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Que saber(es) estamos construindo? 

 

Em primeiro lugar seria necessário perguntar: estamos construindo saberes ou apenas 

reproduzindo o status quo, o já feito, replicando “verdades” ancestrais, “universais”? 

Tentando fazer caber nossas mãos repletas de dedos em luvas comuns. 

Estamos construindo saberes que afirmam a vida em sua dimensão plural, ética e 

pulsante? Ou constituímos uma vida tida como ideal, normal e negamos, 

ridicularizamos todas as outras formas de vida? 

Estamos construindo saberes que nos permitem devir-mulher, devir-criança, devir-

animal, devir-molecular, devir-palhaço, devir-louca, devir-negrA, como maneira mais 

vibrátil de permitir a vida resistir ao seu esgotamento. 

Ou constituímos modelos-ícones a serem meticulosamente copiados: esposa perfeita, 

cristão fiel, profissional competente, aluno excelente... baseado em aparelhos 

rostificadores que não dão vazão para as diferenças, para cores multitons, multisons... 

Estamos construindo saberes que nos permitem nos afetar, engendrar outramentos a 

nós, a ponto de não ser mais possível e preciso dizer eu-mesmo, porque estaremos 

infindavelmente atravessados/as por linhas que nos fazem criar outras máscaras, 

outras corpossibilidades? 

Ou const-Ruímos saberes sem sabores, que afirmam uma neutralidade científica que 

não passa de um mito positivista e nos afirmamos como cyborg, como aqueles/as 

incapazes de se afetar, porque só importa o saber hierarquizante, que reforça 

verticalizações entre sujeito e objeto. 

B-A-L-E-L-A 

Não existe relação de sujeito e objeto como componentes pré-existentes, existem forças 

que se atravessam, se misturam, se agenciam e se criaTualizam em ato! 

E se nosso saber me permitir falar: sentimos, gostamos, amamos, gozamos, choramos, 

ele terá menos valor? 

E como valorar um saber? Pela rentabilidade, pela possibilidade de encher o lattes ou 

pela possibilidade de criar devires, de diferenCRIAR realteridades em ato. 

O nosso saber nos fazer criar corpos sem órgãos, abrindo nossos poros para as 

intensidades nomadizantes, inventoras de vidas inéditas que não se aprisionam ao 

excesso de organismo e afirmem que o poro é mais importante que a cons-Si-ência. 

Ainda produzimos saberes que procuram des-cobrir uma verdade-uno? 
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Risos! 

Nos permitimos experimentar as possibilidades, multiplicidades inesgotáveis? 

Repete o resultado, repete o mesmo, repete a esmo, repete a verdade do Freud, do 

Lacan, do Kant, do Hegel, do Marx, do Skinner, do Deleuze, do Foucault... 

Todo autor é um mentiroso! Que morra o autor e sua AUTORidade 

Que morra a verdade! 

Agora queiram fazer o favor de selecionar a sua lâmina mais afiada e fazer uma fissura 

neste texto, fazendo rasgar um meio entre possibilidade x impossibilidade, entre bom e 

mau uso, entre rizoma e uno-arborescência e experimentem os intermezzos, sem pudor, 

mas com muita ousadia e prudência 

Crie, ria, diferencie 

Pois no meio é onde as velocidades vibram em maior intensidade. 
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RESUMO 

MEZA, Ana Paula Santos. PSICOLOGIA E SEGURANÇA PÚBLICA: relações de 

poder e força nas Operações Policiais de Choque no Estado do Rio de Janeiro. Tese 

(Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

Do encontro da Psicologia com o campo da Segurança Pública, ainda mais 

especificamente no recorte que realizamos com a polícia, emerge o presente trabalho. 

Utilizando a Cartografia das Controvérsias como ferramenta metodológica construímos 

uma genealogia das instituições policiais no Brasil, sobretudo, das Polícias Militares. 

Enfocando um tipo especializado de policiamento que as mesmas realizam: as 

Operações Policiais de Choque. Esta atividade específica de policiamento se constituiu 

no dispositivo da pesquisa, foi a máquina que nos permitiu ver e falar não somente de 

sua área restrita, mas sobre a lógica dominante no campo da segurança no Brasil, 

especialmente no Estado do Rio de Janeiro. A habitação desse território compôs duas 

entradas escolhidas para a análise: o evento da primeira reintegração de posse do espaço 

denominado Aldeia do Maracanã e o acontecimento da “grande batalha” no dia 20 de 

junho de 2013 quando várias cidades do Brasil, inclusive o Rio, tiveram manifestações e 

suas ruas foram ocupadas por milhões de pessoas. Por essas entradas discutimos as 

reverberações do encontro com as Operações de Choque na construção de 

possibilidades de intervenção da Psicologia nesses campos. Acreditamos que tal 

encontro possa ser potente para a construção de novos mundos, novas relações, enfim, 

novos possíveis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Social, Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia de 

Choque, Processos Psicossociais coletivos. 
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ABSTRACT 

MEZA, Ana Paula Santos. PSYCHOLOGY AND PUBLIC SECURITY: relations of 

power and force in Riot Control Police Operations in the State of Rio de Janeiro. 

Thesis (Doctorate in Psychology) - Institute of Psychology, Federal University of Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

From the encounter of Psychology with the field of Public Security, even more 

specifically in the cut that we made with the police, the present work emerges. Using 

the Cartography of Controversies as a methodological tool, we constructed a genealogy 

of the police institutions in Brazil, above all, the Military Police. Focusing on a 

specialized type of policing that they perform: Riot Police Operations. This specific 

policing activity was the device of research, it was the machine that allowed us to see 

and speak not only of its restricted area, but also about the dominant logic in the field of 

security in Brazil, especially in the State of Rio de Janeiro. The occupation of this 

territory composed two entries chosen for analysis: the event of the first reintegration of 

possession of the space called Aldeia do Maracanã and the event of the “great battle” on 

June 20, 2013, when several cities in Brazil, including Rio, had demonstrations and its 

streets were occupied by millions of people. Through these entries we discuss the 

reverberations of the encounter with the Riot Control Operations in the construction of 

possibilities of intervention of Psychology in these fields. We believe that such a 

meeting can be powerful for the construction of new worlds, new relationships, and new 

possibilities. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Social Psychology, Public Security, Military Police, Riot 

Control Police, Collective Psychosocial Processes. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Está disponível edital do concurso público da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro. As inscrições devem ser feitas de 18 de 

março a 17 de abril de 2010. O concurso público tem como objetivo 

preencher 573 vagas. Há oportunidades para 1º Tenente do quadro de 

saúde, pedagogo e capelão. Do número total de chances (...) 30 são 

para psicólogos” Fonte: www.pmerj.rj.gov.br, em 18 de março de 

2010. 

 

 

 Eis que recebo a notícia: “Oh, vai abrir concurso para a PMERJ (Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro), e tem vaga para Psicólogo!” Estava tranquila à época, 

com planos de após me formar na graduação continuar estudando e construir uma 

carreira em Psicologia que chamamos de ‘acadêmica’. Cursar o mestrado e o doutorado 

e dar sequência para trilhar um projeto de docente. Profissionalmente, tinha também um 

vínculo de militar da FAB (Força Aérea Brasileira) e, apesar de não atuar como 

psicóloga em tal corporação, até porque havia ingressado antes da faculdade – no ano de 

2002 –, lá ocupava o cargo de ‘Sargento técnica em Eletrônica’, habilitação advinda do 

curso que havia realizado no ensino médio técnico no CEFET-RJ. Tinha, assim, um 

emprego estável como funcionária da União, com um salário que me mantinha, e no 

qual, embora por vezes tivesse algumas dificuldades de disponibilidades para os 

estudos, no final das contas era possível conciliar as duas atividades planejadas. 

E a vida seguia assim: com planos serenos, ou nem tanto como descobriria, de 

entrar na pós-graduação e seguir um longo caminho ainda para atuar na função de 

docência em Psicologia. Havia me prometido que só prestaria outro concurso que fosse 

para atuar em alguma atividade que me realizasse profissionalmente, assim fazer o 

mestrado e o doutorado ainda era um percurso que precisava ser concluído antes de 

ingressar na carreira que de fato gostaria de atuar na Psicologia: professora 

universitária. 

 Além disso, eu tinha questões com a Polícia Militar, talvez como grande parte da 

população fluminense as tem. As críticas às intervenções que eram veiculadas desta 

instituição eram muitas – infelizmente ainda são –, e eu tinha uma imagem bastante 

estigmatizada da instituição. O receio de atuar numa organização cujos profissionais 

http://www.resultadoconcursos.net/concursos/area/policias/
http://www.pmerj.rj.gov.br/
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muitas vezes são vitimados pelo simples fato de serem descobertos como trabalhadores 

desta também me assustava um pouco. Assim como o desejo de alguns familiares e 

amigos que, por todos estes motivos relatados e talvez outros mais, eu não ingressasse 

neste trabalho me afetava. Diante de tudo isso, perguntava-me: como seria trabalhar 

nesta corporação? 

Pesquisei, analisei as disposições do concurso, e o que poderia supor que seriam 

as posteriores condições de trabalho. Os atrativos foram surgindo, a começar por uma 

bibliografia que possuía grande ênfase na Criminologia Crítica, campo de conhecimento 

sobre o qual já vinha me debruçando na graduação e no mestrado e que me mobilizava e 

atraía bastante. A carga horária seria de 24 horas semanais, o que facilitaria ainda mais 

minha disponibilidade para a pós-graduação. Atuaria como Psicóloga, diferente do que 

vinha desempenhando no emprego que me encontrava. Havia participado em 2009 de 

uma das Conferências Livres sobre Segurança Pública
1
 realizadas, a que aconteceu no 

Complexo da Maré, na qual fui como representante do Núcleo Interdisciplinar de Ações 

para a Cidadania
2
, e iniciado, então, uma aproximação com o campo e a própria 

temática da Segurança Pública apareceu como algo que poderia ser fascinante de 

pesquisar/intervir. Assim, decidi no último dia de inscrição: Vou fazer esse concurso! 

                                                             
1
 No ano de 2009, entre os dias 27 e 30 de agosto, aconteceu em Brasília a 1ª Conferência Nacional de 

Segurança Pública com participação da sociedade civil, trabalhadores da área e poder público. A 

Conferência Nacional foi precedida por um amplo debate nacional composta por etapas municipais, 

estaduais, regionais, além das conferências livres e as virtuais e seminários temáticos. “Longe de se 

constituir em espaço fixador de normas, a Conferência buscou ser uma oportunidade para a ampla 

discussão democrática sobre a situação atual e perspectivas futuras para a segurança pública no Brasil. 

Constituiu-se de diversas representações que travaram um diálogo de forma organizada, pública e 

transparente, de modo a se construir espaços de negociação que levassem ao compartilhamento de poder e 

à co-responsabilidade entre o Estado e a sociedade civil” (AMORIM, 2009, p. 74). Para um detalhamento 

maior consultar: AMORIM, J. S. 1ªCONSEG – Conferência Nacional de Segurança Pública: uma 

experiência democrática. Revista Ordem Pública. Vol. 2, n. 1, 2009. Disponível em: 

https://rop.emnuvens.com.br/rop/article/view/12. 

2
 O Núcleo Interdisciplinar de Ações para a Cidadania – NIAC – é um programa de extensão alocado na 

Divisão de Integração Universidade e Comunidade da Pró-Reitoria de Extensão – UFRJ. Este se propõe a 

atender prioritariamente a população do Complexo da Maré e entorno da Cidade Universitária da Ilha do 

Fundão, onde se localiza um dos campus desta universidade e onde o então chamado ‘escritório da 

cidadania’ se estabeleceu. Este escritório é composto por três equipes: Psicologia, Direito e Serviço 

Social, em uma aposta transdisciplinar (sobre Transdisciplinaridade, ver mais em: AUGRAS, 2001), na 

qual a dinâmica do trabalho não se resume, assim, a reunir especialistas em suas próprias áreas para dar 

conta das demandas da população. O projeto opera não é divergindo espectros de atuação, mas na 

confluência de saberes construídos historicamente, no intuito de problematizar as encomendas da 

população e possibilitar a transformação desses campos científicos no entrelaçar de seus discursos. 

Participei desse programa desde a graduação até o início do doutorado, tendo permanecido de 2008 à 

2014. 
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 Às vezes achamos que o mais difícil é passar na prova teórica de um concurso, 

não que tenha sido fácil, fiquei em 25ª colocada empatada com mais pelo menos 10 

colegas sem saber muito bem como nos desempatariam para preencher as 30 vagas. 

Porém, o que viria depois foi muito mais estressante: prova de títulos, exames 

antropométrico, médico, físico, toxicológico, psicológico e pesquisa social e 

documental. 

 Éramos convocados para cada fase desse extenso exame seletivo – que perdurou 

quase longos seis meses –, muitas vezes às vésperas do dia que precisávamos 

comparecer. Uma correria e desgaste tamanhos. Tínhamos que apresentar exames 

médicos de um dia para o outro, era um desespero. Desprogramar todos os outros 

eventuais compromissos. Em algumas semanas desse período nós íamos até três vezes 

em Sulacap – bairro do Rio de Janeiro onde se situa o Centro de Recrutamento e 

Seleção da Polícia Militar. Parecia que já trabalhávamos lá! Entretanto, tudo isso sem ao 

menos termos acesso a uma relação final dos classificados nas vagas. Para nós 

empatados das últimas vagas ainda restava o suspense e uma dúvida: passaríamos por 

todas aquelas etapas para sermos admitidos? 

 Até que ao final desse processo, mais de 2h de uma madrugada, sai a 

convocação final e estavam 34 psicólogos convocados. Como os critérios de desempate 

previstos em edital não nos desempataram, todos estávamos ‘dentro’, não ainda para 

trabalhar, mas para mais uma extensa etapa: o curso de formação, ou melhor, o Estágio 

Probatório de Adaptação de Oficiais (EPAO) do Quadro de Saúde. 

 Seriam mais cerca de seis meses sendo submetidos a uma formação militar cujo 

fim seria nos capacitar para ocupar não só a função de Psicólogos – ou médicos, 

nutricionistas, dentistas, pedagogos, capelães, etc, no caso dos outros colegas –, mas 

também a de 1º Tenentes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

 Passamos pelo curso de formação estudando uma série de disciplinas muitas 

vezes nunca vistas antes por nós. Estudamos História da PMERJ, Direito Penal e 

Processual penal, comum e militar, Direito Administrativo, Segurança Pública, 

Regulamentos Militares, muitos deles, Tiro Policial, Instrução Tática Individual, 

Abordagem Policial, – estas três últimas incluindo metodologia prática, imaginem como 

era... – além de corrida; e como queriam que corrêssemos! 

 Ao final deste processo nos formamos – Ufa! Apesar de não sabermos à época 

que o mais difícil ainda estaria por vir – e, então, de fato fomos nomeados Oficiais da 
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Polícia Militar nas diversas especialidades. Nesta ocasião fomos classificados em um 

‘ranking’ e a partir deste escolhemos onde serviríamos/trabalharíamos dentre as 

possibilidades apresentadas pela chefia. Momento difícil, pois eram muitas as 

possibilidades e pouco conhecimento das realidades institucional e das especificidades 

das diferentes unidades. 

