mais diversos órgãos sociais possam dar sua contribuição. Soares (2006, p. 

96), ressalta que todo problema relacionado à criminalidade impõe sempre uma série de 

fatores envolvidos, muito mais do que apenas um problema de segurança pública: 

 

Qualquer que seja o diagnóstico local sobre a dinâmica da 

criminalidade, será sempre indispensável reconhecer a multiplicidade 

de dimensões envolvidas: desde economia à saúde, da estrutura 

familiar às escolas, do cenário urbano à disponibilidade de transporte, 

das condições habitacionais ao acesso ao lazer, das oportunidades de 

emprego às relações comunitárias, do perfil psicológico predominante, 

em cada situação típica, ao potencial cultural presente nos 

movimentos musicais ou estéticos da juventude. Nada disso deve ser 

examinado de uma perspectiva genérica e abstrata, mas de modo bem 

concreto, segundo as manifestações específicas do território em 

questão – e de seus habitantes. 

A imprensa, os organismos comunitários, a comunidade de negócios, as 

autoridades constituídas, as famílias, todos tem um papel fundamental na construção de 



 

 

um estado de paz social. A Constituição Federal legitima a participação da sociedade, 

abrindo assim espaço para novas concepções de polícia, com participação ativa dos 

cidadãos 

 

 

1.2 CONDUTA ÉTICA E LEGAL NA APLICAÇÃO DA LEI 

 

 

O impacto das ações policiais sobre as comunidades é sempre marcante, 

para o bem ou para o mal, fazendo assim com que essa seja uma atividade que requer 

uma atenção especial e exigindo-se dessa forma que o policial seja um indivíduo 

adequadamente qualificado, com forte senso ético e devido preparo para atuar com 

respaldo legal. O bom desempenho das organizações de aplicação da lei está 

diretamente relacionado com a qualidade e capacidade de desempenho de cada um de 

seus agentes. “Poucas categorias profissionais se comparam, em potencial, à polícia, 

quando se trata de zelo e promoção à cidadania.” (BALESTRERI, 1998, p. 05). O 

módulo de Cidadania e Direitos Humanos, integrante do manual do Curso de Formação 

de Soldados da PMPB, sobre ética e legalidade da conduta policial, destaca: 

 

Os encarregados de aplicação da lei devem não só conhecer os 

poderes, as autoridades concedidas a eles por lei, mas também devem 

compreender seus efeitos potencialmente prejudiciais e 

potencialmente corruptores. [...] Não obstante suas ações deverão estar 

dentro da lei e não podem ser arbitrárias. [...] Neste sentido, os 

encarregados de aplicação da lei devem desenvolver atitudes e 

comportamentos pessoais que os forçam a desempenhar suas tarefas 

de maneira correta. (PARAÍBA, 2014, p. 67). 

 

 

A atividade prática não pode desprender-se de uma teoria. A formação de 

um policial não pode caminhar distante da realidade que este encontrará nas ruas, 

levando-o a acreditar que todas as teorias, métodos e técnicas aprendidos em sala de 

aula não tenham valor prático. Nesse contexto, pode-se também destacar a referência de 

Cerqueira “às reclamações policiais acerca da incompatibilidade entre as exigências 

legais e administrativas, de um lado, e os imperativos do policiamento prático de outro” 

(CERQUEIRA, 2001, p. 73). O agente de segurança pública devem ter conhecimento 

dos poderes e da autoridade concedida a eles por lei e devem também compreender seus 



 

 

impactos potencialmente prejudiciais. Todas as práticas de aplicação da lei devem estar 

em consonância com os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade. 

 

O policial é antes de tudo um cidadão, e na cidadania deve nutrir sua 

razão de ser. Irmana-se, assim, a todos os membros da comunidade em 

direitos e deveres. Sua condição de cidadania é, portanto, condição 

primeira, tornando-se bizarra qualquer reflexão fundada sobre suposta 

dualidade ou antagonismo entre uma “sociedade civil” e outra 

“sociedade policial”. Essa afirmação é plenamente válida mesmo 

quando se trata da Polícia Militar, que é um serviço público realizado 

na perspectiva de uma sociedade única, da qual todos os segmentos 

estatais são derivados (BALESTRERI, 1998, p. 07). 

 

O policial deve ser um verdadeiro promotor da cidadania e dos direitos, 

como um pleno e legitimo educador, numa dimensão mais inclusiva e abrangente da 

educação, a qual deve incluir profissões formadoras de opiniões, como inegavelmente a 

polícia. Ao ser o ser o contato mais imediato do estado com a população, representa 

assim o próprio poder estatal e é uma espécie de “porta-voz” popular das diversas áreas 

do poder, e portanto deve ser um cidadão plenamente qualificado (BALESTRERI, 

1998). 

 

A realidade de aplicação da lei significa trabalhar em grupos, trabalhar 

com colegas em situações às vezes difíceis e/ou perigosas, vinte e 

quatro horas por dia, sete dias por semana. Estes fatores podem 

facilmente levar ao surgimento de comportamento de grupo, padrões 

sub culturais[...], e a consequente pressão sobre membros do grupo[...] 

para que se conformem à cultura do grupo. Assim o indivíduo, 

atuando de acordo com sua ética pessoal, pode confrontar-se com uma 

ética de grupo estabelecida e possivelmente conflitante, com a pressão 

subsequente de aceita-la ou rejeita-la (BRASIL, 2008, p.196). 

 

 

Mas não se pode discordar que houve uma considerável melhoria das 

relações polícia x comunidade, com um abrandamento das punições e abusos policiais. 

Entretanto não se pode deixar de reconhecer que ainda persiste o uso da violência física 

por parte dos órgãos de segurança pública, mesmo com modernas tecnologias de 

vigilância e punição. Desta forma o uso de procedimentos ultramodernos ainda convive 

com diversos procedimentos arcaicos e abusivos (SILVA & TASCHETTO, 2008). 

A questão da ética profissional dos policiais tem recebido considerações 

nos instrumentos internacionais de Justiça Criminal e Direitos Humanos, como pode-se 

destacar o CÓDIGO DE CONDUTA PARA OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS 



 

 

PELA APLICAÇÃO DA LEI, (resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 

34/169 de 17 de dezembro de 1979), o qual destaca que a natureza das funções dos 

encarregados de aplicação da lei possuem impacto direto na qualidade de vida dos 

cidadãos e dependem em muito de um sistema jurídico bem estruturado e aceito 

socialmente. O referido código consiste em normas orientadoras aos governos relativas 

às questões de Direitos Humanos e justiça criminal, na forma de oito artigos, quais 

sejam: 

 

Artigo 1. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem 

cumprir, a todo o momento, o dever que a lei lhes impõe, servindo a 

comunidade e protegendo todas as pessoas contra atos ilegais, em 

conformidade com o elevado grau de responsabilidade que a sua 

profissão requer. 

Artigo 2. No cumprimento do seu dever, os funcionários responsáveis 

pela aplicação da lei devem respeitar e proteger a dignidade humana, 

manter e apoiar os direitos fundamentais de todas as pessoas. 

Artigo 3. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem 

empregar a força quando tal se afigure estritamente necessário e na 

medida exigida para o cumprimento do seu dever. 

Artigo 4. As informações de natureza confidencial em poder dos 

funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem ser mantidas 

em segredo, a não ser que o cumprimento do dever ou as necessidades 

da justiça estritamente exijam outro comportamento. 

Artigo 5. Nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei pode 

infligir, instigar ou tolerar qualquer ato de tortura ou qualquer outra 

pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante, nem invocar 

ordens superiores ou circunstanciais excepcionais, tais como o estado 

de guerra ou uma ameaça à segurança nacional, instabilidade política 

interna ou qualquer outra emergência pública como justificação para 

torturas ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes. 

Artigo 6. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem 

assegurar a proteção da saúde das pessoas à sua guarda e, em especial, 

devem tomar medidas imediatas para assegurar a prestação de 

cuidados médicos sempre que tal seja necessário. 

Artigo 7. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não 

devem cometer qualquer ato de corrupção. Devem, igualmente, opor-

se rigorosamente e combater todos os atos desta índole. 

Artigo 8. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem 

respeitar a lei e o presente Código. Devem, também, na medida das 

suas possibilidades, evitar e opor-se vigorosamente a quaisquer 

violações da lei ou do Código. Os funcionários responsáveis pela 

aplicação da lei que tiverem motivos para acreditar que se produziu ou 

irá produzir uma violação deste Código, devem comunicar o facto aos 

seus superiores e, se necessário, a outras autoridades com poderes de 

controlo ou de reparação competentes. (ASSEMBLEIA GERAL DAS 

NAÇÕES UNIDAS, Res. 34/169, 1979). 

 



 

 

Tais artigos limitam o poder da atividade policial aos princípios da 

dignidade da pessoa humana, da vida, do respeito aos direitos humanos de todas as 

pessoas, além de reiterarem a proibição da tortura, da corrupção, impor limites ao uso 

da força e exortam os próprios encarregados de aplicação a respeitarem o próprio 

código. 