Desde 2002, quando da entrada da primeira turma de psicólogos na organização 

a estratégia foi descentralizar o serviço de Psicologia, assim podíamos trabalhar nos 

hospitais, nas policlínicas, no Centro de Fisiatria e Reabilitação – unidades de saúde –, 

nas escolas de formação de Praças e Oficiais e outras unidades de 

treinamento/qualificação continuados – unidades de ensino –, mas também naquelas 

unidades chamadas de ‘operacionais’, os Batalhões de Polícia Militar (BPM). 

 Naquele momento resolvi que, como já fazia parte de minhas predileções e 

planos anteriores, iria trabalhar na área de ensino da corporação. Foi a partir daí que fui 

atuar como psicóloga no Centro de Qualificação de Profissionais de Segurança (CQPS). 

Neste Centro pude construir experiências bastante interessantes, ministrar instruções de 

Psicologia aplicada à atividade policial e começar a me aproximar de uma realidade 

laboral que por vezes surpreende qualquer imaginário que já tenhamos dela. 

Um dos trabalhos mais interessantes realizados em minha estadia nesta unidade 

foi com o Curso Diretivo de Atualização para o Profissional de Segurança (CIDAPS), 

no qual eram matriculados somente policias militares que haviam sido excluídos da 

corporação por diversos motivos e haviam tido o direito de retornarem, tanto por 

determinação judicial quanto por decisões da esfera administrativa. Esse processo de 

retorno acontecia de forma bastante tensa e estigmatizada, tanto pelos olhos da 

sociedade quanto pelo próprio público interno – policiais que já são estigmatizados de 

uma forma geral, estigmatizavam estes outros profissionais, sobre os quais incidia, 

então duplamente o estigma! A atuação do psicólogo nesse processo englobava um 

trabalho de instrução, avaliação, através principalmente de entrevistas, mas sobretudo 

um trabalho de acolhimento das inúmeras questões e repercussões do rótulo de terem 

sido durante um tempo de suas vidas ex-policiais, cujo peso é ainda maior do que ser 

policial. Rótulo impregnado de significados e que é uma experiência bastante diferente 

da de outros profissionais que ao saírem de seus empregos são vistos somente, na maior 

parte das vezes, como desempregados e não ‘ex’. 
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 Apesar de ter conseguido realizar intervenções engrandecedoras como 

profissional no Centro de Qualificação, com o tempo a gente descobre coisas curiosas 

na PMERJ: se quer trabalhar com instrução – expressão bastante utilizada para se referir 

ao ensino na Polícia – e que isso seja realmente entendido como importante para a 

formação profissional e seja efetivo e continuado, isso nem sempre acontecerá nas 

unidades de ensino. Algumas mudanças institucionais ocorreram e somadas a elas tal 

descoberta, me mobilizaram a me disponibilizar para trabalhar em um lugar onde 

pudesse realizar um trabalho focado na área de ensino. 

 Neste contexto recebi um convite de um comandante que estava assumindo a 

gestão de uma unidade, a qual sediava fisicamente a que eu então trabalhava, sendo 

essas duas vizinhas. A unidade que solicitava uma intervenção de Psicologia era uma 

das chamadas unidades especializadas da Polícia, as quais por via de regra possuem 

Seções de Instrução Especializada (SIESP’s) e que possuem em suas culturas a busca de 

implementação de treinamento continuado do efetivo com instruções de rotinas ou 

cursos de especialização. 

A encomenda era que se construísse um trabalho de Psicologia nesse batalhão e 

se apoiasse a rotina de ensino da unidade. O referido comandante solicitante vinha de 

uma estada anterior como policial do efetivo do Batalhão de Operações Especiais 

(BOPE) – já popularizado pelo filme “Tropa de Elite” – e trazia, de alguma forma, da 

experiência nesta unidade a noção – talvez um tanto vaga naquele momento – de que 

seria importante ter um psicólogo em seu atual batalhão também. Mesmo que ele não 

delimitasse muito bem para quê, tendo indicação de algumas pistas por conta das 

atividades que profissionais psicólogos já haviam desenvolvido nessa unidade 

precedente da qual ele estava vindo, mas deixando também um amplo espaço de 

construção de intervenções para a inserção da Psicologia. 

 E este era o desafio que emergia para mim também, a partir do momento que 

efetivamente fui ocupar esse lugar em junho de 2012: construir alguma intervenção 

enquanto psicóloga num batalhão especializado da Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro, inaugurar um serviço em Psicologia no/para/com o Batalhão de Polícia de 

Choque (BPChq)
3
, unidade que passei a servir – outra expressão do meio militar 

também. 

                                                             
3
 O Batalhão de Polícia de Choque se localiza no Regimento Marechal Caetano de Faria. Esse 

aquartelamento abriga algumas outras unidades da PMERJ também. Ao longo dos anos de existência do 
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 Apresento o relato desta parte de minha história não como um preâmbulo, mas 

para localizar os lugares nas relações de poder e força que passei a ocupar – e é preciso 

realizar constantemente a análise das implicações disso – e a partir dos quais 

particularmente foi possível disparar essa pesquisa. Como um acontecimento. 

Acontecimento potente para produzir pesquisa. No sentido que afirma Foucault (2008), 

como aquilo que ao irromper provoca descontinuidades no âmbito dos saberes-poderes
4
, 

tornando certo discurso possível ao fazer mudar a épistème de uma época. 

A minha inserção como psicóloga numa instituição policial militar, num 

batalhão de polícia, de polícia de choque, não marca a ruptura da épistème de uma 

época, mas, por sua vez, marca uma ruptura de forma irreversível, marca a mim, a 

minha história, a habitação de um território específico e de forma entrelaçada a 

Psicologia que podemos construir com/neste local peculiar. Inaugurando uma série de 

interrogações que não seriam possíveis sem essa vivência. Assim, o acontecimento faz 

parte daquilo que nos coloca a pensar e nos debruçar sobre um contexto, que põe em 

cena o jogo entre forças de saber-poder (BACCA; PEY; SÁ, 2004). E que é preciso ser 

localizado então. Gregorio Baremblit (1994) afirma o acontecimento também como o 

substrato de transformações que modificam a história e ainda, como o momento de 

aparição da singularidade, e não de qualquer percurso com o mais do mesmo. 

 É daí, do lugar também, dentre outros, de Psicóloga no Batalhão de Choque da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro que foi possível disparar a pesquisa que 

propus, a partir de tal vivência, de tal história que singularidades irromperam e se 

desenharam. Sem as inusitadas experiências e afetos que tenho por estar como psicóloga 

nessa instituição não seria possível, não ao menos essa pesquisa que se materializou na 

presente tese. Não haveria condições de possibilidades de fazer os questionamentos que 

                                                                                                                                                                                   
quadro de Psicologia já havia existido setores e profissionais psicólogos em algumas dessas, mas sediado 

especificamente no BPChq ainda não existia. 

4
 Articulam-se produção de saber e modos de exercício de poder. Não por acaso, as relações cotidianas de 

poder empreendidas encontraram-se com os saberes referentes que as instrumentalizam. Para Foucault, 

entre o poder e o saber não se estabelece uma relação de nexo causal, mas enfatiza a presença de um total 

entrelaçamento entre um e outro. Não havendo relação de poder sem constituição correlativa de um 

campo de conhecimento. “Não por acaso, as relações cotidianas de poder empreendidas nas prisões 

encontraram-se com os saberes referentes à criminologia; nos hospitais encontraram-se com os saberes 

consonantes à classificação das doenças; nas escolas encontraram-se com os saberes condizentes à 

pedagogia; nos hospícios encontraram-se com os saberes conducentes à psiquiatria” (FONSECA, 2011, p. 

38). 
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fizemos e que impulsionam os caminhos que construímos. É mobilizada pela ocupação 

deste território que emergem tais questões. 

Por isso, inclusive em momentos posteriores do trabalho, dedicaremos mais 

espaço para detalhar as tarefas policiais envolvidas nesse contexto e a própria 

estruturação de tal unidade, juntamente com as inserções que a Psicologia foi 

produzindo nesse encontro. 

Encontros que foram tecendo as possibilidades e potências de exercer psicologia 

com operações policiais de choque. Construindo práticas que, assim como outras, não 

estão determinadas de antemão. Ao chegar nesse batalhão para assumir o cargo de 

psicóloga, os comandantes da unidade, apesar de terem solicitado um profissional desta 

categoria, não circunscreviam quais eram todas as possibilidades de atuação desta área 

de conhecimento. 

No entanto, é relevante salientar que uma delas eles puderam enunciar 

explicitamente, uma encomenda estava bem formulada: analisar os coletivos, ou como 

comumente costumam chamar, as massas nas Manifestações Populares ou nos 

Distúrbios
5
, os quais o Batalhão era empregado para intervir. Esperavam que pela 

dinâmica psicológica estabelecida entre os integrantes dos grupos reunidos o psicólogo 

poderia “diagnosticar” que tipo de multidão se constituía e a partir disso 

assessorar/instrumentalizar as intervenções policiais indicadas para cada tipo. Uma 

analogia trazida pela experiência com o perfilamento psicológico em outros contextos 

de atividade policial – e que será mais detalhada em momentos posteriores da tese. 

É importante ressaltar que à época que iniciei este trabalho os episódios de 

manifestações no Rio de Janeiro eram poucos, ao menos no que tange a sua divulgação 

e demanda de intervenção, e comparativamente com os movimentos que se sucederam. 

Mas o BPChq já era a unidade especializada nesse tipo de policiamento, além de ter, 

também dentre suas outras especificidades de atuação, o aspecto comum de serem 

desenvolvidas em cenários de multidão – conforme detalharemos mais especificamente 

em capítulo dedicado a isso. 

Assim o primeiro lugar entendido como de atuação para o profissional psicólogo 

na unidade foi esse de trabalhar com a Psicologia das Multidões. E, dentro dos poucos 

                                                             
5
 Contexto de conflito social que será amplamente discutido ao longo desse trabalho. 
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episódios de campo que tínhamos na ocasião para que eu pudesse habitar ficamos 

procurando ocasiões para desenvolver tal trabalho. 

Talvez o elemento diferenciador e impactante, inclusive para a presente 

pesquisa, porém, foi que os números de manifestações e protestos ocupando os espaços 

públicos aumentaram significativamente, em quantidade e intensidade, além de 

transformações nas formas, até que de uma forma arrebatadora esses fenômenos 

passaram a ocupar diariamente as nossas rotinas urbanas e, no caso da nossa unidade, 

profissionais. Aumentando de forma sensível o emprego dos policiais de choque nesses 

cenários. 

 
“Uma manifestação de servidores em greve da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (Uerj) terminou em confusão na tarde desta 

quinta-feira (23). De acordo com a PM, os manifestantes tentaram 

fechar a avenida Radial Oeste, no Maracanã, na zona norte da 

capital, com pneus. O Batalhão de Choque foi acionado. Uma bomba 

de efeito moral chegou a ser atirada pelos policiais para conter os 

servidores” Fonte: útlimo segundo
6
  

 

 O trecho acima é extraído de site de notícias e relata um acontecimento que teve 

repercussão no Rio de Janeiro. Houve intervenção policial com participação de tropa – 

grupo de militares – do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro. Refere-se a uma manifestação na UERJ, no campus do Maracanã, para 

qual a polícia, mais especificamente o BPChq, foi acionado devido às denúncias de 

fechamento irregular do trânsito e dano ao patrimônio. Intervenções foram se tornando 

mais recorrentes, começaram povoar nossas vidas e imaginário e a disparar muitas 

polêmicas e controvérsias. Tais como: alguns que reclamam que provoca 

congestionamentos no trânsito – como sites e a rádio noticiaram que deu um “nó no 

trânsito”
7
 –; outros acreditam neste tipo de reivindicação; pessoas alegam 

arbitrariedades neste tipo de ação policial, acusando-os de cercearem sua liberdade de 

manifestar; os policiais afirmam que só agem a partir do cometimento de ilegalidades e 

dizem que eles muitas vezes é que sofrem provocações, desrespeitos e agressões, até 

físicas. 

                                                             
6
 Trecho de matéria jornalística publicada em 23/08/2012, disponível em:  

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-08-23/manifestacao-de-servidores-da-uerj-em-greve-

termina-em-confusao.html 

7
 Matéria publicada em 26/09/2012, disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/manifestacao-da-no-no-

transito-do-centro-do-rio-5938660#ixzz27QZWNXA3 

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-08-23/manifestacao-de-servidores-da-uerj-em-greve-termina-em-confusao.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-08-23/manifestacao-de-servidores-da-uerj-em-greve-termina-em-confusao.html
http://oglobo.globo.com/rio/manifestacao-da-no-no-transito-do-centro-do-rio-5938660#ixzz27QZWNXA3
http://oglobo.globo.com/rio/manifestacao-da-no-no-transito-do-centro-do-rio-5938660#ixzz27QZWNXA3
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O que é relevante para esse trabalho foi justamente o fato dessas transformações 

sociais terem modificado completamente o campo que demanda às intervenções de 

choque e terem promovido uma comoção social propiciando o surgimento de uma série 

de novas discussões sobre segurança pública. Todos nós, ‘especialistas’ ou não, 

passamos a realizar leituras desses contextos, apontarmos soluções propostas ou 

críticas. Esses debates se intensificaram e tomaram grande parte da agenda dos cariocas. 

Assim, o campo problemático que propus pesquisar, a princípio porque ao tê-lo 

ocupado e pra exercer minha atuação como psicóloga no mesmo entender a relevância 

de produzir conhecimento numa área ainda pouco habitada pela Psicologia, sofre uma 

transformação tão intensa que o torna outro. E, mesmo que o recorte proposto não se 

restringisse às manifestações, mas se referia às operações de polícia de choque o que as 

inclui, mas as ultrapassa, passa por mudanças que provoca outros possíveis de 

intervenção policial no Rio de Janeiro e, consequentemente, também, das possibilidades 

de interface com a Psicologia e dos caminhos da presente pesquisa que quando proposta 

tinha um campo bem “frio”. 

Esse aspecto é diferencial e o acompanhamento desses novos percursos se 

tornou parte importante do caminho que se foi construindo na pesquisa. O 

acompanhamento desses fluxos e fios foram material pesquisado potentes para elucidar 

as relações de poder e força, para mapear as maneiras como pensamos, sentimos e 

agimos em relação à segurança e as nossas formas de socialização. 

Na baila destes novos cenários, outras tantas temáticas vêm à tona com mais 

força: ordem, criminalidade, perigo. Provoca-se todo um tensionamento sobre o que é 

ou não aceitável como violência, como intervenção policial, como formas legitimadas 

de reivindicar. Nesse processo se visibiliza linhas de força, que estão produzindo certa 

subjetividade
8
 que tem, muitas vezes, o medo como operador político. O medo como 

estratégia de manutenção e como sentimento compartilhado por toda uma sociedade. 

Porém uma questão se coloca: o que se produz em nome do controle/prevenção dos 

riscos, pela ordem e em prol da defesa da sociedade
9
? Quais efeitos produzem nas 

                                                             
8 Félix Guattari e Suely Rolnik (1986) a entendem como matéria-prima da evolução das forças 

produtivas, bem como explica o manejo da subjetividade social que leva a todos a buscarem um modo de 

vida equivalente. “(...) a produção de subjetividade constitui matéria-prima de toda e qualquer produção.” 