Outro instrumento que reconhece a importância e complexidade da 

atividade policial e mesmo não sendo um tratado, tem o objetivo de proporcionar 

normas orientadoras na tarefa de promover um papel adequado na aplicação das leis, 

são os PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE O USO DA FORÇA E ARMAS DE FOGO, 

adotados pelo oitavo congresso sobre a Prevenção do Crime e Tratamento de Infratores, 

em Havana, Cuba, em 1990. Dentre os princípios destaca-se que os governos devem 

assegurar que todos os encarregados de aplicação da lei tenham qualidades morais, 

psicológicas e físicas adequadas, além de ter treinamento continuo e só recebam 

autorização para portar uma arma de fogo quando forem devidamente treinados para tal, 

com observação especial dos governos e organismos às questões de ética policial e 

Direitos Humanos, com alternativas ao uso da força e armas de fogo. Compartilhou-se o 

entendimento que: 

 

 

Em uma dimensão individualizada dos vários crimes de violação dos 

direitos humanos, pode-se afirmar que a tortura é a que mais traz 

desconforto e repugnância à sociedade ética contemporânea, por isso, 

a necessidade de se formalizar a convenção ora destacada. Estudiosos 

do tema destacam que após as convenções direcionadas a erradicação 

da escravidão e de combate ao genocídio, que em tempo, são de 

natureza coletiva, a Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos 

Desumanos ou Degradantes (1984) destaca-se como sendo a primeira 

grande convenção especializada contra um tipo particularizado de 

violação. (RIBEIRO JÚNIOR, 2011, p. 1). 
 

 

A referida convenção, adotada pela resolução 39/46, da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em 10.12.1984 e ratificada pelo Brasil em 28.09.1989, 

contém 31 artigos, e logo em seu início enfatiza a responsabilidade pessoal dos 

funcionários públicos ou qualquer outra pessoa no exercício de função pública que 

comentam qualquer forma de tortura, ainda que por instigação, consentimento ou 

mesmo omissão, e que esta deve ser reprimida com rigor por leis nacionais e forma 

efetiva. A Convenção ainda destaca a jurisdição compulsória ao conclamar todos os 



 

 

estados que aderirem a mesma, a adotarem as medidas e meios necessários como forma 

de impedir a prática de atos de tortura em seus territórios, ressaltando que em nenhuma 

hipótese  será permitido o estado aderente invocar circunstâncias excepcionais, a 

exemplo de ameaça ou estado de guerra, ou qualquer outra emergência como 

justificativa para a prática da tortura .O Brasil, por meio da lei 9.455/1997, definiu os 

crimes de tortura e trouxe consigo formas de reprimir essa prática tão condenável, 

flagrantemente cruel ao ser humano e de consequências graves. 

Inegavelmente um padrão de conduta ética é fundamental para os agentes 

de aplicação da lei, pois estabeleceria um comportamento exemplar, com respaldo legal 

e moral, melhorando a imagem dos policiais frente à sociedade. No entanto, diversos 

problemas internos enfrentados nas corporações de segurança pública devem ser 

levados em conta e buscar-se soluções efetivas, pois se refletem diretamente na 

atividade fim dos agentes. Legislações que regulem o comportamento dos trabalhadores 

policiais são importantes, mas se não forem aliadas a uma política de valorização do 

profissional, dificilmente trarão resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. DIREITOS HUMANOS: O QUE SÃO? A QUEM SE DESTINAM?  

 

A questão dos Direitos Humanos é uma dessas questões que 

pressupõem conhecer o lugar do qual se olha e o efeito de colocar em 

dúvida conhecimentos e certezas, questiona-los a partir de condições 

próprias do ambiente em que se vive. Por se apresentar como 

fenômeno multifacetado, exige, para sua compreensão, não só 

repensa-lo no interior de um horizonte histórico, mas que a este 

horizonte histórico se incorporem as noções de complexidade 

manifestas na cultura político-social de uma sociedade que produz (e 

reproduz) a comunidade e a sociedade de direitos. (VIOLA, 2007, p. 

119). 

 

 

A questão dos direitos humanos é antiga na história, provém do período 

axial, entre 600 e 480 A.C, entretanto, apenas vinte e cinco séculos depois é que surgiu 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, trazendo em seu cerne a ideia de que 

todos os seres humanos têm direito a serem igualmente respeitados. Essa noção está 

atrelada à lei escrita, ou seja, uma regra geral e uniforme que submete todos a ela. Para 

os atenienses, a lei escrita foi considerada como um remédio para combater o 

autoritarismo governamental. Entre os gregos havia também a lei não escrita (nomos 

ágraphom), originalmente de caráter religioso. Séculos depois, estas leis foram 

perdendo o seu cunho divino, o próprio Aristóteles as denominava de “leis comuns”, 

isto é, leis reconhecidas por todos os homens. (COMPARATO, 2004). 

Ao perder seu fundamento na religião, essas leis precisavam de uma 

justificativa para existir, Sócrates procurou demonstrar que a essência do ser humano 

estava na alma, e não no corpo físico, sendo o corpo mero instrumento da alma. Essa 

questão relativa à oposição entre a máscara social do indivíduo e a sua verdadeira 

personalidade foi aprofundada pelos estoicos e os seus princípios permaneceram por 

toda a Idade Média e além dela. No estoicismo, o homem é considerado um filho de 

Zeus possuidor de direitos inatos. (COMPARATO, 2004) 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1789), é 

uma verdadeira semente da concepção moderna de Direitos Humanos, tendo concedidos 

liberdades específicas da opressão do absolutismo de outrora. A declaração proclama 

que todos cidadãos devem ter garantidos os direitos de “liberdade, propriedade, 

resistência à opressão e segurança”, a declaração viu a lei como uma “ expressão da 

vontade geral”. 



 

 

Entretanto, a noção de direitos humanos regulados por uma instituição 

internacional é bastante recente, muitos deles tendo surgido apenas em 1945, em razão 

das violações aos direitos humanos perpetradas pelo Nazismo no episódio do 

Holocausto, que, segundo Paul Sieghart (Apud PIOVESAN, 2002, p.35), “representou 

uma real ameaça à paz e à estabilidade internacional”. O reconhecimento dos direitos 

humanos em uma dimensão internacional impôs uma delineação de limites à noção 

antiga de soberania, ao introduzir maneiras de responsabilizar o estado nos momentos 

em que as instituições nacionais se tornam falhas na preservação desses direitos. 

Toda violação de direitos humanos pressupõe uma vítima, isto é, pessoas 

a quem são negadas a sua humanidade, tolhidas de uma identidade cultural e social e de 

se expressarem como pessoas. A ética se preocupa com a universalidade das ações, 

nesse sentido, a preocupação com as vítimas às vezes pode parecer particularismo ou 

tentativa de instituir privilégios. (CARBONARI, 2007). 

Como na pós-modernidade as fronteiras entre o bem e o mal deixaram de 

ser bem definidas, em razão da difusão, nos meios acadêmicos, do relativismo 

epistemológico e axiológico, que afirma que a paz entre os seres humanos é preferível 

ao alcance do verdadeiro conhecimento, nos encontramos vazios de justificativas 

ontológicas para a moral. Nesse sentido, a empatia pelo próximo se torna uma crença 

sem justificação racional e, na falta de fundamentos, apela-se ao Direito.  

Tendo afirmado sua existência depois da Segunda Guerra Mundial, os 

direitos humanos ocupam, desde então, lugar à parte no direito 

internacional, cujos especialistas têm dificuldade em integrá-los a seu 

esquema teórico e intelectual, de tal modo que as costuras ficam 

visíveis e os artifícios abundantes, quando os internacionalistas se 

esforçam para incluí-los na sistemática de direito internacional geral. 

(MBAYA, 1997, p. 5). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que os homens são 

idênticos em dignidade e direitos e a maioria dos países se mostram receptáculos desse 

princípio jurídico. Muitos autores entendem que, por haver consenso sobre este assunto, 

a necessidade de justificar racionalmente a dignidade humana desaparece. Segundo 

Norberto Bobbio (Apud ROBENHORST, 2007), este problema é mais político do que 

filosófico, se tornando necessária não uma justificação para o princípio da 

intangibilidade do valor dos seres humanos, mas a sua efetiva concretização. 

 



 

 

Por isso, se violações contínuas existem, o problema não está na 

inexistência de convenções, mas na necessidade de se dar contornos 

mais precisos aos direitos e obrigações, além de fazer funcionar 

mecanismos internacionais suficientemente seguros para vigiar sua 

aplicação e reagir contra violações. Tais mecanismos ajudariam a dar 

consistência cada vez mais específica e pormenorizada aos direitos 

gerais e vagos contidos na Declaração Universal. (MBAYA, 1997,  

p. 3). 

 

Entretanto, nessa pós-modernidade dominada pelo relativismo a 

afirmação da dignidade humana torna-se apenas uma petição de princípio, sendo inútil 

no que tange à resolução de problemas éticos e jurídicos de considerável importância, 

como a legalidade do aborto, a eutanásia, a prostituição, a pornografia e os espetáculos 

de luta livre. Além do mais, a existência de documentos jurídicos nacionais ou 

internacionais de proteção aos direitos humanos muitas vezes representam mais um 

engodo do que um real consenso, como o comprovam os episódios ocorridos no 

Afeganistão, Iraque e na Palestina.  

Os Direitos Humanos se destinam ao próprio ser humano, especialmente 

àqueles que “não tem voz”: os pobres, excluídos, oprimidos e discriminados, mas 

também a toda pessoa humana, sem distinção, o que confere aos Direitos Humanos a 

sua universalidade, assumida como princípio, ao constituir a dignidade como atributo da 

própria espécie humana. Sendo assim, todo ser humano é considerado sujeito de direitos 

que lhe assegurem a vida como um valor intrínseco. Os mais carentes de direitos, no 

entanto, sofrem por falta de informação sobre os seus direitos e os modos de reivindicá-

los. Existe na verdade uma verdadeira acumulação histórica de injustiças, sendo 

necessário ir até o início do século XIV, que teve um mau começo em termos de 

reconhecimento e respeito dos direitos fundamentais da pessoa humana.  

Com a retomada da democracia no Brasil, a Carta Magna de 1988 

legitimou os Direitos Humanos como um fundamento ético e jurídico do processo de 

reforma do corpo jurídico e institucional do país. A redemocratização implicou em se 

obter novos parâmetros jurídicos de proteção dos direitos da pessoa humana, cabendo 

ao Estado de Direito a necessidade de mudanças na cultura e nas práticas 

organizacionais e sociais. (BRASIL, 2009). 

Todavia, no âmbito nacional existe uma forte tendência a descrença na 

proteção fornecida pelos Direitos Humanos, ou ainda uma forte confusão com relação a 

quem estes se destinam. Tal decorre do desconhecimento dos agentes de aplicação da lei 



 

 

sobre a temática, ou mesmo uma discordância sobre a forma que os órgãos militantes 

dos Direitos Humanos atuam, conforme será estudado no capítulo seguinte. Os debates 

ao entorno dos Direitos Humanos estão quase sempre ligados às punições de agentes do 

estado, na maioria policiais, e às práticas denunciativas, que são um dos poucos 

instrumentos de proteção desses direitos, como afirma este entrevistado: 

 

Muitas vezes compreendemos o tema “Direitos Humanos” apenas 

como defesa de bandidos, quando na realidade o assunto vai muito 

mais além, por ser um direito inerente a todo ser humano. Mas no dia 

a dia da atividade policial militar não é isso que vivenciamos. O que 

realmente acontece é a inversão de valores, quando há “abuso” por 

parte da polícia rapidamente há manifestação de ativistas dos Direitos 

Humanos, e quando ocorre algo com um cidadão de bem ou policial, 

os “Direitos Humanos” parecem estar de olhos vendados. (Entrevista 

de pesquisa nº 13). 

 

A cultura de que todo bandido merece morrer, e a não busca das reais 

causas que levam o individuo a prática criminal, faz com que se cresça a aversão a 

qualquer forma de proteção de direitos daqueles que infringiram às leis.  Helena Singer 

(Apud Silva, 2004, p.3), afirma que “os discursos e as práticas sobre os Direitos 

Humanos não chegam à população sob a forma de igualdade, felicidade e liberdade mas 

sim, de culpabilização, penalização e punição, integrando um movimento mundial de 

obsessão punitiva crescente”.  

 

Não se pode ter uma visão absoluta de aplicabilidade de tais direitos. 

É absurdo se pensar assim, haja vista a irracionalidade de querer se 

garantir tais direitos para uma minoria, e com isso tolher os mesmos 

direitos de uma grande maioria. É andar na contramão do princípio 

norteador da atuação estatal: a prevalência do bem comum em 

detrimento do particular. E é justamente nesse ponto que repousa a 

irracionalidade da nossa forma de compreensão e aplicação dos DHs. 

Garantir esses direitos de forma absoluta, cerceia a eficácia do Estado 

no tocante ao direito de punir, e essa ineficácia dá ensejo à 

impunidade, que por sua vez nos traz o caos dos dias atuais. 

(Entrevista de pesquisa nº 01). 

 

 

Por outro lado muitos dos que protagonizam a defesa dos Direitos 

Humanos, esquecem que o estado não pode perder sua força enquanto garantidor da 

ordem pública. Uma polícia respeitadora de direitos não é sinônimo de uma polícia 

“frouxa” ou extremamente passiva, mas uma polícia que procura trazer a paz social, 



 

 

embora para isso tenha que ser firme com os que fogem da conduta social de respeito ao 

próximo, como bem colocou o policial acima entrevistado. 

 

 

2.1 A FORMAÇÃO POLICIAL EM DIREITOS HUMANOS 

 

 

A matéria Direitos Humanos até pouco tempo não fazia parte da 

grande curricular das escolas de formação policial no Brasil. O estudo 

dos Direitos Humanos nas polícias brasileiras surgiu da necessidade 

das instituições de segurança pública se adaptarem aos novos tempos 

democráticos, os quais exigiam mudanças profundas na máquina 

estatal. As constantes denúncias de violações sistemáticas dos Direitos 

Humanos daqueles que estavam sob a custódia da polícia (...), 

permitiram que, pelo menos, a discussão sobre o tema penetrasse 

através dos muros dos quartéis e dos prédios das delegacias. (SILVA, 

2004, p. 2). 

 

A formação dos policias, no tocante aos direitos da pessoa humana, 

obteve inegavelmente significativo avanço nos últimos anos. A inserção de uma 

disciplina voltada ao tema nos currículos dos cursos de formação policial representa um 

grande passo nesse aspecto. No entanto ainda há um longo caminho a ser percorrido até 

que os policias passem de apenas protetores de tais de direitos, para verdadeiros 

promotores dos direitos humanos do cidadão.  

É importante destacar que a formação em Direitos Humanos não é um 

direito/dever apenas dos policiais, mas de toda a sociedade. Diversas iniciativas 

propõem uma integração dos diversos segmentos sociais, a exemplo do Programa 

Nacional de Direitos |Humanos, de 1996. Os Parâmetros Curriculares do Ministério da 

Educação, 1997, propõem a educação para a cidadania através de temas transversais. A 

promoção dos direitos da pessoa humana requer uma consciência sobre o papel da 

educação como forma de construir uma sociedade baseada no respeito à dignidade da 

pessoa humana. (BENEVIDES, 2007). 

Os Direitos Humanos passam a ser parâmetro e conteúdo nos processos 

de formação policial no Brasil a partir dos anos noventa, quando o Ministério da Justiça 

iniciou a capacitação de gestores e profissionais de Segurança Pública. A partir da 

criação do Programa Nacional de Direitos Humanos e da Secretaria Nacional de 

Direitos Humanos, a educação nesta área passou a ser uma das linhas de ação para 



 

 

nortear as políticas públicas, formulando assim um conjunto de metas de ação focadas 

na formação e capacitação nesta perspectiva, considerando que até então ainda eram 

frequentes as práticas de violência institucional pelos agentes públicos. (MATRIZ 

CURRICULAR NACIONAL, 2009). 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), propôs como 

um referencial pedagógico a Matriz Curricular Nacional para Ações Formativas dos 

Profissionais da Área de Segurança Pública, da qual atualmente os 27 estados da 

federação a utilizam. Nesta matriz encontram-se os subsídios teórico-metodológicos 

utilizados na orientação dos processos de planejamento e avaliação da formação dos 

profissionais da área de Segurança Pública (Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros) 

descritos num só documento.  

A referida Matriz traz consigo princípios que fundamentam a concepção 

da formação dos profissionais de segurança pública, divididos em três grupos: ético, 

educacional e didático-pedagógico. Dentre os princípios éticos destaca-se a 

Compatibilidade entre os Direitos Humanos e Eficiência Policial e a Compreensão e 

Valorização das Diferenças, o que propicia o acesso a conteúdos que valorizem os 

direitos humanos e a cidadania, o respeito à pessoa e a justiça social. A Ética, 

Cidadania, Direitos humanos e Segurança Pública também integram os chamados eixos 

articuladores da matriz, que devem permear diferentes disciplinas nos cursos de 

formação policial. 

A Matriz ainda propõe diversas disciplinas para a formação policial, 

elaboradas por profissionais de segurança pública indicados pelos entes federativos, 

com o objetivo de subsidiar a prática pedagógica dos docentes envolvidos, de forma a 

favorecer a unificação de pensamentos e ações desses profissionais. Dentre as 

disciplinas propostas, destaca-se a Disciplina Direitos Humanos, que traz como 

objetivos gerais criar condições para que o profissional da área de segurança pública 

possa: 

Ampliar conhecimentos para: 

- Identificar os principais aspectos éticos, filosóficos, históricos, 

culturais e políticos para a compreensão do tema Direitos 

Humanos. 