(GUATTARI; ROLNIK, 1986, p.34).  

9
 Nos remetendo ao já enunciado por Foucault (2005) em sua obra “Em defesa da sociedade”. 
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relações sociais? E diante desses contextos quais interfaces a Psicologia pode construir 

com a Segurança Pública? 

Tomarei estes diversos fatos e discussões como disparadores, acontecimentos 

potentes para colocar em análise o funcionamento da sociedade atual, para 

problematizar as questões colocadas pelas relações sociais para as quais respondemos 

através da ação policial e os pressupostos pelos quais têm acontecido essas ações. 

Diante do lugar que fui convidada a ocupar nesse contexto, poderia 

simplesmente e somente pensar: ‘Lindo! A polícia está querendo estabelecer padrões 

cada vez mais profissionais e técnicos e eu vou colaborar para isso!’ Mas “(...) a 

profissão de psicólogo(a) convoca nossa consciência histórica, da mesma maneira que 

convoca nosso exercício crítico sobre a contribuição da Psicologia para a domesticação 

dos modos de ser, pensar e agir” (DOTTO et al, 2012, p. 8). Assim outras indagações 

precisaram ser feitas. 

A partir das encomendas que nos são endereçadas como profissionais psi é 

possível pensarmos que lugares supostamente estamos preparados para ocupar. Ou até 

mesmo quais ofertas temos produzido na nossa profissão. E se torna essencial 

colocarmos em análise as demandas de trabalho. Nestes contextos em que é possível 

endereçar este tipo de pedido para a Psicologia se faz urgente o questionamento do que 

temos construído historicamente a partir de nossas produções de conhecimento, que 

mundos, que sujeitos produzimos, perpetuamos ou transformamos. 

Por que recebemos encomendas de ocupar estes lugares que como supostos 

especialistas psi possuem as técnicas para extrair da realidade uma verdade que está ali, 

mas somente a nós é possível desvendar? E o que estaria legitimado com, por exemplo, 

estes ‘perfis das massas’? Talvez um aval técnico, subjetivado como neutro e asséptico 

para as forças de choque agirem com técnica embasada aplicada a um dever a cumprir? 

Mas quais formas de existência estariam sendo afirmadas? Quais modos-de-ser-sujeito 

produziríamos como efeitos? Que tipo de vida estaríamos mantendo e quais estaríamos 

matando, mesmo que nem sempre seja uma morte física, mas a possibilidade de existir 

de uma determinada maneira? E o que tudo isso tem a ver com o que a Psicologia já 

produziu? 

Acreditamos que outras tantas interrogações e apostas podem ser colocadas e 

nos dar pistas de outras possibilidades de intervenção da Psicologia que podem nortear 

esta pesquisa e a construção da sua prática no campo da segurança: “O que significa, 



11 

 

então, pensar a ciência sem partir de a prioris como objetividade, neutralidade e 

racionalidade? E, ainda, pensar a psicologia como instabilidade que torna as formas 

abertas, sempre prestes a diferir segundo direções múltiplas e não antecipáveis?” 

(BICALHO, 2005, 139). Ao invés de fechar as formas, expandi-las, multiplicá-las, 

potencializá-las a outrar-se a proliferar e polifonar. 

 Esta pesquisa busca cartografar as possibilidades de interface entre Psicologia e 

Segurança Pública. Tem-se como objetivo pensar o lugar que o psicólogo pode ocupar 

enquanto profissional inserido neste âmbito, tomando como dispositivo disparador desta 

justamente a minha inserção no Batalhão de Polícia de Choque. Mas se acredita, 

sobretudo, que os contextos de Manifestações Populares, os ditos Distúrbios, e as tantas 

outras intervenções de polícia de choque podem ser importantes para ver e falar nossos 

atuais modos de socialização. A multiplicidade de conflitos sociais que emergem no 

mundo contemporâneo e a intervenção policial como resposta social é um dispositivo 

potente para elucidar e colocar em análise as forças e formas das nossas relações sociais 

na atualidade. 

Pretende-se que no percurso do trabalho se possa lançar luz à lógica que permeia 

a construção das atuais políticas públicas na área de segurança e as nossas relações 

diárias em relação ao aspecto “segurança”, seus efeitos em nossas vidas, ressaltando as 

particularidades e especificidades das dinâmicas que se estabelecem na/com a 

população do Rio de Janeiro e o funcionamento da própria Polícia. Interrogar “o que faz 

a polícia” nas relações sociais, identificar o papel que ela preenche/exerce, o que tem 

feito e o que acreditamos que possa fazer. Ou ainda, pensar as questões colocadas pelas 

relações sociais em que, nas sociedades modernas, a resposta foi criar instâncias 

denominadas “polícia”. 

Procurar-se-á problematizar as formas seletivas e reacionárias a que tem se 

apoiado as intervenções na área de segurança, sobretudo enfocando na ação policial, 

mas entendendo que estas são apenas uma das expressões da lógica sobre “segurança” 

que opera em nosso mundo cotidianamente e o dispositivo elegido pra vê-la e dizê-la, 

mas que a mesma também se espraia e se presentifica até mesmo nas relações do âmbito 

supostamente privado e particulares de nossas vidas. 

É essencial colocar em análise a emergência das condições históricas de 

enunciação de discursos que relacionam algumas formas de estar no mundo como 

propiciadoras de desordem, perigo e insegurança e disparadoras de intervenção de uma 
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determinada instituição, e seus efeitos de exclusão e eliminação de determinadas 

subjetividades criminalizadas
10

, uma vez que instrumentalizam ações que temos 

assistido não só no Rio de Janeiro. Tudo anunciado supostamente em defesa da 

sociedade e dos bens coletivos, nesta lógica que permeia a construção das práticas e 

políticas que se apresentam como protetivas e de prevenção de riscos, mas que precisa 

ser colocada em análise para elucidar o que se tem produzido e o que não gostaríamos 

engendrar com nossas apostas. 

Para tanto abordaremos a temática pela perspectiva genealógica apostando-a 

como potente para cartografar como em meio a relações de poder alguns modelos de 

resposta vão sendo engendrados em detrimento de outros. Elucidando o que se propõe, 

Foucault nos afirma, em relação à genealogia, que a despeito de muitas vezes ser 

caracterizada pelo “espírito” ou “sentido histórico”, possui distintas especificidades e 

propostas, e encerra críticas a algumas perspectivas históricas tradicionais: 

 

Nietzsche não parou de criticar (...) esta forma histórica que reintroduz 

(e supõe sempre) o ponto de vista supra−histórico: uma história que 

teria por função recolher em uma totalidade bem fechada sobre si 

mesma a diversidade, enfim reduzida, do tempo; uma história que nos 

permitiria nos reconhecermos em toda parte e dar a todos os 

deslocamentos passados a forma da reconciliação; (...) Essa história 

dos historiadores constrói um ponto de apoio fora do tempo; ela 

pretende tudo julgar segundo uma objetividade apocalíptica; mas é 

que ela supôs uma verdade eterna, uma alma que não morre, uma 

consciência sempre idêntica a si mesma. Se o sentido histórico se 

deixa envolver pelo ponto de vista supra−histórico, a metafísica pode 

retomá−lo por sua conta e, fixando−o sob as espécies de uma ciência 

objetiva (...) (FOUCAULT, 1979, p. 17). 

 

Assim, não sendo qualquer concepção de história, a ferramenta da genealogia 

que trabalharemos para percorrer/intervir nos dispositivos analisados terão como 

abordagem dos fenômenos um sentido histórico que: 

 

(...) escapará da metafísica para tornar−se um instrumento privilegiado 

da genealogia se ele não se apoia sobre nenhum absoluto. Ele deve ter 

apenas a acuidade de um olhar que distingue, reparte, dispersa, deixa 

operar as separações e as margens − uma espécie de olhar que dissocia 

e é capaz ele mesmo de se dissociar e apagar a unidade deste ser 

humano que supostamente o dirige soberanamente para seu passado. 

                                                             
10

 Subjetividades criminalizadas são formas de existências que são entendidas como transgressoras das 

normas sociais e por isso não consideradas legítimas e passíveis de punição. Fazem operar a mesma 

lógica criminológica de relação entre norma, transgressão e castigo, apesar dessas normas em questão não 

serem leis penais e sim maneiras de ser, agir, pensar, sentir, de existir. 
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O sentido histórico, e é nisto que ele pratica a “Wirkliche Historie”, 

reintroduz no devir tudo o que se tinha acreditado imortal no homem. 

Cremos na perenidade (...) Mas todos(...) têm uma história. Cremos na 

constância (...) Mas o saber histórico não tem dificuldade em 

colocá−los em pedaços − em mostrar seus avatares, demarcar seus 

momentos de força e de fraqueza, identificar seus remos alternantes, 

apreender sua lenta elaboração e os movimentos pelos quais, se 

voltando contra eles mesmos, podem obstinar−se em sua própria 

destruição (...) formado por uma série de regimes que o constroem (...) 

(FOUCAULT, 1979, p. 17-18). 
 

Essa concepção que será trabalhada na tese não partirá de a prioris de Polícia ou 

Psicologia, se dará sem supor essências perenes e imutáveis, mas apostando na 

possibilidade do constante (re)construir-se e por isso lançará mão de tal abordagem que 

acreditamos que potencializará a análise das idas e vindas, das lutas de forças que tecem 

de forma descontínua e emaranhada a realidades e seus ditos objetos ou os campos que 

recortamos. Entendendo que: “A história “efetiva” se distingue daquela dos 

historiadores pelo fato de que ela não se apoia em nenhuma constância: nada no homem 

(...) é bastante fixo” (FOUCAULT, 1979, p. 18). Nem no homem e nem nas suas 

produções no mundo. 

Assim, a pesquisa procurou mapear as construções das diversas questões 

trabalhadas, ao invés de admiti-las de forma estabelecidas e estáticas, como uma 

inevitabilidade e constante, que não uma produção datada e proveniente de relações de 

poder que nos embates de forças possibilitaram a emergência das formas circulantes 

como modelos de mundo, polícia, psicologia, etc, em detrimento de tantas outras 

possibilidades. As formas assistidas não são inevitáveis evoluções naturais e assim nem 

são fechadas em si. Essa aposta, ao desnaturalizar, multiplica novos possíveis. Não 

lançando mão da história só para reificar as formas dominantes e atribuir-lhes naturezas 

sobre as quais só nos caberia desvelar. O ponto de análise, assim se desloca: 

 

O problema é ao mesmo tempo distinguir os acontecimentos, 

diferenciar as redes e os níveis a que pertencem e reconstituir os fios 

que os ligam e que fazem com que se engendrem, uns a partir dos 

outros. Daí a recusa das análises que se referem ao campo simbólico 

ou ao campo das estruturas significantes, e o recurso às análises que se 

fazem em termos de genealogia das relações de força, de 

desenvolvimentos estratégicos e de táticas. (...) a referência não é o 

grande modelo da língua e dos signos, mas sim da guerra e da batalha. 

A historicidade que nos domina e nos determina é belicosa e não 

linguística. Relação de poder
11

, não relação de sentido. A história não 

                                                             
11

 “Será preciso uma teoria do poder? Uma vez que uma teoria assume uma objetivação prévia, ela não 

pode ser afirmada como base para um trabalho analítico. Porém, este trabalho analítico não pode proceder 
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tem “sentido”, o que não quer dizer que seja absurda ou incoerente. 

Ao contrário, é inteligível e deve poder ser analisada em seus menores 

detalhes, mas segundo a inteligibilidade das lutas, das estratégias, das 

táticas. (...) dar conta do que é a inteligibilidade intrínseca dos 

confrontos (FOUCAULT, 1979, p. 6). 

 

Confrontos esses que esses que nas batalhas desenham essa história itinerante, 

não linear, mas que nos embates de forças, nas titubeações das ‘vitórias’ e das ‘derrotas’ 

é traçada. Tais forças como vetores, em analogia a própria física, produzem como 

resultantes determinadas manifestações. 

Procuraremos também, analisar esse campo de referência citado por Foucault no 

qual ele afirma que se engendram e se tecem os acontecimentos em termos de 

genealogia. Lutas, estratégias, táticas, referências recorrentes presente no campo que se 

recorta na tese também, na subjetivação dominante no campo policial. A questão será se 

podemos alargar esses e colocar em análise as formas de operacionalização desses na 

prática policial e suas tantas outras possibilidades que podem assumir produzindo 

variados efeitos. Na historicidade referida tais confrontos não dizem respeito somente 

aos confrontos físicos, mas de ideias, saberes, verdades, subjetivações, de 

concepções/produções de mundo, ‘armas’ também tão potentes através das quais 

emergem inúmeros embates pelos quais se tece a história, o mundo. 

Entendemos que através desse caminho construiremos uma contribuição 

relevante, mesmo que local e de dimensão reduzida, e que pode bifurcar do já dado. 

Ampliando e bifurcando as pesquisas com polícia, e também com a psicologia nesse 

encontro. Conforme nos aponta Bretas  

 

O estudo da polícia enquanto instituição e de suas relações com os 

cidadãos tem origens muito recentes. Nos Estados Unidos foi no bojo 

dos grandes conflitos raciais da década de 1960, onde a participação 

da polícia foi posta em xeque, que ela tornou-se uma preocupação 

acadêmica. Mesmo um trabalho pioneiro como o de William Westley, 

escrito em 1950, só encontrou espaço para publicação em 1970
12

. 

Desde então a pesquisa e o trabalho acadêmico têm sido fundamentais 

na discussão de políticas de segurança pública; temas como o 

                                                                                                                                                                                   
sem uma conceituação dos problemas tratados, conceituação esta que implica um pensamento crítico – 

uma verificação constante.” (FOUCAULT, 1995, p. 232). Esse conceito-ferramenta será abordado e o 

desenvolveremos e trabalharemos ao longo do texto, mas, mais importante que delimitá-lo como uma 

conceituação a priori é como nos aponta Foucault a manutenção da análise crítica e em movimento, uma 

vez que não se trata de poder, estaticamente e objetalmente, mas de relações de. 

12
 William Westley, Violence and the Police: a sociological study of law, custom and morality. O original 

é uma tese de PhD defendida em 1950. 
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relacionamento entre a polícia e a comunidade, abuso de poder e 

corrupção, em última instância o papel da polícia na manutenção de 

uma ordem política democrática, têm sido objeto de estudos que 

preenchem uma importante lacuna na ciência social (BRETAS, 1997, 

p. 19). 
 

Além do tecer histórico dessas redes de constituição da polícia, pensando a 

construção histórica conforme mencionamos, investigar a dinâmica interna das relações 

e tensões da Polícia, e em seguida a dinâmica externa das relações entre o sistema 

policial e a sociedade que ele policia também é uma via que se trilhará de forma 

transversal. Um caminho que se faz permeado constantemente pela indagação do que a 

Psicologia tem a ver com essas discussões e quais trabalhos podem ser construídos em 

parceria. Para que ao final desta pesquisa os encontros da Psicologia com o campo da 

Segurança Pública possam potencializar outros modos de vida e saídas para os 

tensionamentos enfocados, possam reverberar elucidações que levantem possibilidades 

de responder à pergunta: o que é uma polícia democrática? 