- Construir, a partir da vivência pessoal, uma elaboração 

conceitual pluridisciplinar dos Direitos Humanos. 

- Analisar de modo crítico a proteção dos Direitos Humanos e a 

ação do profissional de Segurança Pública. 

Desenvolver e exercitar habilidades para: 



 

 

- Demonstrar a relação entre a cidadania do profissional de 

Segurança Pública e o fortalecimento da sua identidade social, 

profissional e institucional. 

 

Fortalecer atitudes para: 

- Interagir com os diversos atores sociais e institucionais que 

atuam na proteção e defesa dos Direitos Humanos. 

- Sensibilizar os profissionais de Segurança Pública para o 

protagonismo em Direitos Humanos. 

- Reconhecer a inserção dos Direitos Humanos como Política 

Pública no Brasil e a inclusão na Política Nacional de Segurança 

Pública. 

- Reconhecer e debater os princípios constitucionais e as normas 

dos Direitos Humanos que regem a atividade do profissional da 

área de Segurança Pública. (MATRIZ CURRICULAR, 2009, p. 

90). 

 

 

A SENASP promoveu uma série de debates pelas capitais do país, sobre 

o tema direitos humanos e segurança pública, a Jornada Formativa em Direitos 

Humanos, na qual participaram desde o ano de 2004, quando foi sua implementação 

cerca de nove mil operadores do campo da segurança pública, dentre Policiais Militares, 

Policiais Civis, Bombeiros Militares, Peritos Criminais, Guardas Municipais e Agentes 

Penitenciários. Segundo o portal do Ministério da Justiça2, ao qual a Secretária Nacional 

de Segurança Pública é subordinada, esta é uma proposta de formação continuada e 

implementação de uma nova cultura no campo da educação e direitos humanos: 

 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública/MJ, através do 

Departamento de Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento 

de Pessoal em Segurança Pública – DEPAID, iniciou neste ano um 

novo modelo das Jornadas Formativas de Direitos Humanos visando 

que, a uma sólida formação de ingresso na carreira seja acrescentado 

um processo de permanente atualização através de formação 

continuada, constituindo-se numa formação que leve em conta a 

“policompetência” necessária a estes que são garantidores de direitos 

em uma sociedade múltipla e injusta e que, iniciando-se no momento 

do ingresso, estenda-se por toda a vida profissional. 

Esta formação deverá trazer também elementos que contribuam para 

que os profissionais mantenham-se emocionalmente íntegros diante da 

complexidade da profissão que escolheram, pois estão expostos 

diuturnamente a uma carga emocional intensa e necessitariam receber 

acompanhamento sócio/emocional, o que não ocorre na grande 

maioria das instituições e estes cuidadores permanecem “não-

cuidados”. 

                                                           
2 Mais informações no Portal da Justiça < http://portal.mj.gov.br > 

http://portal.mj.gov.br/


 

 

 

 

 

Como múltiplas são as necessidades, igualmente múltiplas são as 

formas que este cuidado pode assumir, sendo uma delas, proporcionar 

a estes profissionais processos continuados de formação, formação 

aqui empregada no sentido de “ensino educativo” e que tem por 

missão “transmitir não o mero saber, mas uma cultura que permita 

compreender nossa condição e nos ajude a viver, e que favoreça, ao 

mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre.”    

No alcance destes objetivos, o DEPAID, propõe para as novas edições 

da Jornada Nacional de Direitos Humanos significativo aumento de 

carga horária, de 16 para 40 horas, mantendo a metodologia de Ensino 

que a tem consagrado nestes cinco anos: participação ativa e reflexiva 

de todos os participantes, propiciando as condições para a assunção de 

atitudes, comportamentos e responsabilização ética, referenciados no 

horizonte dos valores e princípios que protegem e promovem a vida. 

Este aumento de carga horária atende também a reivindicações 

trazidas pelos alunos através dos questionários de avaliação e de 

depoimentos orais. Estas reivindicações apontam para a necessidade 

de complementação e sedimentação dos conteúdos trabalhados o que 

motivou a que o DEPAID procedesse a uma criteriosa avaliação, 

ultimando os necessários ajustes e chegando a esta nova formatação. 

(BRASIL, 2014)  

 

Uma outra grande iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, foram os cursos de curta e média duração, presenciais ou à distância, 

promovidos em parceria com universidades, instituições estaduais e não 

governamentais. Dentre tais cursos destaca-se o Curso Nacional de Promotor de Polícia 

Comunitária, que se realiza em parceria entre a referida secretaria e as polícias e corpo 

de bombeiros estaduais, e trata de temas bastante relevantes sobre a atividade policial e 

direitos humanos, sob a perspectiva de uma nova filosofia e estratégia organizacional de 

policiamento a qual aproxima o policial da comunidade numa forma de parceria. O 

curso tem duração de duas semanas e tem como corpo discente oficiais e praças da 

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, Policiais Civis e membros da comunidade, como 

líderes comunitários, vereadores e entre outros. Na ementa do curso o tema Direitos 

Humanos é frequentemente relacionado e posto em debate os paradigmas a seu respeito, 

reflexões e sua aplicação na atividade policial. A disciplina Direitos Humanos neste 

curso é subdividida em três partes: Conceitos e Características, Relação Direitos 

Humanos e o Estado e Direitos Humanos e Polícia, todas trazendo tópicos relevantes 

sobre o tema. (BRASIL, 2008). 

Há ainda destaque para a cartilha Atuação Policial na Proteção dos 

Direitos Humanos de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, lançada em 2010, 



 

 

escritas por policiais militares de várias unidades da federal em colaboração, e 

distribuídas pelo país, com o objetivo de reforçar aspectos da atividade policial pautada 

na legalidade e nos respeitos aos direitos fundamentais da pessoa humana. 

 

Numa situação de abordagem, o profissional de segurança pública, 

para que possa cumprir plenamente seu papel de promotor de direitos, 

tem o dever de agir de forma não discriminatória. Para isso, é 

fundamental uma atitude crítica, frente à sua própria prática e a de 

seus companheiros, no sentido de prevenir e evitar comportamentos 

discriminatórios, várias vezes adotados de maneira inconsciente. 

(BRASIL, 2013, p. 16). 

 

 A cartilha traz diretrizes sobre como o policial deve abordar e 

encaminhar os cidadãos em situação de vulnerabilidade (crianças, idosos, 

homossexuais, entre outros), sem preconceito de idade, gênero, orientação sexual, 

racismo ou discriminação racial, como bem exemplificou este trecho da cartilha a 

respeito da abordagem policial e respeito aos direitos humanos. 

 

 

 

2.2 PARADIGMAS SOBRE O TEMA DIREITOS HUMANOS E POLÍCIA 

 

 

Ao nos depararmos com a expressão “Direitos Humanos é só para 

proteger bandido” proferida por policiais, ou mesmo pela sociedade 

em geral, exteriorizando com essa afirmação a revolta e a magoa 

contra aqueles que militam na senda da defesa e promoção dos 

Direitos Humanos, nos causa estranheza e perplexidade. (SILVA, 

2004, p.1) 

 

Por qual motivo um tema de tamanha importância para a sociedade e 

para a própria Segurança Pública, é ainda encarado com tamanho preconceito por 

aqueles que mais que seus defensores, devem ser seus promotores na sociedade? 

Desconhecimento ou repercussão negativa daqueles que labutam na defesa de tais 

direitos? 

Apesar de uma consolidação da democracia no país, da proteção legal 

aos direitos fundamentais da pessoa humana, os Direitos Humanos e a Segurança 

Pública sempre estiveram em campos opostos no Brasil. Mesmo com uma transição do 

autoritarismo outrora vivido na ditadura que governou o país para um regime 

democrático, as instituições policiais, no geral, continuaram a agir sem observarem os 



 

 

preceitos dos Direitos Humanos, persistindo no campo da segurança pública constantes 

cenas de tortura e outros abusos. A partir daí os diversos movimentos e organizações de 

proteção aos direitos humanos passaram a desempenhar um significativo papel no 

controle da violência policial, sendo então por muitas vezes tratados como “defensores 

de bandidos” por aqueles que cometiam tais abusos. (SCHABBACH, 2011). 

 

Aproximar a polícia das ONGs que atuam com Direitos Humanos, e 

vice-versa, é tarefa impostergável para que possamos viver, a médio 

prazo, em uma nação que respire “cultura de cidadania”. Para que isso 

ocorra, é necessário que nós, lideranças do campo dos Direitos 

Humanos, desarmemos as “minas ideológicas” das quais nos 

cercamos, justificavelmente, em um primeiro momento, para nos 

defendermos da polícia, e que agora nos impendem de nos aproximar. 

O mesmo vale para a polícia. Podemos aprender muito uns com os 

outros, ao atuarmos como agentes defensores da mesma democracia. 

(BALESTRERI, 1998, p. 25). 

 

É justamente na atividade de manutenção da ordem pública que o 

paradigma direitos humanos x atividade policial apresenta-se com maior força. 

Cerqueira, ao se referir sobre o manual da ONU para as polícias, destaca justamente que 

“é no exercício da atividade policial que os direitos humanos são respeitados ou 

violados” (CERQUEIRA, 2001, p. 73). Para que haja um ajuste e aprimoramento das 

atuações das polícias, faz-se necessário que a segurança pública seja compreendida sob 

a óptica dos direitos humanos. Mas seria essa uma tarefa fácil?  

  

 

Assim, para que as instituições se mantenham em consonância com o 

mundo contemporâneo, necessitam de constantes revisões de seus 

métodos e sistemas, bem como de uma política de auto 

aprimoramento que resulte no emprego do conhecimento aplicado em 

cada área específica. (SENA, 2012, p. 01). 

 

Para alguns no campo da segurança pública, ainda persiste a ideia que 

uma polícia humana, e voltada ao cidadão, seria uma polícia “sem moral” ou passiva, 

pois a influência da velha cultura de que Direitos Humanos são para bandidos ainda se 

faz forte. Sobre isto afirma Mônego (2008, p.1) 

 

O respeito aos Direitos Humanos não implica em afrouxamento, 

tolerância ou complacência em relação à criminalidade, ao contrário 

exige respeito à vida e à integridade física das pessoas. A polícia 

como um todo tem que buscar a confiabilidade do cidadão, por isso é 

imperioso, respeitar o cidadão para conquistar o seu respeito.   



 

 

 

Felizmente as maiorias das corporações policiais militares colocaram em 

seu currículo de formação de praças e oficiais a disciplina Direitos Humanos, uma vez 

que já era hora de se repensar a forma de atuação policial frente a nova realidade 

enfrentada. No entanto, conforme já foi posto anteriormente por Cerqueira (2001), 

muitos agentes reclamam da incompatibilidade entre as exigências teóricas e o 

policiamento prático. Isso faz pensar que já é hora de uma mudança na estrutura dos 

órgãos policiais, principalmente no que se refere à preparação do policial para esta nova 

realidade. 

 

Discutir a necessidade de reforma das forças policiais significa, antes, 

reconhecer que as polícias brasileiras não podem continuar a 

responder aos problemas da criminalidade e da violência, no século 

XXI, com os instrumentais do século passado. É, sobretudo, 

reconhecer que os dispositivos policiais são estruturas arcaicas, 

defensivas e corporativas e, portanto, resistentes às mudanças. 

(BRASIL, LOPES & MIRANDA, 2011, p. 02). 

 

Uma formação pautada nos direitos e dignidades da pessoa humana, com 

uma adequação à realidade vivenciada pelos agentes de segurança pública nas ruas é 

uma ferramenta fundamental para a mudança de mentalidade das forças policiais, pelo 

fato de que pode desenvolver no ser humano condições de possibilidades para mudar o 

fazer e o pensar. Desta forma e estabelecendo-se um diálogo aberto e continuado entre a 

polícia e a sociedade civil organizada, sabendo-se quais os reais anseios da população, é 

possível começar uma real mudança nesse sistema. Neste sentido, com propriedade 

afirmam Brasil, Lopes & Miranda (2011, p. 04): 

 

Portanto, a solução não passa apenas pela inclusão de disciplinas, nos 

currículos das academias, sobre direitos humanos, ética, cidadania, 

direitos das minorias e outros. Ao se colocar a discussão sobre a 

política de formação das polícias, faz-se necessária uma compreensão 

maior da organicidade policial e do papel que os dispositivos policiais 

têm no atual contexto da sociedade brasileira; assim como uma maior 

discussão do processo educacional proposto para a mudança na 

formação policial.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toda essa mudança esbarra na falta de uma reforma da legislação interna 

das corporações policiais, principalmente no que concerne ao Código Penal Militar 

(arcaico) e ao Regulamento Disciplinar (ultrapassado), feito para uma polícia repressora 

e aquartelada e não cidadã. Mesmo com significativas mudanças e crescimento de uma 

polícia cidadã, ainda há um abismo entre a realidade e o ideal para o patamar de 

segurança pública com cidadania: 

 

Sempre tenho repetido que não devemos esperar da polícia apenas 

“respeito” aos Direitos Humanos, uma vez que essa me parece uma 

perspectiva muito pobre diante de uma missão tão rica. Espero — e 

tenho tido o privilégio de testemunhar o desencadear desse processo 

— uma polícia “protagonista” de direitos e de cidadania. É animador 

perceber que essa consciência de importância está crescendo cada vez 

mais nas corporações policiais e também nas organizações não-

governamentais. (BALESTRERI, 1998, P. 05). 

 

Desta forma tem-se ainda um caminho muito longínquo para uma 

mudança geral de mentalidade dos profissionais encarregados de aplicação da lei, já que 

não encontram o devido respeito e valorização dentro de suas corporações. Verdadeiros 

abusos, humilhações e situações de estresse emocional são parte do cotidiano policial 

em seus “quartéis”, o que se reflete diretamente na qualidade do serviço prestado ao 

cidadão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ANÁLISE DA FORMAÇÃO POLICIAL MILITAR NA PARAÍBA: 

Aspectos gerais dos cursos de formação de soldados 

 

 

 

A carga horária dos Cursos de Formação de Soldados (CFSd) no Estado 

da Paraíba é de novecentos e seis (906) horas-aulas, com duração média de nove meses. 

Sua grade curricular encontra-se em reformulação, mas até o período dessa pesquisa a 

mesma se compõe de 43 disciplinas3, agrupadas em 8 áreas temáticas: 

 

 Sistemas, Instituições e Gestão Integrada em Segurança Pública 

 Violência, Crime e Controle Social 

 Conhecimentos Jurídicos 

 Modalidade de Gestão de Conflitos e Eventos Críticos 

 Valorização Profissional de Saúde do Trabalhador 

 Comunicação, Informação e Tecnologia em Segurança Pública 

 Cultura, Cotidiano e Prática Reflexiva 

 Funções, Técnicas e Procedimentos em Segurança Pública 

 

A disciplina Direitos Humanos e Cidadania, integrante do eixo 

“Conhecimentos Jurídicos”, trata de temas relacionados aos direitos humanos e a 

atividade policial, integra esta grade curricular. Sua ementa traz: 

 

EMENTA DA DISCIPLINA DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA – Introdução. Direitos Fundamentais da Pessoa. O 

Policial Militar como Instrumento dos Direitos Humanos e da 

Cidadania. Padrões Comportamentais no Atendimento de Ocorrências. 

Questões Éticas e Legais Relacionadas ao uso da Força e Armas de 

Fogo. 

 

Dentre outras disciplinas que fazem referência à promoção de Direitos 

Humanos e cidadania podem ser citadas “Policiamento Comunitário”, que trata de um 

modelo de polícia mais próxima do cidadão e com participação ativa da sociedade na 

segurança pública, “Fundamentos Jurídicos da Atividade Policial”, que ressalta os 

aspectos legais da atividade de policiamento, “Ética e Cidadania”, com abordagens a 

                                                           
3 Vide anexo 3. 



 

 

respeito da ética policial e respeito e promoção da cidadania e “Diversidade Étnico-

Sociocultural, que promove questões relativas a diversidade cultural e étnica presentes 

na sociedade. 

 

 

3.1 COMPREENSÃO DO TEMA DIREITOS HUMANOS PELOS POLICIAIS 

MILITARES 

 

 

 

 

Esta pesquisa ocorreu entre os meses de dezembro de 2014 e janeiro de 

2015, na qual foram entrevistados 16 policiais militares, formados em 4 turmas de 

CFSd, no período de 2005 a 2011, no Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de 

Praças do 4º Batalhão de Polícia Militar da Paraíba, sediado em Guarabira, interior do 

estado da Paraíba (98 km da capital João Pessoa). Os entrevistados, 12 homens e 2 

mulheres, tinham entre 24 e 34 anos no mês de janeiro de 2015 (idade média de 29 

anos). O tempo de atividade na polícia varia de 3,4 a 10 anos. Este grupo de policiais 

militares integram as mais diversas funções na instituição, e embora todos pertençam a 

mesma graduação (soldados), trabalham em diversos setores: 

 

Quadro 1 – funções dos entrevistados na corporação 

Funções: Número de PMs entrevistados: 

Tropa de Choque                     10 

Destacamentos(GPM)                     2 

Central de Comunicação (COPOM)                     2 

Rotam                     2 

Fonte: Pesquisa de campo 2014/2015. 

 

De cada turma (por ano de formação) foram escolhidos aleatoriamente 

quatro representantes, os quais foram entrevistados através do seguinte questionário: 

 Qual sua compreensão a respeito do tema DIREITOS HUMANOS? 



 

 

 Qual seu contato com tema DIREITOS HUMANOS no curso de 

formação policial?  

 Considera satisfatórias as aulas/instruções a respeito do tema 

DIREITOS HUMANOS no seu curso de formação policial? 

 Os conhecimentos adquiridos sobre o tema DIREITOS HUMANOS 

são aplicáveis ao dia a dia policial e ao atendimento ao público? 