As pesquisas de opinião pública há muito tempo vem conferindo ao âmbito da 

Segurança Pública índices e contextos de dita avassaladora prioridade no rol dos 

grandes problemas nacionais. Além de também uma necessidade premente da 

construção de uma polícia alinhada ao novo cenário. Não queremos produzir 

posicionamentos do tipo: ‘concordo x discordo’ sobre afirmações pelas quais somos 

bombardeados diariamente, sobretudo, nós cariocas. Entretanto, acredito na relevância 

de colocar em análise a produção desses discursos sobre violência e insegurança que 

nos atravessam e constituem-nos enquanto sujeitos. Aspectos que produzem 

subjetividade e, portanto, são imprescindíveis para a Psicologia. 

 A entrada de quadros de Psicologia nas instituições de Segurança Pública nos 

impele para a produção de conhecimento numa interface ainda pouco explorada na 

história da Psicologia brasileira. Hoje psicólogos que atuam nesta área de intervenção 

possuem pouco referencial teórico que se debruce especificamente sobre o encontro 

destes campos e que possa servir de ferramenta que instrumentalize suas ações. É 

preciso problematizar nossa inserção enquanto categoria e construir as possibilidades do 

trabalho de um psicólogo dentro de uma organização policial-militar, da Psicologia nas 

polícias. Até o momento, com a ‘crise policial’ poucos se envolveram. 

Nesse sentido, consideramos também necessário contribuir na produção de 

desvio do já posto. À “bala”, o problema da segurança pública e outros conflitos sociais 
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já provou que não será resolvido. Matando e morrendo desmesuradamente como fazem 

há anos, os policiais brasileiros só têm aumentado as estatísticas da violência. A 

Psicologia pode apostar em armar a polícia com outras armas, com outro arsenal
13

. 

Atuar como uma resistência ao assujeitamento imposto, como um dispositivo que 

facilite novas produções de subjetividades, de criação de si e do mundo. 

A aposta dessa pesquisa é a possibilidade de construção de Psicologias 

comprometidas com ‘a vida toda que há lá fora’, com a realidade social, com estes 

efeitos das subjetividades que se produzem, com os modos-de-ser-sujeito que é 

convocada a justificar ou eliminar. Uma Psicologia que prefere o pé no chão à torre de 

marfim distanciada do mundo e dos sujeitos dos quais também é produtora, que se 

entende intrinsecamente política e social, sem precisar de adjetivações para isso. Uma 

Psicologia que tecendo redes de interlocução, apostando no diálogo franco, exposto, 

perturbador e no potente encontro face a face, rache o ceticismo imobilista e atue na 

construção de possibilidades de outros caminhos, mesmo que não se ajuste à estética 

intelectual imaculada, pois esta tem estado impotente, tem capitulado frente a 

complexidade e as contradições da vida. 

As problematizações propostas nesse trabalho são de fundamental importância 

para, no atual momento das políticas de segurança que vem sendo produzidas, 

pensarmos que Psicologia, Polícia e sociedade falamos e queremos. 

De nenhuma maneira os temas e conteúdos abordados possuem uma intenção 

totalizante dos intermináveis e imprevisíveis labirintos do labor policial nos múltiplos 

cenários que se podem apresentar as Operações Policiais de Choque ou mesmo as 

contribuições da Psicologia para tais. O que se propõe é, a partir das ideias, 

experiências, e dispositivos escolhidos poder fazer uma discussão desse campo. Como 

as experiências já vivenciadas por policiais anteriormente ou as imaginadas no exercício 

de problematizar a atividade e a inserção da Psicologia podem, ao invés de 

circunscrever e determinar modelos, ampliar as possibilidades no encontro com as 

inesperadas ocorrências. Logo não se trata de esgotar, até mesmo por saber que a 

dinâmica das relações sociais nos depara com infinitas possibilidades de situações, 

                                                             
13

 Uma discussão interessante e mais aprofundada neste sentido de pensar outras estratégias de 

enfretamentos das questões no campo da Segurança Pública pode ser vista no artigo “Psicologia e 

Segurança Pública: invenção de outras máquinas de guerra” (BICALHO; KASTRUP; REISHOFFER; 

2012) disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

71822012000100007&lng=pt&nrm=iso&tlng=en  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822012000100007&lng=pt&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822012000100007&lng=pt&nrm=iso&tlng=en
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variadas e inéditas. Esperamos é que questões de reflexões possam ser abertas, para um 

contínuo exercício da prática policial e, também, da Psicologia, e de ambas em 

conjunto, se (re)fazendo constantemente como profissão no encontro com os diversos 

campos nos quais podem contribuir. 

Para tal os capítulos dessa tese se dispuseram da forma que explicito a seguir. 

O primeiro capítulo aborda a metodologia utilizada para a realização do 

trabalho: a Cartografia das Controvérsias. Acredita-se na importância de dedicar esse 

capítulo para a discussão metodológica por entender que os caminhos de pesquisa 

construídos no seu decorrer dizem não só de métodos de investigação, mas, sobretudo, 

de posicionamentos também teóricos, éticos, políticos e estéticos diante do mundo e que 

são intercessores do trabalho que se realiza. 

Num segundo momento se desenvolverá uma reflexão sobre Polícia. 

Desenvolvendo a história do presente – no sentido foucaultiano – da instituição Polícia. 

Nesse momento percorrerei uma breve história do que se construiu em relação ao 

entendimento sobre o que é/faz a polícia, recortando principalmente a Polícia brasileira 

e, sobretudo, a Militar e sua função precípua de polícia ostensiva. Há uma concentração 

maior de análise da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, de onde emerge a 

pesquisa. 

Posteriormente serão abordados conceitos, noções e tecnologias do que se 

conhece por Operações de Choque e o trabalho de policiais envolvidos nesse contexto. 

Quais são os princípios e objetivos desse tipo de policiamento, os parâmetros que o 

embasam e os desdobramentos nas relações sociais. Novamente se enfatizará a realidade 

do Estado do Rio de Janeiro, a partir do Batalhão de Polícia de Choque como disparador 

das problematizações. 

O imaginário brasileiro sobre a polícia, principalmente a Polícia Militar, é 

fortemente atravessado pelo período histórico de ditadura civil-militar que o Brasil 

passou. Isso se acentua ainda mais no contexto de gestão e controle de aglomerações de 

pessoas em espaços públicos. No percurso que realizamos apareceram alguns elementos 

referentes a essa acepção. Por isso, dedicamos um momento num capítulo para elucidar 

as questões que, apesar de serem de uma época aparentemente extinta, ainda produzem 

subjetividades, maneiras de ver, pensar, sentir e agir no presente. 

No quinto capítulo trabalhamos as entradas que emergiram na habitação do 

território, utilizando alguns episódios potentes para produzir discussões relevantes para 
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através de intervenções de polícia de policiamento de choque se ver e falar de 

Segurança e em interface com a Psicologia produzir bifurcações no campo. Tais 

episódios foram intitulados de: O acontecimento Aldeia Maracanã e “A grande batalha”, 

o dia dos mais de um milhão. 

A proposta do último capítulo é efetuar uma análise das reverberações que o 

caminho dessa pesquisa ao propor o encontro de Operações Policiais de Choque e 

Psicologia produziu. Concentra-se em áreas como: a construção de novos referenciais 

utilizado na formação de Policiais Militares para atuação em contexto de multidões, o 

que compunha o conteúdo de uma antiga disciplina clássica nos cursos de 

especialização dessa área, chamada Psicologia das Massas; o desenvolvimento de 

referenciais e reflexões para implementação de negociação como alternativa tática em 

Operações de Choque; e a produção de um olhar sobre o profissional policial no qual a 

contribuição da Psicologia possa ser um diferencial. 

 

 

“O encontro com a alteridade jamais deixa indene. 

Haverá vestígios do impacto, cicatrizes do choque”. 

Jean-Pierre Lebrun 
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1 – AS CONTROVÉRSIAS DE UMA CARTOGRAFIA: pistas da feitura de um 

caminho 

 

 

“Caminhante, são tuas pegadas 

o caminho e nada mais; 

caminhante, não há caminho, 

se faz caminho ao andar 

Ao andar se faz caminho 

e ao voltar a vista atrás 

se vê a senda que nunca 

se há de voltar a pisar.” 

ANTONIO MACHADO, em “Cantares”. 

 

 

A expectativa da organização quando da criação de um serviço de Psicologia no 

BPChq era também que neste contexto pudesse ser realizada uma pesquisa-intervenção 

em relação às contribuições que a Psicologia – através de uma perspectiva mais da 

‘Psicologia Social’, como muitos dos solicitantes enunciavam uma perspectiva que 

entendiam como menos centrada no indivíduo e debruçada nos processos em interface 

com a atividade policial –, poderia oferecer ao campo da Segurança Pública. Realizando 

uma análise psi e elucidando possíveis assessorias e implementações de intervenções no 

contexto de Operações de Choque, sobretudo, nas Manifestações/Reuniões Populares e 

atuação policial militar nesses cenários. 

 A encomenda
14

 inicial, então, era que se construísse um trabalho ‘mais 

institucional’ e não focado no atendimento clínico individual. O comandante do 

Batalhão àquela época, o próprio Núcleo de Psicologia – núcleo que busca organizar e 

elaborar projetos e estratégias para a Psicologia na PMERJ – e eu avaliamos que essa 

                                                             
14

 Encomenda, para a análise institucional, se constitui no pedido de intervenção realizado. O relevante a 

partir da proposição desse conceito é que distinguindo esse pedido como da esfera que o enuncia 

possamos colocá-lo em análise para só então a partir de perguntas críticas sobre ele produzir 

conhecimento e intervenção sobre a realidade, elaborar respostas. “A análise da encomenda gera a 

demanda como o seu desdobramento problemático, expondo o emaranhado de forças contido no pedido 

de análise. O trabalho de análise institucional se inicia quando dinâmicas não observadas se expressam, 

juntamente ao pedido explícito de intervenção. A atitude crítica faz aparecer as demandas de intervenção 

que nunca são espontâneas, mas produzidas tanto no encontro analítico quanto previamente a ele. Uma 

das estratégias para evitar que a encomenda se torne o foco da intervenção é a pergunta sobre quem é o 

cliente: os membros da organização ou os dirigentes que formularam a encomenda, discutiram o contrato 

em nome de todos? Eles aceitam ser também alvo da análise?” (LOURAU apud ROSSI; PASSOS, 2014). 
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abordagem mais ‘coletiva’ seria um caminho interessante para trabalhar as questões 

emergentes nas atividades daquela unidade na sociedade fluminense. 

 Naquele momento estava também às vésperas da seleção do doutorado 

recortando minha proposta de pesquisa e as experiências enquanto profissional nesse 

espaço me fizeram sentir mobilizada a produzir conhecimento nesse campo. Já havia 

constatado que era uma possibilidade de intervenção psi ainda pouco explorada e sem 

muitos precedentes que pudessem ser intercessores para problematizar e nortear, tanto 

teórica, quanto política e eticamente, a prática da Psicologia que estava me dispondo a 

desenvolver. Assim, esse campo problemático passou a ser território de intervenção e 

pesquisa, se constituiu também no meu recorte para a investigação no processo de 

doutoramento. 

Acompanhar os fios das redes sociais que culminavam em episódios de 

manifestações populares e em intervenções policiais nesse cenário – além de alguns 

outros que descobri no processo da pesquisa – no Brasil, e, sobretudo, no Rio de Janeiro 

se apresentou como nosso trabalho. Problematizar como tais fios eram produzidos nas 

nossas relações coletivas, forjados nos mundos construídos pelas nossas maneiras de 

socialização. Mapear mais profundamente as respostas, muitas vezes dada pela via da 

intervenção policial, a estes contextos me pareceu um campo bastante instigante de 

investigação. 

Havíamos trabalhado no mestrado os processos de criminalização
15

 nas relações 

cotidianas
16

 e iniciado uma pesquisa sobre uma noção de segurança que nos subjetiva 

intensamente no contemporâneo. Enfatizei naquela ocasião os aspectos micropolíticos 

da efetivação maciça de formas de pensar, sentir e agir que são fortemente atravessadas 

por esse operador político – segurança – nas dimensões mais ínfimas e íntimas de 

nossas vidas. Apostando inclusive que só se afirmam, mantém e se materializam em 

políticas porque justamente conseguem funcionar de forma dispersa e difundida, nos 

forjando no mais cotidiano de nossas vidas e se espraindo, correndo toda a rede social e 

                                                             
15

 A criação de sistemas normativos que, uma vez transgredidos, provocam ações de punição, Dornelles 

(1988) chama de processos de criminalização. Para o autor, as regras de uma sociedade estão 

materializadas em um código penal, que legisla sobre o que é crime, mas não se restringem a isto. Estas 

normas, que estão para além das leis penais, também são critérios para definir quem é perigoso, e que 

práticas são inaceitáveis para o grupo social em seu cotidiano. 

16
 MEZA, A. P. S. Cartografando processos de criminalização nas relações cotidianas: uma aposta no 

encontro com a alteridade. Dissertação (Mestrado em Psicologia). Rio de Janeiro: UFRJ, 2013. 
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se transfigurando nas intervenções/mundos que construímos. Engendrando-se macro e 

micropoliticamente. 

Assim cabe salientar inclusive que nessa perspectiva os processos e categorias 

de subjetivação não dizem respeito a um âmbito meramente individual, supostamente 

interno e particular das relações mais cotidianas, nas atitudes mais íntimas e 

pretensamente ingênuas, em oposição ao externo e social, mas concretizam-se em ações, 

produzem o que assistimos no mundo, presentificam-se em todas as nossas vivências e 

encontros, inclusive naqueles eminentemente entendidos como políticos e sociais no 

sentido macro, desmanchando na verdade a dicotomia macro/micro, conforme afirmam 

Guattari e Rolnik (1986): 

 

(...) o que há é simplesmente uma produção de subjetividade
17

. Não 

somente uma produção de subjetividade individuada – subjetividade 

dos indivíduos – mas uma produção de subjetividade social que se 

pode encontrar em todos os níveis da produção e do consumo. E mais 

ainda: uma produção da subjetividade inconsciente. A meu ver, essa 

grande fábrica, essa poderosa máquina capitalística produz, inclusive, 

aquilo que acontece conosco quando sonhamos, quando nos 

apaixonamos e assim por diante. Em todo caso, ela pretende garantir 

uma função hegemônica em todos esses campos (p.22). 

 

A partir deste referencial o novo campo com o qual me deparava naquele 

momento como psicóloga trabalhando no BPChq, era apenas aparentemente distinto do 

caminho que trilhara até ali. Os processos que víamos emergir irrompendo no primeiro 

território habitado no percurso: em manifestações populares e entendidos a princípio 

como referentes meramente às Políticas Públicas e práticas de Segurança no plano 

macropolítico não estão descolados das subjetivações circulantes e dispersas na 

sociedade e nas relações. 