 

Apesar da variada qualificação dos entrevistados, esse grupo não resultou 

de cálculo de amostragem estatística, o que limitaria a generalização dos resultados 

obtidos. Trata-se de um estudo descritivo que procura conhecer as representações 

sociais4 dos policiais militares, distribuídos por turma de formação e tempo de serviço e 

suas concepções acerca do tema direitos humanos e a atividade policial. 

Ao serem questionados acerca de sua compreensão sobre o tema Direitos 

Humanos, no geral, todos os policiais entrevistados mostraram possuir um bom 

entendimento relacionado a seu papel de defensor dos direitos das pessoas, com 

respostas, embora algumas limitadas, mas sempre voltadas para o dever que os incube 

de proteger tais direitos dos cidadãos, como afirma este entrevistado “são direitos e 

garantias que cada pessoa deveria ter, sem distinção de raça, cor ou religião” (Entrevista 

nº 06), e ainda “[...] é uma garantia conquistada através do tempo, é um avanço na 

humanidade, porém deveria ser mais bem trabalhada, não apenas em instituições de 

segurança pública, mas em matéria escolar” (Entrevista de pesquisa nº 09). No entanto é 

destacada o que foi denominado de “uma inversão de valores”, na qual apenas se torna 

alvo de defesa dos ativistas dos Direitos Humanos os que infringem às leis, como bem 

descreve este entrevistado: 

 

[...] O que realmente acontece é a inversão de valores, quando há 

“abuso” por parte da polícia rapidamente há manifestação de ativistas 

dos Direitos Humanos, e quando ocorre algo com um cidadão de bem 

ou policial, os “Direitos Humanos” parecem estar de olhos vendados. 

(Entrevista de pesquisa nº 13). 

 

Com posição semelhante, mas aprofundando-se mais nesse contexto, este 

entrevistado destacou o rigor excessivo na fiscalização e punição aos agentes públicos: 

                                                           
4 Para MINAYO (1994, p. 108) representações sociais são:” [...] Imagens construídas sobre o real [...] se 

manifestam em palavras, sentimentos e condutas e, se institucionalizam, portanto, podem e devem ser 

analisadas a partir da compreensão das estruturas e comportamentos sociais”. 



 

 

 

 

Existe uma excessiva preocupação para com a garantia desses direitos, 

o que tem levado a um rigor excessivo (e consequente punição) das 

ações dos agentes públicos, e há um abrandamento, por vezes, uma 

inversão valorativa das ações de quem está do outro lado desta 

relação.  

Não se busca ensinar Direitos Humanos nas escolas, nas associações 

de bairro, nos presídios, etc. Mas querem ensinar DH nas instituições 

de segurança, às pessoas formadas, para que os agentes públicos 

norteiem suas ações pelo DHs, direcionando-as a uma população que 

não reconhece (logo não respeita) tais direitos. E esse 

desconhecimento compromete de forma preocupante o equilíbrio 

dessa relação, dado que, na medida em que se conhece seus direitos, 

deve-se conhecer seus deveres. (Entrevista de pesquisa nº 01). 

 

 

Com relação ao contato com o tema Direitos Humanos durante o curso 

de formação policial (CFSd), os entrevistados disseram ter pouco ou razoável contato 

com o tema durante o período de curso, como mostra o quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – contato com o tema Direitos Humanos no CFSd 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Pesquisa de campo 2014/2015.                                       

                       

 

 

Alguns entrevistados destacaram o pouco contato com a matéria no curso 

aliado ao despreparo dos instrutores: “No meu curso em 2007 não tivemos o contato 

isoladamente com a matéria Direitos Humanos, mas sim, com uma compilação de leis 

esparsas que explanavam acerca do assunto” (Entrevista de pesquisa nº 05). “Havia uma 

matéria específica acerca do tema na grade curricular do curso de formação, pena que o 

responsável pela disciplina era desprovido de didática e conhecimento peculiar” 

(Entrevista de pesquisa nº 02), afirma este entrevistado formado em 2005. Este outro 

Contato com o tema 

Direitos Humanos no curso 

de formação 

Quantidade de entrevistados Percentual 

Bom 0 0 

Razoável 8  50% 

Pouco ou insuficiente 8 50% 



 

 

entrevistado formado em 2010, também ressalta que o contato com tema é muito pouco, 

o que mostra a pouca evolução no decorrer destes anos: “Quase não existe contato com 

o tema no curso de formação. Existe uma disciplina ministrada sobre o tema mas não 

supre a necessidade de conhecimento mais aprofundado da polícia com relação ao 

tema” (Entrevista de pesquisa nº 13).  

Nota-se que é recorrente nas entrevistas comentários acerca da 

preparação inadequada ou ausente do instrutor da disciplina, a falta de 

interdisciplinariedade do tema, pois esta encontra-se isolada em meio a tantas outras 

disciplinas, incluindo muitas de prática policial,  assim como a falta de atividades 

práticas que fomentem o respeito e promoção da cidadania e Direitos Humanos pelos 

agentes de aplicação da lei. 

 

 

 

3.2 APLICAÇÃO DO TEMA DIREITOS HUMANOS NO COTIDIANO POLICIAL 

 

 

Ao serem indagados se: “Considera satisfatórias as aulas/instruções a respeito 

do tema DIREITOS HUMANOS no seu curso de formação policial?” não houve 

unanimidade entre os entrevistados nas respostas, mas ampla maioria 75% respondeu 

negativamente. Dentre as justificativas apresentadas, a questão do preparo dos 

instrutores é colocada em pauta, como afirma estes entrevistados: “Não, pois a matéria 

deveria ser mais aprofundada e os instrutores melhor preparados” (Entrevista de 

pesquisa nº 09).  “Não, pois a pessoa que ministrou esse assunto não tinha ou não sabia 

passar a ideologia dos Direitos Humanos” (Entrevista de pesquisa nº 10). A 

superficialidade da abordagem do tema e falta de relação teoria x prática também foram 

citadas pelos entrevistados.  

Sobre o citado questionamento obteve-se os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro 3 – As aulas sobre Direitos Humanos no curso de formação 

 

Considera satisfatórias as 

aulas de Direitos Humanos no 

seu CFSd? 

Quantidade de entrevistados Percentual 

Sim 2 12,5% 

Relativamente sim 2 12,5% 

Não 12 75% 

                                                 Fonte: Pesquisa de campo 2014/2015 

 

 

A seguir, expõe-se mais algumas respostas ilustrativas destes resultados: 

 

a) Sim: 

 

Com o passar dos tempos e o aperfeiçoamento de instrutores e 

monitores que lecionam o tema, pode-se sim, considerar as aulas 

satisfatórias. (Entrevista de pesquisa nº 05). 

 

b) Relativamente sim: 

 

Relativamente falando sim. Pois o tema, em geral, ficava limitado 

pelo princípio da legalidade. (Entrevista de pesquisa nº 1). 

 

 

c) Não: 

 

As instruções não são satisfatórias, pois não suprem a necessidade de 

conhecimento sobre o tema. Um tema desta magnitude exige um vasto 

conhecimento para que seja desempenhado da melhor maneira 

possível. (Entrevista de pesquisa nº 13). 

 

Não foram satisfatórias, no tempo não dávamos tanto valor aos 

preceitos do assunto, tínhamos como norte tão somente o 

cumprimento das leis. (Entrevista de pesquisa nº 06). 

 

 

O alto percentual de respostas negativas mostra que ainda não são satisfatórias as 

aulas de Direitos Humanos nos Cursos de Formação de Soldados no universo pesquisado, ou 

seja, estão longe de poder subsidiar uma prática na esfera da Segurança Pública capaz de 



 

 

proporcionar uma verdadeira promoção aos direitos fundamentais da pessoa humana. A 

superficialidade da abordagem do tema e falta de relação teoria x prática também foram 

citadas pelos entrevistados. 

Em contrapartida, sobre o quarto e último quesito da pesquisa, “Os conhecimentos 

adquiridos sobre o tema DIREITOS HUMANOS são aplicáveis ao dia a dia policial e ao 

atendimento ao público?” na opinião da maioria dos policiais entrevistados (62,5%), mesmo 

incipientes, os conhecimentos adquiridos no curso de formação são aplicáveis ao dia-a-dia 

policial e atendimento ao público, no entanto nota-se que é recorrente entre as respostas a 

necessidade de uma melhor qualificação dos instrutores e que o tema seja tratado com mais 

profundidade e relação entre a teoria e prática, deixando de ser uma matéria quase “filosófica” 

e passando a ser parte da prática policial. 

Quadro 4 – Aplicação dos conhecimentos adquiridos em Direitos Humanos no dia 

a dia policial 

 

Os conhecimentos adquiridos em DH são 

aplicáveis ao dia a dia policial? 

Quantidade de 

policiais 

Percentual 

Sim 10 62,5% 

Parcialmente 4 25% 

Não 2 12,5% 

                              Fonte: Pesquisa de campo 2014/2015. 

 

Seguem-se algumas respostas dentre os que responderam afirmativamente tal 

quesito: 

 

Sim. Por que sempre devemos agir legalmente e reconhecendo os direitos de 

todo e qualquer cidadão dentro de seu contexto social. (Entrevista de 

pesquisa nº 10). 

 

 

Na verdade sua aplicação se traduz na materialização da dignidade da pessoa 

humana, sendo assim a resposta é positiva na medida que o policial militar, 

ou qualquer outro agente de segurança pública, deve respeito aos princípios 



 

 

norteadores do universo jurídico, dentre estes o citado anteriormente. 

(Entrevista de pesquisa nº 02). 

 

Certamente, pois este é um tema de extrema importância, uma vez que é 

importante retirar a imagem de truculência que a polícia sempre teve e 

mostrar que se pode prevenir e combater a violência usando os meios 

adequados. (Entrevista de pesquisa nº 05). 

 

 

Alguns entrevistados destacaram que os conhecimentos adquiridos, mesmo 

sendo escassos e apesar de todo o contexto social dificultar a efetivação destes, é possível 

aplicá-los, embora que parcialmente, no dia a dia policial: 

 

De forma geral sim, dentro do contexto caótico no qual vivemos, para sua 

manutenção, sim. (Entrevista de pesquisa nº 01). 

 

Sim, o pouco que a polícia ensina com relação ao tema é facilmente posto 

em prática, já que a polícia busca tratar o cidadão com respeito à dignidade, 

com igualdade e sem distinção de qualquer natureza. (Entrevista de pesquisa 

nº 15). 

 

 

Quanto à resposta negativa, fala-se da falta de profundidade do tema e 

despreparo dos instrutores: 

 

 
Não, pois deveria ser mais aprofundada a matéria em sala e os instrutores 

mais bem preparados. (Entrevista de pesquisa nº 16). 

 

 

Notavelmente vive-se uma evolução na Segurança Pública brasileira, e os 

desafios da formação policial, apesar de serem grandes, apresentam uma boa evolução. 

Diversos paradigmas sobre os Direitos Humanos na atividade policial devem ser 

desfeitos, assim como diversos “ativistas” precisam despertar para novos tempos da 

atividade policial. Para que, como afirma Ricardo Balestreri (1998), os agentes de 

aplicação da lei sejam mais que protetores de tais direitos, e sim verdadeiros 

promotores, a mudança deve ser mais que institucional, mas social e pessoal dos 

integrantes. Internamente estes trabalhadores merecem ter seus direitos preservados, 

livrarem-se do abuso e assédio moral nas instituições, ter assistência médica, 

psicológica, social e jurídica, constante treinamento e atualização jurídica (já que tratam 

diretamente com a aplicação da lei), ter salários que proporcionem o seu conforto e de 



 

 

suas famílias e, desta forma, poderem ir para as ruas com capacidade de garantir a 

ordem pública, o respeito e promoção de cidadania e direitos fundamentais à todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Buscou-se nesse trabalho mostrar a importância de um ensino nos cursos 

de formação policial, no tocante a Direitos Humanos que seja eficiente, aprofundado e 

adequado à realidade encontrada pelos policiais nas ruas, pois como foi possível 

perceber através desta pesquisa, ainda está muito aquém do ideal. A maior vítima deste 

despreparo que as instituições policiais sofrem é a própria sociedade, que torna-se refém 

da crescente criminalidade.   

Além do próprio conceito de Direitos Humanos, os policiais 

entrevistados foram inquiridos a respeito do ensino do tema em sala e da adequação 

entre a prática e a teoria. Dessa forma, é possível tecer as seguintes considerações, 

retomando alguns resultados examinados ao longo deste trabalho: 

 Quase todos os entrevistados conceituaram bem o tema Direitos 

Humanos, ligando sempre à Direitos Fundamentais e dignidade da 

pessoa humana. 

 Para os entrevistados, o Policial Militar deve agir dentro dos limites 

da lei, respeitando assim os Direitos Fundamentais, atendendo às 

responsabilidades básicas da instituição. 

 Os policiais formados no Curso de Formação de Soldados no Nufap 

4º BPM, apesar de possuírem carga horária vasta, não discutem a 

temática Direito Humanos com profundidade durante o curso. 

 A maioria dos entrevistados não considera satisfatórias as aulas e 

instruções sobre Direitos Humanos em sala durante o curso de 

formação. 

 Entre as reclamações mais recorrentes desta pesquisa está o 

despreparo dos instrutores. A disciplina também é vista com muita 

superficialidade em sala de aula, muitos chegam a considerá-la como 

um conjunto de leis esparsas sobre o tema. 

 

 



 

 

 Apesar da superficialidade do tema, para a maioria dos entrevistados, 

é possível aplicar na atividade policial aquilo que é aprendido em sala 

de formação, embora falte ser mais trabalhado durante as instruções 

teóricas a aplicabilidade no cotidiano policial. 

 

Somente por meio de um ensino qualificado de Direitos Humanos nos 

cursos policiais, não apenas em uma disciplina, mas como sugere a Matriz Nacional, em 

temas transversais e multidisciplinares será possível a quebra de velhos paradigmas no 

campo da Segurança Pública e Direitos Humanos, e será capaz de saírem das academias 

e centros de formação policial verdadeiros promotores e defensores dos Direitos 

Fundamentais da pessoa humana. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

QUESTIONÁRIO 

Entrevista nº______ 

 

DADOS PESSOAIS:  

Idade:_______   Graduação/Posto________________ Turma de formação___________ 

Tempo de atividade_____________ Unidade____________ Função _______________ 

 

 

1. Qual sua compreensão a respeito do tema DIREITOS HUMANOS? 

 

2. Qual seu contato com tema DIREITOS HUMANOS no curso de formação 

policial?  

 

3. Considera satisfatórias as aulas/instruções a respeito do tema DIREITOS 

HUMANOS no seu curso de formação policial? 

 

4. Os conhecimentos adquiridos sobre o tema DIREITOS HUMANOS são 

aplicáveis ao dia a dia policial e ao atendimento ao público? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

RESOLUÇÃO CNS Nº 196/96 

 

Prezada Sr(a). _______________________________________________________________ 

 

 Estamos desenvolvendo um estudo que visa analisar na Instituição Polícia Militar a qualidade 

do ensino e compreensão acerca do tema Direitos Humanos e Segurança Pública. O título da nossa 

pesquisa é: “SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS: OS DESAFIOS DA 

FORMAÇÃO POLICIAL MILITAR” e está registrada no SISNEP. Por isso, o(a) senhor(a) está sendo 

convidada a participar deste estudo. 

Esclareço que durante o trabalho não haverá riscos ou desconfortos, nem tampouco custos ou 

forma de pagamento pela sua participação no estudo. A fim de garantir a sua privacidade, seu nome não 

será revelado. Estaremos sempre a disposição para qualquer esclarecimento acerca dos assuntos 

relacionados ao estudo, no momento em que desejar, através do telefone (83) 96544352, e/ou no meu 

endereço residencial: Rua Antonio Emiliano dos Santos, 152, São José- PB - Brasil - CEP: 58340-000. 

 É importante que o (a) senhor (a) saiba que a sua participação neste estudo é completamente 

voluntária e que pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer momento sem 

penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito. 

Pedimos a sua assinatura neste consentimento, para confirmar a sua compreensão em relação 

a este convite, e sua disposição a contribuir na realização do trabalho, em concordância com a resolução 

CNS nº 196/96 que regulamenta a realização de pesquisas envolvendo seres humanos.  

Desde já, agradecemos a sua atenção.  

          LANDOALDO FIGUEIREDO DE LIMA                                                                                         
Pesquisador responsável 

 

Eu,____________________________________________________, após a leitura deste consentimento 

declaro que compreendi o objetivo deste estudo e confirmo meu interesse em participar desta 

pesquisa. 