Conforme nos aponta Rolnik (2011), “Micro-política e Macro-política: “não tem 

nada a ver com o “grande” (a sociedade, o Estado ... o todo) e “pequeno” (o individual, 

o intraindividual, o grupal ... a parte, a unidade). Não se trata de uma diferença de grau, 

mas de natureza.” (p. 59). E continua nos afirmando que: 

 

                                                             
17

 “O conceito de subjetividade é indissociável da idéia de produção. Produção de formas de 

sensibilidade, de pensamento, de desejo, de ação. Produção de modos de relação consigo mesmo e com o 

mundo. A subjetividade não é um dado, um ponto fixo, uma origem. O sujeito não explica nada enquanto 

não tiver sua constituição explicada com base num campo de produção de subjetividade” (KASTRUP, 

2007, p. 204). 
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Não se trata de uma diferença de tamanho, escala ou dimensão, mas 

de duas espécies radicalmente diferente de lógica. “Macro” é a 

política do plano concluído pela terceira linha, do plano dos 

territórios: mapa. (...) Mapa só cobre o visível. Aliás, de todo o 

processo de produção de desejo, só nesse plano há visibilidade: é o 

único captável a olho nu. Também só nesse plano é que individuação 

forma unidades e a multiplicidade, totalizações. Como havíamos dito, 

a segmentação operada por essa linha vai recortando sujeitos, 

definidos por oposições binárias do tipo homem/mulher, 

buguês/proletário, jovem/velho, branco/negro etc” (ROLNIK, 2011, p. 

59-60). 

 

Enquanto, o que difere em relação ao que nomeamos de “micro” é: 

 

(...) a política do plano gerado na primeira linha: cartografia. O 

princípio da individuação, neste caso, é inteiramente outro: não há 

unidades. Há apenas intensidades, com sua longitude e sua latitude; 

lista de afetos não subjetivados, determinados pelos agenciamentos 

que o corpo faz, e, portanto, inseparáveis de suas relações com o 

mundo (ROLNIK, 2011, p. 60). 

 

Não há possibilidade de dissociação desses planos, podemos afirmar que 

percorrer os fios/linhas que os constituem é colocar em análise a maneira como 

imbricadamente eles compõem discursos, práticas, políticas, sujeitos, mundos. É 

elucidar a forma como mantêm certa correspondência. 

Nesse sentido, ao nos laçarmos como cartógrafos para pesquisar tais 

entrelaçamentos e tecituras na composição dos diversos planos compostos por essas 

diferentes linhas com suas lógicas que se agenciam
18

 o que queremos: 

 

(...) é aprender o movimento que surge da tensão fecunda entre fluxo e 

representação: fluxo de intensidades escapando do plano de 

organização de territórios, desorientando suas cartografias, 

desestabilizando suas representações e, por sua vez, representações 

estacando o fluxo, canalizando as intensidades, dando-lhes sentido. É 

que o cartógrafo sabe que não tem jeito: esse desafio permanente é o 

próprio motor de criação de sentido. Desafio necessário - e, de 

qualquer modo, insuperável - da coexistência vigilante entre macro e 

micropolítica, complementares e indissociáveis na produção de 

realidade psicossocial (ROLNIK, 2011, p. 67). 

 

Sendo a produção da realidade psicossocial o que queremos investigar, 

entendemos que a Cartografia e suas pistas se configuraram como potente estratégia de 

                                                             
18

 “(...) é uma montagem ou artifício produtor de inovações que gera acontecimentos, atualiza 

virtualidades e inventa o Novo Radical.” (BAREMBLITT, 1994, p.151). Ou ainda “O que chamamos de 

agenciamento é precisamente uma multiplicidade” (DELEUZE; PARNET, 1998, p.153) composta de 

linhas, vetores, planos, etc.. 
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abordagem dos fenômenos pesquisados. Não somente pelas pistas para construir as 

estratégias e instrumentos de pesquisa, mas pelo que discutiremos sobre suas 

perspectivas de mundo, sua epistemologia, a maneira como entende a produção e a 

composição da realidade psicossocial. 

Já desde o processo de proposição da pesquisa de doutorado, no momento em 

que fazíamos alguns levantamentos para a construção do anteprojeto, um primeiro fio 

condutor se destacou por se apresentar de forma dominante nos discursos e vivências 

analisados e pareceu costurar problematizações que já havíamos trabalhado desde o 

mestrado: uma certa noção de ‘Segurança’. Essa noção se precipita da habitação do 

território e entendemos, então, que era preciso cartografá-la
19

. A faceta macro – numa 

acepção didática, mas remarcando a indissociabildade entre macro e micro – da 

segurança que estava em evidência nessas trilhas percorridas. Assim, seguir suas pistas, 

acompanhar seu traçado e seus desdobramentos se constituiu relevante para elucidar um 

dos objetivos iniciais propostos para a pesquisa da tese, o de cartografar as 

possibilidades de interface entre Psicologia e Segurança Pública. 

Propõe-se que no caminho do trabalho de doutoramento se possa lançar luz à 

lógica que permeia a construção das atuais políticas públicas e vivências na área de 

segurança e seus efeitos em nossas vidas, na construção do mundo, na nossa própria 

constituição enquanto sujeitos. Ressaltando o engendramento dessas dimensões e as 

particularidades e especificidades das dinâmicas que se estabelecem com a população 

do Rio de Janeiro e a Polícia Militar, além também em seu próprio no funcionamento. 

Os caminhos percorridos e intenções elaboradas desde o início já são 

considerados pesquisa, já desenham uma determinada, e não qualquer, pesquisa. O 

exercício de análise do processo de construção, suas direções, bifurcações, avanços, 

obstáculos, já isso se constitui pesquisa também e não meramente resultados ou 

conclusões. Assim, a concepção com a qual trabalhamos aqui é que pesquisar é também 

evidenciar as relações políticas, econômicas, sociais e institucionais, o lugar que se 

ocupa enquanto pesquisador, as próprias condições de possibilidades e as relações de 

poder em jogo que compõem os ‘resultados’ visíveis da pesquisa, mesmo que estes 

sejam usualmente objeto de desejo de neutralização. Um doutorado não se faz só de um 
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 A cartografia e sua apresentação serão abordadas posteriormente. 
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‘produto final’, não é só escrever uma tese, mas inclui um longo processo e até mesmo a 

política de escrita com a qual é feita. 

Conforme Hüning (2008) o conteúdo da caixa-preta
20

 de um trabalho de pesquisa 

concerne a este processo que desde o princípio começa a configurar as condições de 

possibilidade, marcando estratégias, forças, linguagens, que acompanham a fabricação de 

um fato ou artefato no mundo científico. Uma opção não somente metodológica, mas 

também teórica e política: 

 

(...) mostrando pelo menos um pouco do que contém sua caixa-preta, 

algumas trajetórias percorridas, processos, encontros, relações que se 

estabeleceram... Muitos diriam que isso seria apenas um preâmbulo, 

(se) necessário para ‘contextualizar’ o leitor no ‘trabalho científico’ 

(...) absolutamente descartável quando os ‘resultados da pesquisa’ 

migrarem – se migrarem – para as instâncias oficiais da Ciência (...) 

(2008, p. 18, grifos da autora). 

 

 No entanto, o que podemos afirmar, continuando com Hüning (2008), é que a 

análise de todo o processo de pesquisa não constitui uma apresentação introdutória ou 

um preâmbulo para situar o leitor ou adiantar o que virá posteriormente como pesquisa 

propriamente dita, mas uma perspectiva que entende que todo o processo é que compõe 

a pesquisa: 

Aqui começa a fabricação e escrita de minha tese. E começa pela 

inevitável conclusão de que para que eu consiga escrever minha tese, 

é necessário falar de minha experiência e ‘discutir a relação’, sem 

pretender com isso um apelo ao subjetivismo, ou qualquer tentativa de 

tornar mais ‘transparente’ minha escrita, à luz de minha ‘história 

pessoal’, ou mostrando ‘minha interferência’ em relação do ‘objeto’ 

estudado. (...) mas inclui perguntar quem é o pesquisador, em que rede 

de relações ele se insere, qual sua posição moral e política, que valores 

e condições marcam os meios de produção do conhecimento. Isso 

implica não apenas falar sobre mim, mas deixar falar os outros 

elementos que compõem as condições de produção da pesquisa, 

analisar as condições culturais e políticas que constituem o que é 

possível pensarmos e por onde é possível nos mover, em contrapartida 

à ilusão de ‘livre escolha’ e da produção de relatos neutros e objetivos 

sobre o mundo (p. 18-19, grifos da autora). 

 

Pesquisa é intervenção. É produzir mundo, e não só aplicar métodos e técnicas 

acuradas para, de forma neutra e independente de quem, como, onde, quando, em quais 
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 “A expressão caixa-preta é usada em cibernética sempre que uma máquina ou um conjunto de 

comandos se revela complexo demais. Em seu lugar, é desenhada uma caixinha preta, a respeito da qual 

não é preciso saber nada, senão o que nela entra e o que dela sai” (LATOUR apud HÜNING, 2008, p. 

16). 
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condições, descobrir as verdades supostamente veladas no mundo. Mas é agir no 

mundo. E nossa aposta é que não seja qualquer ‘agir’. Como nos propõe Souza et al 

(2012) “Ora, ser puramente levado pela corrente não é agir”. (p. 31). Na concepção que 

trabalhamos o agir “está menos ligado à indiferença e mera execução de tarefas e muito 

mais à desnaturalização de nossas práticas e à invenção” (p. 32). Para isso agir implica, 

apesar de não se confundir com, “(desculpem-nos a redundância...!) analisar as 

implicações” (p.32). E esse modo de agir, lançando mão dessa análise, concatenado a tal 

exercício, é percorrer tais processos, abrir as caixa-preta. 

Mesmo quando nos sentimos paralisados, diante de situações nos sentindo ‘sem 

saber’, sem respostas prontas, ou ‘resultados’ de pesquisa a apresentar, de forma 

paradoxal podemos agir como parada. “A sensação de paralisia que habitamos quando 

vivemos o não saber o que fazer enuncia o impulso sensível que compõe o agir” 

(SOUZA et al, 2012, p. 32). Exploramos nessa pesquisa justamente esses não saberes. 

Exploramos essas ausências para tornar prenhe de ação e criação nosso fazer. Utilizando 

as ditas lacunas de saberes como impulso. Um impulso que não buscamos preencher ou 

‘sanar’ por ser subjetivado como algo problemático. Na verdade, acreditamos que esse 

‘não saber’ deve ter sempre espaço, para que funcione como propulsor de infinitas 

possibilidades a se criar esse fazer. Escolhemos e apostamos nesse não sabido lugar da 

Psicologia na Segurança Pública, e mais especificamente, nas Operações de Choque. “O 

paradoxo de agir é que a lógica que opera funciona muito mais no sentido de 

transformar para conhecer do que conhecer para transformar” (idem, ibidem). Assim 

nos lançamos. A ação, a pesquisa que age, que se sabe também interventora, produz 

transformações, mundos e nesse processo produz conhecimento. Conhecimento com o 

qual mantemos uma relação de provisoriedade, para que não se transformem em um 

aprisionamento justamente da análise/ação. 

A importância, assim, é sempre mantermos como norte algumas questões, como 

exercício constante de análise para que não interrompamos esse processo ou não 

emperremos possíveis transformações: que lugares ocupamos, que lógicas 

reproduzimos, recusamos ou produzimos, o que operamos, a quem e/ou ao que afetamos 

com nossos discursos/práticas e como também estamos sendo modulados. 

Uma vez que toda ação e pesquisa se dão sempre de forma implicada, o que 

importa será manter essa análise de nossas implicações para não paralisarmos o 

movimento de agir. Nesse percurso o perigo seria adotar atitudes que poderiam 
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provocar uma sobreimplicação
21

, sobreimplicado é diferente de afetado. Muito menos 

constitui uma negação ou evitação da implicação – que como apontamos é uma 

componente intrínseca do processo. “A sobreimplicação é a crença no sobretrabalho, no 

ativismo da prática, na aceitação das demandas e dos mandatos sociais como aspectos 

naturais de qualquer profissão” (COIMBRA; NASCIMENTO, 2012, p. 209). Atitude 

que pode estagnar nossas análises, obliterar a análise/pesquisa/ação, aprisionando em 

lugares engessados e não disponíveis a outras entradas, atravessamentos. “Ficamos 

alijados da turbulência que traz algo diferente. Ficamos entregues e a-critícos – sofrendo 

sem conseguir entender suas causas. Assujeitados e anestesiados, mesmo que debatamo-

nos na água, só afundamos mais e mais” (SOUZA et al, 2012, p. 32). Realizando um 

movimento que não corresponde ao ‘agir’ aqui abordado. 

Estar imersa no território de maneira tão intensa ao pesquisar onde e com o que 

se trabalha, sendo pesquisadora, mas também servidora, poderia aumentar esse perigo, 

seja pela via do sobretrabalho, do ativismo, ou da naturalização das demandas, dentre 

outros. “Ocorre nos estabelecimentos em geral, uma grande demanda naturalizada” 

(COIMBRA; NASCIMENTO, 2012, p. 210). Assim, nosso percurso foi atento à análise 

das implicações, cuidadoso em tornar outros níveis compondo as análises, incluindo 

outras dimensões, para não tornar a pesquisa isolada, sobreimplicada, para que o 

movimento não seja imobilizado, que o estranhamento não fique emperrado. Mas 

levando em conta que se “ser levado pela corrente não é agir”, também se mover sem 

perceber nossos lugares nos movimentos, afogando-nos nos excessos de combate 

também poderia provocar sobreimplicação, poderia suprimir, fazer desaparecer pouco a 

pouco, a análise com a prioris: “É que nadar gratuitamente contra a maré tampouco é 

agir” (SOUZA et al, 2012, p. 32). 

O desafio é conjugar a habitação do território a ser pesquisado – pista também 

essencial a abordagem que pretendemos
22

 – com essa análise das implicações que seja 

ferramenta para a não sobreimplicação e a liberação do agir. É tornar possível 
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 É um conceito-ferramenta desenvolvido por René Lourau no artigo “Implicação e sobreimplicação” 

(LOURAU, 1988), além de outros trabalhos, e “aponta para práticas onde a análise se faz de forma 

isolada, tomada em um único nível, impossibilitando que outras dimensões se façam presentes”. 

(COIMBRA; NASCIMENTO, 2012, 209). 

22
 ALVAREZ, J.; PASSOS, E. Cartografar é habitar um território existencial. In: KASTRUP, Virgínia; 

PASSOS, Eduardo & ESCÓSSIA, Liliana. Pistas do método da Cartografia: pesquisa intervenção e 

produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009. 
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explorarmos a potência de habitar o território singular a ser pesquisado e, com isso, a 

possibilidade de produzir cartografia, pesquisa que seja de fato local, particular e 

peculiar do qual se ocupa, no qual “Tanto a pesquisa quanto o campo pesquisado estão 

sempre num processo de incessante coprodução e coemergência” (ALVAREZ; 

PASSOS, 2009, p. 147). Engendrados numa construção concreta e contínua, num 

movimento cujo acompanhamento é a pesquisa. A habitação do território possibilita não 

um “sobrevoo conceitual sobre a realidade investigada” (ALVAREZ; PASSOS, 2009, 

p. 131) do qual o trabalho cartográfico não pode ser realizado, mas sim “o 

compartilhamento de um território existencial que sujeito e objeto se relacionam e se 

codeterminam” (idem, ibidem). Tendo como partida assim essa pesquisa “um problema 

que vai se tecendo no entrecruzar da discussão conceitual com a experiência concreta de 

habitar um território existencial singular” (idem, ibidem). 

E nesse caminho que fomos construindo, como sugere Foucault (1994), um 

processo de investigação que é também, entre outras coisas, comprometido com sua 

atualidade, com a operacionalização de um posicionamento no mundo de uma 

determinada maneira e no nosso presente, mantivemos uma questão permeando nossas 

ações: “E o que é esse “agora” no interior do qual estamos, uns e outros, e que define o 

momento onde escrevo?” (p. 679). Continuamos com ele quando prossegue afirmando: 

 

(...) trata-se de mostrar em que e como aquele que fala enquanto 

pensador, enquanto cientista, enquanto filósofo, ele mesmo faz parte 

desse processo e (mais que isso) como ele tem um certo papel a 

desempenhar neste processo, no qual ele então se encontra, ao mesmo 

tempo, como elemento e ator (p. 680). 

 

Procuramos manter em análise os efeitos que se produzem enquanto 

escrita/prática como problematização de uma atualidade e como interrogação para o que 

escreve “dessa atualidade da qual faz parte e em relação à qual tem que se situar (...)” 

(FOUCAULT, 1994, p. 681), localizando-nos. Segundo Foucault (1994) isso “poderia 

caracterizar a filosofia como discurso da modernidade e sobre a modernidade. Qual é 

esta minha atualidade? Qual é o sentido desta atualidade? E o que faço quando falo 

desta atualidade?” (idem, ibidem). Contribuindo para o constante exercício de um agir 

crítico e implicado. 

E podemos também seguir as pistas de Foucault cujos pensamentos apontam 

numa direção convergente. Segundo Oksala (2011): 
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O impacto crítico da filosofia de Foucault não se baseia nos 

julgamentos explícitos que ele faz, mas na abordagem que adotou para 

analisar nossa cultura. Enquanto a ciência e grande parte da filosofia 

pretendem decifrar, em meio à fusão de eventos e experiências, aquilo 

que é necessário e pode ser enunciado como universal, o pensamento 

de Foucault move-se na direção oposta. Ele tentou encontrar, entre o 

que era considerado da ordem da necessidade, aquilo que, a um exame 

filosófico mais detalhado, se revelava contingente, fugaz e arbitrário. 

Para Foucault, o objetivo da filosofia é questionar o modo como 

pensamos, vivemos e nos relacionamos com outras pessoas e com nós 

mesmos no intuito de mostrar que aquilo-que-é poderia ser diferente 

(p. 16). 

 

Desmontando e desacomodando o lugar clássico de pesquisador e pesquisa. 

Mais do que oferecer respostas acabadas, revelar verdades, esse trabalho pretende 

percorrer a emergência de discursos controversos sobre o cenário de intervenções de 

polícia de choque e o processo pelo qual enunciados plurais se tornam escassos e dão 

vez a algum deles que se estabiliza e se torna ‘verdadeiro’. Explorar como esses regimes 

de verdade se constituem nos subjetivando, produzindo mundos alardeados e sentidos 

como A verdade, O científico. 

O processo é o campo de análise, e este é um constante fluxo – mesmo que 

muitas vezes não o perceba – um caminho que se faz ao andar. É caminhando que se faz 

o caminho, e foi durante o caminho – que desde o início deste texto me coloco a 

elucidar – que foi possível propor/iniciar a pesquisa de doutorado. Foi pela 

vivência/habitação no espaço, pelo encontro com as pessoas que as questões de 

pesquisa/intervenção se construíram. Foi com esse cenário e com esses atores que a 

pesquisa se desenhou. 

Na experiência se começa a pensar, como nos afirma Levinas: 

 

Isso começa provavelmente com traumatismos ou tacteios a que nem 

sequer se é capaz de dar forma verbal: uma separação, uma cena de 

violência, uma brusca consciência da monotonia do tempo. (...) estes 

choques iniciais se transformam em perguntas e problemas, dão que 

pensar (apud MIRANDA, 2008, p.15, grifo nosso). 

 

E no caso deste trabalho foram literalmente os choques, o encontro com o 

Choque que disparou os primeiros traçados que foram se transformando e nos 

interrogando e mobilizando na construção da pesquisa. 
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Alguns referenciais teóricos também nos servem de caixa de ferramentas na 

proposição da questão de pesquisa e no seu desenvolvimento. Dentre os mais relevantes 

nesse caminho foram as produções de Michel Foucault, Félix Guattari e Gilles Deleuze. 

Esses, além de alguns outros, agenciados às experiências produziram traumatismos e 

tornaram possível – propondo-nos a pensar condições de possibilidade – em primeiro 

lugar, que pudéssemos elaborar as perguntas que impulsionam o percurso que traçamos 

e depois a mantê-las em movimento. 

No entanto, quando apontamos o mundo como invenção, engendrado 

conjuntamente com o agente do conhecimento – posicionamentos inspirados pelos 

intercessores que dialogo – não apenas afirmamos posições epistemológicas, mas 

atitudes investigativas, em função da reflexão teórica e das ferramentas conceituais com 

as quais operamos – e de acordo com estas. Nesta via a presente pesquisa se iniciou 

pensando como estratégia metodológica a cartografia: 

 

A cartografia é um método formulado por Gilles Deleuze e Félix 

Guattari (1995) que visa acompanhar um processo e não representar 

um objeto. Em linhas gerais, trata-se sempre de investigar um 

processo de produção. De saída, a ideia de desenvolver um método 

cartográfico para a utilização em pesquisas de campo no estudo da 

subjetividade se afasta do objetivo de definir um conjunto de regras 

abstratas a serem aplicadas. A cartografia é sempre um método ad 

hoc. Todavia, sua construção caso a caso não impede que se procurem 

estabelecer algumas pistas que tem em vista descrever, discutir e, 

sobretudo, coletivizar a experiência do cartógrafo (KASTRUP et al, 

2009, p.32). 

 

 Assim, colocando a operar essa perspectiva, importam menos definir de antemão 

métodos e circunscrever determinados referências teóricos, e mais o acompanhamento 

das paisagens cuja formação percorremos/produzimos e o que nesse caminho for 

potente para dar língua para os movimentos/processos e possibilitar a criação de 

expressão desses. Importa a operacionalização das teorias no percurso da pesquisa. 

Como nos aponta Rolnik (2011) “Todas as entradas são boas, desde que as saídas sejam 

múltiplas.” (p. 65). O cartógrafo: 

 

Está sempre buscando elementos/alimentos para compor suas 

cartografias. Este é o critério de suas escolhas: descobrir que matérias 

de expressão, misturadas a quais outras, que composições de 

linguagem favorecem a passagem das intensidades que percorrem seu 

corpo no encontro com os corpos que pretende entender. (ROLNIK, 

2011, p. 65-66). 
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 Rolnik (2011) continua e pontua d o que se trata esse entendimento no processo 

da cartografia: 

 

Aliás, “entender”, para o cartógrafo, não tem nada a ver com explicar 

e muito menos com revelar. Para ele não há nada em cima - céus da 

transcendência -, nem embaixo - brumas da essência. O que há em 

cima, embaixo e por todos os lados são intensidades buscando 

expressão. E o que ele quer é mergulhar na geografia dos afetos e, ao 

mesmo tempo, inventar pontes para fazer sua travessia: pontes de 

linguagem. (p. 66). 

 

Essas pontes são construídas justamente nos encontros, para a passagem dessas 

intensidades que emergem daí. A linguagem do cartógrafo não é um veículo de 

verdades desveladas, mas uma criação de mundos. E não é enunciada de forma 

centralizada pelo pesquisador, como se emanasse deste. Pesquisar é também dar 

voz/letra aos outros da pesquisa, ‘polifonar’, evidenciando o processo coletivo e 

heterogêneo que se constitui uma pesquisa, e não centrado na figura dita neutra e 

asséptica do ‘cientista’ que elucida verdades supostamente descobertas na natureza. 

Diferente de uma herança mais tradicional da ciência ainda focada na revelação de ditas 

verdades, focada em resultados que revelariam essências dos objetos/fenômenos, o foco 

em questão aqui se constitui em outro. Não na ciência ‘pronta’, mas na ‘feitura’, na sua 

confecção, no processo de construção da ciência, do verdadeiro, como nos afirma 

Latour (1987) o foco é na “ciência em ação”. 

Nessa ação, tateios iniciais e experiências compartilhadas por outros 

pesquisadores que compartilham o método podem ser pistas que nos auxiliam como 

ponto de partida para a deriva dos encontros singulares que o campo problemático 

proporciona e que produzirão dados
23

. As pistas são inspirações com a aposta de fazer 

funcionar a experiência da cartógrafa. 

Entendemos que se trata de se debruçar sobre um campo problemático, e assim o 

nomeamos, justamente pelo fato de afirmar que o que está em questão no processo de 

pesquisa não são objetos a serem representados, mas uma complexidade, um 

emaranhado de diversos vetores, linhas de força as quais procuramos acompanhar em 
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 Para a cartografia os dados de pesquisa são produções, há uma ‘colheita de dados’ e não uma coleta de 

dados. Não se trata de mera mudança de palavras, mas a proposta de uma mudança conceitual na qual se 

enfatiza o caráter contrutivista da atividade cartográfica. Uma maior discussão desta temática pode ser 

vista na Psita 3 do livro “Pistas do método da cartografia” (KASTRUP et al, 2009). 
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seus movimentos, em seus próprios processos de produção e reprodução, num contínuo 

movimento. Inclusive os recortes que produzimos ao circuncrevê-los, são meras 

tentativas didáticas, só dizem respeito ao que chamamos de “objetos-processos” 

(KASTRUP et al, 2009, p, 59), pois que são processos em constante construção e não 

estados de coisas estáticas. Do agenciamento destes – objetos-processos – emerge o 

campo problemático, uma composição destas linhas. Assim, estando a processualidade 

presente em todos os momentos é requerida então uma metodologia igualmente 

processual. 

 

Nessa perspectiva, pesquisar é, antes de mais nada, uma atitude que 

interroga os homens e os fatos em seus processos de constituição, 

trazendo para o campo de análise as histórias, o caráter transitório e 

parcial, os recortes que a investigação imprime nas práticas e a forma 

como produz seus próprios objetos-efeitos (AGUIAR; ROCHA, 2007, 

p.654). 

 

Nessa abordagem o pesquisador é ao mesmo tempo “técnico e praticante” 

(BICALHO, 2005). Realiza uma intervenção que produz análises, afetações, 

questionamentos dos processos de constituição. Para tanto lança mão do conceito 

ferramenta da vertente socioanalítica da Análise Institucional: o analisador. A 

intervenção está associada à utilização do analisador. Este será o instrumento que 

produzirá análise, ou ainda, os acontecimentos, que produzem rupturas fazendo aparecer 

as instituições, os efeitos (LOURAU, 1993). 

Para que os analisadores, que dizem de forças, emerjam é preciso torná-las 

visíveis e dizíveis, por isso precisamos lançar mão de dispositivos
24

 que são as 

máquinas que permitem ver e falar. Tal como afirmamos no início do capítulo, existem 

planos não vistos a ‘olho nu’, que demandam instrumentos que tornem possível que 

sejam captáveis para produzirmos análise dos mesmos. Os dispositivos atendem a essa 

demanda. 

Neste trabalho tomaremos inicialmente para isto os efeitos das políticas públicas 

de segurança do Rio de Janeiro do século XX e início do XXI, as práticas 

observadas/construídas nas rotinas policiais de choque que acompanhamos, os episódios 

                                                             
24

 “(...) um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 

dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos.” (FOUCAULT, 1979, p. 

244). 
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de intervenção policial na gestão de multidões em manifestações populares e no 

controle de distúrbios, ou em reintegrações de posse, além dos discursos enunciados por 

estes profissionais e pela sociedade em relação à temática enfocada
25

. Estes dispositivos 

promoverão a possibilidade de ver e falar uma lógica de funcionamento que os 

atravessa. Produzirão análise, fazendo aparecer as instituições presentes, fazendo 

aparecer aquilo que as instituições ‘teimam em esconder’ em aparências supostamente 

estáveis e duradouras. 

O caminho busca analisar os sentidos cristalizados, estabilizados das 

instituições
26

, problematizando concepções que se apresentam de forma hegemônica, 

sentidas muitas vezes como óbvias, dentre elas a de polícia, de criminalidade, de 

violência, de ordem, de segurança, de manifestação, de democracia, convocando num 

mesmo processo a outras criações, a viabilização de que outras possibilidades também 

sejam entendidas como possíveis, como legítimas. 

Michel Foucault também nos oferece importantes ferramentas de pesquisa – 

arqueologia e genealogia (BACCA; PEY; SÁ, 2004; DELEUZE, 2005). Método-

martelo utilizado para quebrar e desacomodar os discursos instituídos e normatizados 

como verdade. Buscam-se as condições de possibilidade para a emergência dos saberes 

em permanente articulação com os poderes. Saber-poder estão em constante embate/luta 

de forças, que produzem efeitos instituídos
27

 e instituintes
28

, a serem analisados. O 

                                                             
25

 Conforme nos apontam Passos e Barros, a imersão no plano da experiência também é uma pista: 

“Conhecer o caminho de constituição de dado objeto equivale a caminhar com este objeto, constituir esse 

próprio caminho, constituir-se no caminho. Esse é o caminho da pesquisa-intervenção, e a cartografia se 

apresenta assim como um método de pesquisa-intervenção” (2009, p.31). Um caminho que a cartografia 

desenha ao mesmo tempo em que gera, conferindo ao trabalho de pesquisa seu caráter de intervenção, de 

produção. Para tanto, faz-se necessário a ocupação de um campo, a habitação de um território que tem 

sido o Batalhão de Choque como mencionamos. 

26
 “As instituições formam a trama social que une e atravessa os indivíduos, os quais, por meio de sua 

práxis, mantêm algumas destas e criam outras novas (instituintes). As instituições não são somente os os 

objetos ou as regras visíveis na superfície das relações sociais. Tem uma ‘face escondida’” (BICALHO, 

2005, p. 156). 

27
 René Lourau (1993) pontua que “O instituído, o status quo, atua como um jogo de forças extremamente 

violento para produzir certa imobilidade” (p.11-12). Assim, há uma luta permanente entre instituído e 

instituinte (o novo, o estranho, o desconhecido). Podemos pensar como nos aponta Lourau que: “Por volta 

de 1968, tínhamos uma visão um tanto maniqueísta da instituição. O instituído era imóvel como a morte e 

sempre mau; o instituinte era vivo como um jovem, menino ou menina, e sempre muito bom” (p.12). “O 

instituinte (capacidade de contestação, inovação) e o instituído (a ordem estabelecida, os valores, os 

procedimentos habituais de previsão), aqui são vistos como momentos, e não como estruturas, sistemas 

ou formas universais, já que engendrados o tempo todo (...)” (BICALHO, 2005, p. 155). 
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aparecimento de certo discurso está engendrado com relações de força fazendo com que 

seja “(...) repetido, sabido, esquecido, transformado, apagado até seus menores traços” 

(FOUCAULT, 2008a, p.28). 