 

 

__________________________________                    Guarabira, _____/____/_______ 

Assinatura do participante                                                                         dia    mês    ano 



 

 

ANEXO 3 

Fluxograma de disciplinas do Curso de Formação de Soldados (CFSd/2015) 

 

MÓDULO 1 

   434h/a 

MÓDULO 2 

    432h/a 

MÓDULO 3 

    398h/a 

Estado, Sociedade e  

Segurança Pública-12h 

Fundamentos da gestão 

     Pública-12h 

Resolução de Problemas e  

Tomada de Decisão-12h 

Gestão Integrada e 

 Comunitária-12h 

Sistema de Segurança 

Pública 

                     -12h 

Saúde e Segurança Aplicadas  

         ao Trabalho-12h 

Criminologia Aplicada à 

Segurança Pública-24h 

Abordagem Histórica, Social 

e Psicológica da violência e 

da  

Criminalidade-30h 

Estatística Aplicada à 

Segurança Pública-20h 

Gerenciamento Integrado de 

Crises e Desastres-18h 

Direito Humanos-20h Inteligência de Segurança 

Pública-16h 

Educação Física-40h Educação Física-40h Educação Física-40h 

Documentação Técnica-12h Fundamentos Jurídicos da 

Atividade Policial-54h 

Introdução à Análise Criminal-

24h 

Gestão de Informação-20h Prevenção, Mediação e 

Resolução de Conflitos-18h 

Tecnologias e Sistemas 

Informativos-30h 

Língua e Comunicação-24h Atendimento Pré-Hospitalar-

24h 

Diversidade Étnico-

sóciocultural-14h 

Telecomunicações-20h Defesa Pessoal Policial-40h Ética e Cidadania-12h 

Exercícios de Ordem-30h Técnicas de Tiro Defensivo-

60h 

Identidade e Cultura da 

Organização Policial-20h 

Abordagem-60h História da PMPB-12h Preservação e Valorização da 

Prova-12h 

Direito Judiciário Militar-18h Direito Penal e Processo 

Penal  

                     -24h 

Técnicas de Imob. Policiais e 

Utilização de Algemas-16h 

Doutrina de Policiamento 

Ostensivo I-40h 

Legislação Especial 

Aplicada I  -18h 

Uso Diferenciado da Força 

                   -60h 

Prática Policial Reflexiva: 

Condutas Téc. E Éticas-30h 

Língua Estrangeira Aplicada 

a Atividades PM-24h  

Controle Psicológico da 

Violência -24h 

Polícia Comunitária-50h Gerenciamento de Crises -

24h 

Legislação e Organização 

Institucional -24h 

Noções de Prevenção às 

Drogas-24h 

Meio Ambiente e Segurança 

Pública -12h 

Administração de Eventos 

Críticos de Massa-18h  

 Uso do Bastão BP 60-08h Operações de Segurança 

                   -18h 

  Técnicas e Táticas de 

Intervenção em Situações de 

Risco Iminente-18h 

  Emprego do Controle de 

Dispositivo Elétrico-08h 
 

 

 



 

 

ANEXO 4 

AMOSTRAS DE ENTREVISTAS 

Entrevista nº 01 

 

DADOS PESSOAIS:  

Idade: 34   Graduação/Posto: Soldado           Turma de formação: CFSD 2005 

Tempo de atividade: 9 anos     Unidade: BOPE      Função: Patrulheiro 

 

1. Qual sua compreensão a respeito do tema DIREITOS HUMANOS? 

Penso que os Direitos Humanos são mais do que simples normas positivadas em um 

tratado ou numa constituição. São verdadeiras conquistas da humanidade. Fruto da da 

valorização do direito à vida e à dignidade da pessoa humana ao longo dos tempos. 

Percebo, contudo, que essa busca pelos fins garantísticos dos DH’s tem nos levado à 

distorções dissonantes da realidade, beirando o irracionalismo, até gerando, destarte, 

injustos dos mais variados. 

A engrenagem estatal deve trabalhar a fim de proporcionar ao seu povo em ambiente 

de plena conformidade desses direitos na vida das pessoas. Mas, vejo impossível tal 

desiderato caso não se abandone o modelo atual de aplicações dos DH’s, qual seja 

DH’s  por DH’s. 

Existe uma excessiva preocupação para com a garantia desses direitos, o que tem 

levado a um rigor excessivo na fiscalização ( e consequentes punições), das ações dos 

agentes públicos,e a um abrandamento, por vezes, uma inversão valorativa, das ações 

de quem está do outro lado da relação. 

 

2. Qual seu contato com tema DIREITOS HUMANOS no curso de formação 

policial?  

Lembro-me de ter visto algo dentro da disciplina de teoria e Prática de Policiamento 

ostensivo. Mas, dentro de todos os cursos que fiz pela instituição, paguei algumas 

horas-aula sobre o assunto. 

 

3. Considera satisfatórias as aulas/instruções a respeito do tema DIREITOS 

HUMANOS no seu curso de formação policial? 

Relativamente falando, sim. Pois o tema, em geral, ficava limitado pelo princípio da 

legalidade. 



 

 

4. Os conhecimentos adquiridos sobre o tema DIREITOS HUMANOS são 

aplicáveis ao dia a dia policial e ao atendimento ao público? 

De forma geral, sim. Dentro do contexto caótico no qual vivemos, para sua 

manutenção, sim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista nº 05 

 

DADOS PESSOAIS:  

Idade: 30   Graduação/Posto: Soldado           Turma de formação: CFSD 2007 

Tempo de atividade: 94 meses     Unidade: 4º BPM      Função: Telefonista 

 

1. Qual sua compreensão a respeito do tema DIREITOS HUMANOS? 

Sâo os direitos básicos de todos os seres humanos independentes de raça, 

origem, sexo, nacionalidade, religião. E esses direitos dizem respeito a direitos 

civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e direitos difusos e também 

coletivos 

2. Qual seu contato com tema DIREITOS HUMANOS no curso de formação 

policial?  

No meu curso em 2007 não tivemos contato isoladamente com a matéria Direitos 

Humanos, mas sim, com uma compilação de leis esparsas que explanavam acerca do 

assunto. 

 

3. Considera satisfatórias as aulas/instruções a respeito do tema DIREITOS 

HUMANOS no seu curso de formação policial? 

Com o passar dos tempos e o aperfeiçoamento de instrutores e monitores que lecionam 

o tema, pode-se sim considerar as aulas satisfatórias. 

4. Os conhecimentos adquiridos sobre o tema DIREITOS HUMANOS são 

aplicáveis ao dia a dia policial e ao atendimento ao público? 

Certamente. Este tema é de extrema importância, uma vez que é importante retirar a 

imagem de truculência que a polícia sempre teve e mostrar que se pode prevenir e 

combater a violência usando os meios adequados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista nº 10 

 

DADOS PESSOAIS:  

Idade: 34   Graduação/Posto: Soldado           Turma de formação: CFSD 2009 

Tempo de atividade: 6 anos     Unidade: BOPE      Função: Patrulheiro 

 

1. Qual sua compreensão a respeito do tema DIREITOS HUMANOS? 

Os Direitos Humanos são direitos básicos e atribuídos a qualquer ser humanos, são 

direitos que estão ou não legitimados na lei. Porém há uma visão distorcida da 

realidade no que tange a esse assunto pelo fato dos grupos minoritários se 

apresentarem perante algumas situações e e lutarem por alguns direitos, e outros 

grupos que não reconhecem a cobertura dos Direitos Humanos sobre suas ações. 

2. Qual seu contato com tema DIREITOS HUMANOS no curso de formação 

policial?  

Muito pouco. 

 

3. Considera satisfatórias as aulas/instruções a respeito do tema DIREITOS 

HUMANOS no seu curso de formação policial? 

Não. Pois a pessoa a qual ministrou esse assunto não possuía ou não sabia passar a 

ideologia dos Direitos Humanos. 

 

4. Os conhecimentos adquiridos sobre o tema DIREITOS HUMANOS são 

aplicáveis ao dia a dia policial e ao atendimento ao público? 

Sim. Por que sempre devemos agir legalmente e reconhecendo os direitos de todo e 

qualquer cidadão dentro de seu contexto social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista nº 13 

 

DADOS PESSOAIS:  

Idade: 26   Graduação/Posto: Soldado           Turma de formação: CFSD 2010 

Tempo de atividade: 3 anos e 4 meses     Unidade: 4º BPM      Função: Motorista 

 

1. Qual sua compreensão a respeito do tema DIREITOS HUMANOS? 

Muitas vezes compreendemos o tema Direitos Humanos apenas como defesa de 

bandidos, quando na realidade o assunto vai muito mais além, por ser um direito 

inerente a todos os seres humanos.Mas no dia a dia da atividade policial militar não é 

isso que vivenciamos. O que realmente acontece é a inversão de valores, quando há 

“abuso” por parte da polícia, rapidamente há manifestações dos ativistas dos Direitos 

Humanos, e quando ocorre algo com um cidadão de bem ou policial, os “Direitos 

Humanos” parecem estar de olhos vedados. 

2. Qual seu contato com tema DIREITOS HUMANOS no curso de formação 

policial?  

Quase não existe contato com o tema no curso de formação. Existe uma disciplina 

ministrada sobre o tema mas não supre a necessidade de conhecimento mais 

aprofundado da polícia com relação ao tema. 

 

3. Considera satisfatórias as aulas/instruções a respeito do tema DIREITOS 

HUMANOS no seu curso de formação policial? 

As instruções não são satisfatórias pois não suprem a necessidade de conhecimento 

para o tema. Um tema dessa magnitude exige um vasto conhecimento para que seja 

desempenhado da melhor maneira. 

 

4. Os conhecimentos adquiridos sobre o tema DIREITOS HUMANOS são 

aplicáveis ao dia a dia policial e ao atendimento ao público? 

O pouco que a polícia aprende com relação ao tema, ela busca desempenhar na sua 

atividade rotineira tratando o cidadão com respeito a dignidade da pessoa humana, 

tratando todos os cidadãos com igualdade e respeito, sem distinção de qualquer 

natureza. 

 

 