 

É necessário, para re-afirmar a psicologia como um saber que se 

inscreve num campo de embates e transformações, que envolvem 

outras forças para além das supostas fronteiras de pureza da Ciência e 

da ideia do saber pelo saber. É necessário introduzir a experiência para 

não reduzir o processo aos resultados, não reduzir os resultados ao 

rigor metodológico, não reduzir os saberes à Ciência... (HÜNING, 

2008, p.20). 

 

Assim, se aposta que a inserção da psicologia neste contexto precisa se dar 

através de uma ótica afastada de um mecanismo individualizante tradicional, 

entendendo que seu fazer não se dissocia de uma constante produção de objetos-efeitos, 

de sujeitos, de subjetividade, de um constante construir-se, de forma não neutra e 

política. Política, pois coloca sempre em análise a indústria de produção de tipos de 

homens e está sempre implicada nessas próprias produções, mantendo-as ou 

transformando-as. 

Tal posicionamento se trata de um ato político, pois ao invés de lidar com 

demandas de maneira essencialista e naturalizante, queremos pensar que práticas 

atravessam estas narrativas, que instituições atravessam estes discursos possibilitando-

os. Queremos pensar no quanto se atualizam nestas vidas os agenciamentos de uma 

subjetividade capitalística que se tem apresentado ao longo de uma análise sócio-

histórica. Agenciamentos estes que buscam normatizar, corrigir, controlar, vigiar, punir. 

Queremos um caminho que forje uma nova forma de fazer Psicologia, de 

maneira política e inventiva, como afirma Kastrup (2007): “A chave da política 

inventiva é a manutenção de uma tensão permanente entre a ação e a problematização. 

Trata-se de seguir sempre um caminho de vaivém, inventar problemas e produzir 

                                                                                                                                                                                   
28

 Movimentos que possam produzir uma autodissolução, a emergência de forças com teor instituinte que 

entre numa contradição com o instituído possibilitando o irromper do novo, de outros possíveis. “O 

instituinte, nós a correspondemos ao momento hegeliano da particularidade. É neste que o filósofo 

reconhece a existência do humano (vindo negar - sendo partícula que se diferencia de si e do todo - a bela 

positividade do universal). É a primeira negação ou negação simples; a relação humana obstaculizando o 

“paraíso” essência da universalidade. Prestem atenção: o particular não se opõe simplesmente ao 

universal (isso x aquilo); o particular NEGA o universal” (LOURAU, 1993, p. 90) É importante ainda 

salientar que: “Não existe, face a face, dois guerreiros, o Instituído e o Instituinte, parados, prontos a 

“atacar”. Tudo é movimento. Dialeticamente, a contradição produz movimento e este produz história” 

(idem, ibidem). 
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soluções, sem abandonar a experimentação.” (p.238) e não buscar a elucidação de 

respostas verdadeiras e acabadas. 

Neste sentido, a intenção desta pesquisa é construir um caminho dentre vários 

possíveis, um recorte que não pretende circunscrever “A verdade” ou dar conta da 

totalidade da realidade, mas sim uma perspectiva, um ponto de vista, nosso como 

pesquisadores/interventores, disposto a um plano coletivizado, aberto à composição 

do/no campo de observação/produção que emerge da experiência entendida como 

polifônica e implicacional. Num plano comum
29

, que produz a dissolução de um ponto 

de vista de observador/pesquisador clássico e um mundo comum heterogêneo. 

 

Segundo Peter Pelbart (2003) o comum é um fundo virtual, 

apresentando-se como uma vitalidade social pré-individual, pura 

heterogeneidade não totalizável. Nesse fundo comum e heterogêneo, 

composições e recomposições de singularidades têm lugar. Em vez de 

justificar e produzir falsos espectros do comum, como as figuras 

serializadas da mídia e do mundo globalizado, ele funciona como foco 

de resistência em relação à captura pelas diferentes lógicas 

homogeneizantes e totalizantes (KASTRUP; PASSOS, 2013, p. 263-

264). 

 

Nesta pesquisa não se almeja eleger modelos de relação social, quiçá de 

policiamento, fechando em formas prontas dadas a priori como receitas e de domínio 

dos pesquisadores. A escolha metodológica se coaduna também com posicionamento 

ético-político da pesquisa. Coloca-se como possível e potente a abertura para a 

diferença, a alteridade, para o inédito, para o movimento, para o processo, para as 

invenções que se deem no encontro. No heterogêneo e nesses planos comuns que 

podem ser construídos. Como nos aponta Bicalho (2005): “Encontros onde os corpos 

expressam sua potência de afetar e ser afetado. Afetos que ponham em análise (...)” (p. 

167) e aconteçam nos processos da pesquisa. Onde apostamos que Psicologia possa ser 

potencializadora, agenciadora desse funcionamento. “Agir é percorrer esses processos: 

estar no mar-pesquisa e perceber-se agente e agenciamento, agenciar” (SOUZA et al, 

2012, p. 33). 

                                                             
29

 O plano comum é uma das pistas da cartografia. No plano comum, cujos territórios e semióticas são 

singulares, se entende por comum não uma hegemonia e identidade, mas a produção de um mundo 

comum heterogêneo que conforme Kastrup e Passos (2013) em “Cartografar é traçar um plano comum”: 

“aponta que, enquanto pesquisa-intervenção, a cartografia se compromete com a criação de um mundo 

comum e heterogêneo” (p. 263), além da “questões relativas ao protagonismo dos participantes e a como 

traçar com eles um plano comum, garantindo o caráter participativo da pesquisa” (p. 263). 
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E, foi no percurso, no processo de pesquisa que algumas bifurcações foram 

acontecendo, nos encontros aos quais temos nos disponibilizado para afetações alguns 

analisadores emergiram e algumas questões se reformularam, reposicionando o caminho 

e lançando novas pistas. 

Um analisador que irrompeu de forma forte e intensa já no início de nossa 

habitação no território e desdobra na escolha das estratégias, na ética e política de 

pesquisa, foi a ‘Confiança’. Ou melhor dizendo, a necessidade dela para se produzir, 

conforme tantas outras concepções que apontamos na cartografia, a pesquisa COM. 

Pista que a cartografia já aponta como potente e definida “no entrelaçamento das noções 

de engajamento e indeterminação” (SADE et al, 2013, p. 281) e que “nos dispõe a agir 

com base em um plano da experiência anterior à determinação de si e do mundo, o que 

contribui para a criação coletiva e participativa de conhecimento” (idem, ibidem). 

Os policiais relatam que muitos pesquisadores fazem pesquisa SOBRE eles, 

além de virem carregadas de a prioris e hipóteses previamente supostas acerca de suas 

profissões, intervenções e funcionamento. Planos não abertos à experiência com eles, 

mas já determinados. Afirmam um incômodo e certo rechaçamento em relação a isso. 

Muitas vezes, relatam tal acontecimento de forma até mesmo permeada de certo 

ressentimento. Percebemos que pra criamos conhecimento de maneira coletiva, com 

implicação dos atores nesse processo era preciso pactuar outro regime de pesquisa, 

outro regime de convivência. Era preciso proporcionar espaço de abertura para a 

construção coletiva, não a que se centra na proposta do pesquisador, e para isso se 

interessar pela experiência de ser policial. 

Como nos afirma Sade et al (2013) muitas vezes as pesquisas não constroem 

uma abertura para o outro, para a alteridade, que componha com os participantes e que 

acabam devolvendo, como no exemplo de pesquisa com cegos que eles utilizaram como 

dispositivo, que “(...) muitas vezes os pesquisadores não se interessam pela experiência 

de ser cego, pois os questionários não fazem as perguntas adequadas para o 

entendimento do seu modo singular de perceber e pensar” (p. 282). 

Assim, na construção de nosso caminho entendemos que a pista da confiança era 

essencial para criar os espaços e conhecimentos que nos propúnhamos. Uma confiança 

mútua, construída nos laços de parceria do fazer COM. Colocando em jogo também, o 

que a cartografia convoca por seu caráter implicado da produção do conhecimento, os 

efeitos de produção de subjetividade que operamos ao pesquisar, por como pesquisar. 
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A questão da constituição e do manejo dos vínculos no processo de 

pesquisa é pensada como um regime de contratação. Uma vez que na 

cartografia a produção de conhecimento é indissociável da construção 

de novas condições de existência, a aposta é de que a confiança na 

experiência implica a promoção de uma experiência compartilhada 

que amplia a potência de agir (SADE et al, 2013, p. 281). 

 

A produção/implementação dessa pista fez toda a diferença nos caminhos que 

foram possíveis serem construídos. Modificou substancialmente a composição da 

pesquisa e o envolvimento e afeto dos diversos atores que a teceram/escreveram a 

muitas mãos os planos comuns. 

Outra bifurcação pela qual fomos conduzidos também pelos itinerantes 

caminhos tem a ver com mudanças nos cenários vivenciados/pesquisados. Durante os 

primeiros anos de construção da pesquisa algumas transformações irromperam. 

Transformações sociais fizeram precipitar novas interrogações acerca do campo 

problemático recortado no trabalho. Algumas ‘verdades’ estáveis, que a metodologia 

escolhida até aqui – a cartografia – se constituiu como uma importante ferramenta para 

a desconstrução, para questionar suas supostas naturezas e estabilidades, foram 

balançadas pelas próprias polêmicas que os acontecimentos sociais dispararam. Essas 

novas pistas ampliaram a maneira de como abordar o campo. 

Se nos idos de 2012, quando da propositura do anteprojeto de pesquisa para o 

doutorado, as discussões sobre manifestações populares, ações de polícia de choque, 

etc, compunham um campo “frio”, com poucos enunciados circulando, o cenário foi se 

modificando. Os episódios, que antes eram poucos, esparsos e ficávamos ‘caçando’ 

eventos de manifestações, distúrbios, reintegrações e consequente intervenção policial 

para habitar o território e compor a pesquisa, se multiplicaram. Até certo momento, 

mesmo quando tais episódios existiam, havia, quando se falavam sobre – o que não era 

tão comum ser debatido –, muita convergência de discursos sobre eles, muitas vezes 

eram vivenciados de uma forma relativamente estabilizada e pouco dissidente, 

‘monofônicos’. Nesta ocasião, então, havia sido estratégico escolher uma metodologia 

que pudesse romper a cristalização e promover uma pluralização do contexto. 

No entanto, a partir de meados de 2013, principalmente, há uma reconfiguração 

do cenário. A temática das manifestações populares e as consequentes intervenções de 

polícia de choque tomaram as ruas do Brasil e nosso campo passou a ser um campo 

super “quente” – por vezes inclusive literamente–, muitas polêmicas irromperam e 
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também outra forma de abordar o problema pareceu-nos ser ainda mais potente no 

tratamento da pesquisa uma vez que o campo passou a ser bem mais controverso. 

A imprensa televisiva, sites de notícias, redes de relacionamento virtual, mídias 

variadas, algumas até enunciadas como independentes, enfim, uma diversidade de 

propagação de afirmações e opiniões públicas passaram a massivamente tratar do 

assunto das manifestações, de reintegrações, das ações de choque, e em muitos casos 

faziam referência direta à abordagem policial militar neste contexto. Passamos a ter o 

nosso cotidiano ‘bombardeado’ pelo tema, às vezes até mesmo literalmente 

‘bombardeado’. 

As notícias policiais, que durante muito tempo vinham sendo centradas em 

operações de incursões policiais em favela conferindo a este outro contexto grande parte 

das nossas mazelas em Segurança Pública e das prioridades no rol dos problemas dessa 

área, deram vez aos outros episódios que vinham acontecendo e que tomaram nossas 

ruas e atenções: as multidões nas ruas e outras maneiras de circular/ocupar a cidade e de 

participação social. 

Tais fatos promovem uma comoção social e propiciam uma série de discussões e 

uma profusão de discursos sobre segurança pública, abordagem policial. Todos nós 

passamos a tecer soluções e críticas, uns denominavam os acontecimentos de “puro 

vandalismo”, outros de “reivindicações legítimas”, ou afirmavam que “virou guerra, 

batalha”, etc. Provoca-se todo um novo tensionamento sobre o que é ou não aceitável 

como violência, e se visibiliza linhas de força, que estão produzindo certa subjetividade 

que tem o medo, a raiva, o desejo de segurança ou mesmo de mudanças como alguns de 

seus operadores políticos. Intensificam-se e propagam-se debates sobre a temática. 

 

“Jovens lideram manifestações e ganham projeção nacional. (...) Embora não 

haja uma liderança centralizada nas manifestações que ocorrem em 

todo País, jovens, líderes por natureza, ganham projeção ao 

participar ativamente das negociações com governos e polícia. 

Protagonistas das convocações desses atos, eles se destacam ao usar 

as redes sociais para convencer as pessoas a ganharem as ruas.”
30

 

 

“O estudante Kenzo Soares, do DCE da UFRJ, disse que os alunos 

foram obrigados a ficar dentro do prédio do IFCS depois de terem 

sido ameaçados e agredidos por um grupo que também participava da 

manifestação. A agressão aconteceu perto do prédio da prefeitura. 

                                                             
30 IG. Jovens lideram manifestações e ganham projeção nacional. HTTP://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2013-06-

20/jovens-lideram-manifestacoes-e-ganham-projecao-nacional.html Acesso: 11,dez. 13. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2013-06-20/jovens-lideram-manifestacoes-e-ganham-projecao-nacional.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2013-06-20/jovens-lideram-manifestacoes-e-ganham-projecao-nacional.html


38 

 

— Eles estavam como uma torcida organizada, com camisas no rosto 

e nos ameaçando com paus e pedras. Alguns dos nossos sofreram 

ferimentos leves e ficaram com hematomas. Um grupo de médicos 

voluntários nos atendeu e ficamos bem. No entanto, viemos para o 

prédio porque não nos sentimos seguros de estar nas ruas por conta 

dos excessos que estão acontecendo por aqui — disse Kenzo, 

afirmando que o diretor da unidade também estava no local. 

Segundo a professora Priscilla Figueiredo, 35, professora do Colégio 

de Aplicação da Uerj, que buscou abrigo na FND, cerca de 100 

alunos estavam no local: 

- A polícia sabe que não pode entrar aqui, e por isso nos sentimos 

seguros aqui dentro. O nosso problema é sair daqui e ser preso na 

esquina, pois estão ocorrendo prisões no Centro de maneira absurda. 

A gente não consegue ir para casa, porque estamos com medo da 

polícia.”
31

 

 

“”Nunca um batalhão de Choque enfrentou 300 mil pessoas”. Foi 

assim, com referência à manifestação de 20 de junho, cuja dispersão 

foi criticada, que o secretário de Segurança do Rio de Janeiro falou 

pela primeira vez sobre o assunto. Em uma hora de entrevista, José 

Mariano Beltrame se disse satisfeito com sua polícia, e afirmou ser 

impossível separar vândalos de manifestantes.”
32

 

 

Até bem pouco tempo quase não víamos de forma recorrente, praticamente 

diária como ficou por alguns meses, episódios ou notícias sobre manifestações 

populares no Brasil. Ou mesmo tantas matérias e divulgações sobre esse tipo específico 

de policiamento – operações policiais de choque. Passamos um longo período sem que 

esta temática tomasse nossas rotinas cotidianas e a mídia de forma intensa. No entanto, 

a partir de junho de 2013 e ao longo dos meses subsequentes, presenciamos uma 

intensificação cada vez maior de eventos e de informações sobre este teor. Um número 

enorme de matérias que abordam como tema central a questão das manifestações 

populares e ações policiais nesses contextos foram publicadas na mídia oficial e não 

oficial, como por exemplo, nas redes sociais. E desde então, muito se tem debatido 

sobre o assunto tanto publicamente quanto nos bate-papos mais informais. E nesse 

contexto, muitas polêmicas emergem em relação às leituras que se fazem sobre os 

acontecimentos, controvérsias irrompem. 

                                                             
31 O GLOBO. Medo de violência deixa centenas de alunos ‘sitiados’ em prédios da UFRJ. Disponível em: 

http://oglobo.globo.com/rio/medo-de-violencia-deixa-centenas-de-alunos-sitiados-em-predios-da-ufrj-8764261 
Acesso: 21.jun.13. 

32 O DIA. Beltrame: 'Não há como separar o vândalo do manifestante'. Secretário de Segurança se disse satisfeito com a polícia e diz que todos 

estão aprendendo como lidar com as manifestações. Disponível em: http://odia.ig.com.br/noticia/riosemfronteiras/2013-07-

07/beltrame-nao-ha-como-separar-o-vandalo-do-manifestante.html Acesso: 10.jul.13. 

http://oglobo.globo.com/rio/medo-de-violencia-deixa-centenas-de-alunos-sitiados-em-predios-da-ufrj-8764261
http://odia.ig.com.br/noticia/riosemfronteiras/2013-07-07/beltrame-nao-ha-como-separar-o-vandalo-do-manifestante.html
http://odia.ig.com.br/noticia/riosemfronteiras/2013-07-07/beltrame-nao-ha-como-separar-o-vandalo-do-manifestante.html
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Na tentativa de colocar em análise este campo problemático, as enunciações e as 

leituras dos cenários atuais referentes a ele, apostamos que mapear as controvérsias 

contemporâneas pode ser também um potente caminho. 

As controvérsias são temas que estão em debates e que ainda não foram 

estabilizados por solução amplamente aceita instituída como ‘verdadeira’. Assim, 

trabalhar com a Cartografia das Controvérsias nos pareceu muito apropriado 

metodologicamente ao campo tão novo – pelo menos no que se refere as suas atuais 

configurações – e ‘quente’ que vemos emergir, campo que encerra múltiplos debates e 

posicionamentos e tem provocado diversas comoções e posicionamentos, muitas vezes 

ainda não fechados. 

Acontece que apesar de entendermos que se tratam todos de objetos-processos, 

como apontados anteriormente, alguns fenômenos se estabilizam, tornam-se mais 

instituídos e tomam uma aparência mais fechada, enrijecida, assim são percebidos como 

mais objetos que processos, ficam “frios”; enquanto outros irrompem em ebulições 

plurais e discordantes, esses últimos tornaram-se “quentes”, são controvérsias. 

Meyer (2009) argumenta que enquanto o jeito “frio” de expor a ciência é através 

de objetos estabilizados, o jeito “quente” trabalha através de relacionalidade, isto é, 

lançando luz nas múltiplas relações entre sujeitos e objetos, e entre as posições dos 

vários atores numa controvérsia. A controvérsia foca em posições, relações e processos, 

mais do que em produtos e objetos estáveis. Em controvérsias encontramos objetos que 

estão abertos em vários sentidos: na flexibilidade de interpretações, no envolvimento 

que as pessoas têm com eles; são mais suscetíveis para serem questionados, para ser 

mudados. 

Esta metodologia de pesquisa, então, denominada Cartografia das Controvérsias 

que passamos a também utilizar como balizadora. Ela é herdeira de posicionamentos 

teóricos, éticos e políticos de Latour que conforme Queiroz e Melo (2008) dispensa um 

tratamento aos objetos de pesquisa que os submete a testes de força, fazendo o processo 

de definição/conhecimento dos fatos e artefatos da ciência ser explicitado como produto 

das conexões em redes heterogêneas que articulados é que dão sustentação a forma que 

os estabilizam. Assim explorar as controvérsias pode na verdade, ao abordá-las no 

tecido ainda em feitura das redes, desestabilizar os nossos centros de produção de 

verdade, ressaltando o caráter produtivo no processo múltiplo e controverso no qual são 

forjados os enunciados verdadeiros. 
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Os que estudam ciência pela perspectiva das ciências sociais – uma separação 

artificial que emerge na tentativa da ciência de dividir em pólos como Natureza e 

sociedade – tem observado que a “ciência é pelo menos tão rica em discordância e 

incerteza quanto é na harmonia estabelecida pelo consenso” (THOMAS apud MEYER, 

2009, p. 2). Posicionando a ciência em seu contexto social, cultural e político ela 

aparece muito mais aberta a conflitos e desacordos: 

 

Concentrando-se em ciência nas suas relações com cada um deles 

(reinos sociais) quase inevitavelmente introduz elementos de 

controvérsia. Pois, assim, deixa de ser simplesmente uma questão de 

como o mundo físico funciona, e em vez disso se torna uma questão 

de como grupos de pessoas se relacionam entre si - colegas e rivais, 

patrocinadores e governadores, jornalistas, críticos e políticos, etc 

(ARNOLD apud MEYER, 2009, p.2). 

 

E por que, então, estudar os tópicos quentes, como as controvérsias? O que de 

potente essa abordagem pode proporcionar? Controvérsias têm a vantagem que conter 

enunciados que disputam torna justamente os processos sociais, que normalmente não 

são visíveis para os forasteiros, explícitos. Visibiliza a confecção da ciência, os 

movimentos do seu processo reticente de se produzir. “No curso de disputas, os 

interesses especiais, preocupações vitais, e os pressupostos ocultos de diversos atores 

são claramente revelados” (NEKLIN apud MEYER, 2009, p. 2). Ao trazer estes 

discursos controversos à vista do público, os pressupostos normalmente implícitos são 

desafiados, os procedimentos de rotina são analisadas, e os argumentos são atacados. O 

estudo das controvérsias faz manifestar o processo que guia ao conhecimento científico 

e ao artefato tecnológico, aborda o processo em sua abertura ainda. “As controvérsias 

revelam, em outras palavras, a fábrica política e social da ciência.” (MEYER, 2009, p. 

3). Visibilizam as várias políticas de confecção de cientistas e não cientistas 

questionando as práticas de purificação que deixaram os trabalhos da ciência pautados 

em separações e que conferem legitimidade a apenas alguns discursos de alguns 

enunciadores apenas. 

Neste sentido o Princípio da Simetria proposto por Latour aponta que o 

conhecimento reclamado por todos os lados precisa ser analisado, essas vozes precisam 

poder falar e serem ouvidas. No entanto diante de uma análise das relações de saber-

poder que constituem nossa sociedade pode-se problematizar que a “análise simétrica é 

quase sempre mais útil para o lado com menor credibilidade científica e autoridade. 
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Simetria epistemológica muitas vezes leva a assimetrias sociais ou não neutralidade” 

(SCOTT et al apud MEYER., 2009, p. 4), sendo estratégico para incluir as vozes que 

costumam ser deixadas de fora. 

Estabelece também um compromisso com o fato de que a verdade não é dada 

pela natureza, mas produto de processos sociais e negociações, que quanto mais 

construído um fato ou artefato mais real ele é. E assim que trataremos nessa pesquisa a 

produção dos conhecimentos. 

Podemos passar a entender não A verdade, mas os regimes de verdade que pode 

ser um conceito-ferramenta a contribuir inclusive para desestabilizar a própria 

Psicologia que, enquanto aspirante à ciência, conforme nos apontou Foucault (2002) a 

Psicologia do século XIX ostentou como duas preocupações: “alinhar-se com as 

ciências da natureza e de encontrar no homem o prolongamento das leis que regem os 

fenômenos naturais” (p.133). Fenômenos que durante muito tempo, e ainda hoje, são 

utilizados para supostamente comporem verdades. 

Essa psicologia, que buscava constituir-se como conhecimento positivo, 

ancorou-se, segundo este autor, em dois postulados filosóficos: “que a verdade do 

homem está exaurida em seu ser natural, e que o caminho de todo o conhecimento 

científico deve passar pela determinação de relações quantitativas, pela construção de 

hipóteses e pela verificação experimental” (p. 133). 

Foucault (1998), ao discutir os modos como os discursos científicos constituem-

se em regimes de verdade que formam sujeitos, questiona não apenas as possibilidades 

e limitações desta Ciência e dos saberes psi, mas propõe pensar que outras formas que 

estes podem assumir, não com a intenção de buscar para si o caráter científico, mas 

problematizando questões tais como: a que objetivos tais saberes vinculam-se ou podem 

vincular-se, como “funcionam” produzindo realidades e modos de subjetivação a 

serviço da construção de determinadas ideias sentidas como verdade. Nortes que 

apostamos na Psicologia que queremos construir. 

Tanto a ciência quanto a cultura são práticas que ao produzirem sentidos, estes 

adquirem efeitos de verdade, instituindo modos de ser e de compreender, e explicar a si 

e ao mundo. Natureza e Sociedade são construções/efeitos de práticas sociais. A ciência 

não está acima da cultura para analisá-la ou sofrer sua interferência, mas é em si uma 

prática cultural. 
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Renunciando enunciar verdades sobre o sujeito que valham universalmente e 

para todos os tempos as controvérsias podem ser uma via capaz de potencializar tal 

perspectiva. Colocar em análise como as controvérsias irrompem, chegam a um fim e 

qual o processo através do qual isso acontece significa perseguir as pistas de sua 

emergência e de seu fechamento, os caminhos pelos quais são tecidas as redes sociais, 

os fatos e artefatos científicos. “O fechamento de uma controvérsia significa que uma 

verdade ganhou e os argumentos em seu favor retrospectivamente se tornam aqueles 

que são razoáveis” (MOL apud MEYER, 2009, p. 4) e não que ela é mais racional ou 

verdadeira que as outras que esmoreceram pelo caminho. 

Assim, tomaremos, através das pistas dos métodos sobre os quais discorremos, 

estes diversos fatos e discussões como disparadores, acontecimentos potentes para 

colocar em análise o funcionamento da sociedade atual, para problematizar as questões 

colocadas pelas relações sociais para as quais respondemos através da ação policial, 

principalmente da polícia de choque, e os pressupostos pelos quais tem acontecido essas 

ações. 

O esforço que se desenha na pesquisa é o como abordar, numa tentativa de 

elaborar uma costura, que a princípio nos aparece como interessante e potente, entre as 

metodologias/políticas de pesquisa da Cartografia e da Cartografia das Controvérsias. 

Apostar na tensão das controvérsias e não nas categorias ou fenômeno entendidos de 

forma dada e estável e apontar para a desconstrução de uma ontologia e a possibilidade 

de construção de muitas outras. E ainda não só mapear as controvérsias, mas mesmo 

onde encontrar o consenso, poder identificar como essas rotulações se fecharam e 

confrontá-las e abrir talvez novas controvérsias. Desafiar as grandes categorias que 

organizam o mundo contemporâneo problematizando os modos de produção da 

realidade e potencializar construções mais polifônicas, mais articuladas, um multiverso 

– já que universal só é possível com políticas que defendem uma suposta natureza. 

Assim as controvérsias são uma rachadura que abre a possibilidade dos 

enunciados serem interpelados, serem contraditos, abre espaço para a recalcitrância, 

para que algo de diferente seja digo, construído, pluralizando os mundos e os sujeitos, 

potencializando a produção de desvio do já posto. Ampliando as possibilidades de 

maneiras de pensar, sentir e agir em relação aos fenômenos sobre os quais nos 

debruçaremos. 
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Sem esquecer, nesse processo, o quanto estão todos implicados, inclusive, e, 

sobretudo, o pesquisador, e não só os ‘pesquisados’. Que a pesquisa possa promover 

ações desses atores numa constituição mútua de si próprios, do pesquisar COM, do 

campo nesse processo de intervenção/transformação pretendido pela pesquisa, 

construindo aberturas para o outramento. “Nunca se escapa ileso do agir: agimos e 

somos agidos” (SOUZA et al, 2012, p. 33). 

 

 

Ao falar sobre a Escrita, Mia Couto afirma 

a importância de sentir-se perdido... 

Estar quieto, só, para ouvir essas vozes. 

É preciso estar atento às histórias dos outros, 

saber não ser para dar espaço que essa gente seja. 
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2 – POLÍCIAS: o que são para nós? 

 

 

“A questão de seu pertencimento a este presente, não será 

de forma alguma a questão de sua filiação a uma doutrina 

ou a uma tradição; não será mais simplesmente a questão 

de seu pertencimento a uma comunidade humana em 

geral, mas o seu pertencimento ao um certo “nós”, a um 

nós que se relacione com um conjunto cultural 

característico de sua própria atualidade. É este nós que 

está a caminho de tornar-se para o filósofo o objeto de 

sua própria reflexão”. 

MICHEL FOUCAULT, em “O que é o iluminismo?” 

 

 

 Muito se fala de ‘polícia’, usamos corriqueiramente essa nomenclatura, mas ao 

que estamos fazendo referência quando a utilizamos de maneira ordinária? ‘Polícia’ no 

cotidiano é um termo genérico, um termo que pode fazer acepção a muitas atividades e 

instituições. Faz menção também a um certo “nós” da nossa atualidade. É esse ‘nós’ que 

nos interessa. 

No entanto, uma vez que esse “nós” diz de algo amplo e disperso, para o 

presente trabalho realizaremos uma demarcação do campo problemático sobre o qual 

nos debruçaremos. O recorte que tomaremos como dispositivo de análise disso que 

pertencemos, das nossas relações sociais e dessa nossa própria atualidade que é objeto 

de nossa reflexão, é uma atividade de polícia. Assim, para percurso que propomos nessa 

tese, nos guiará a interrogação: o que são as polícias pra nós? Não qualquer polícia e 

nem qualquer nós, mas essas instituições da nossa atualidade e que nos constituem num 

mesmo processo. E mais especificamente ainda uma dada modalidade de polícia 

funcionará como analisadora. 

Nesse caminho, começaremos discorrendo sobre algumas questões gerais sobre 

Polícia até que alcancemos a especialidade que elegemos como campo de análise. 

Justamente pelo fato de utilizamos recorrentemente o termo ‘polícia’, acreditamos que é 

importante, sobretudo, nessa pesquisa, distinguirmos que existem diferentes usos, 

configurações, tipos e funções de polícia. As instituições chamadas de policiais variam 

conforme peculiaridades, tempo e história dos diferentes países e regiões e além de 

características particulares de cada corporação e podem possuir funcionamentos e 
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estruturas bastante distintas. Podem vincular-se a diferentes âmbitos, como também 

possuírem diferenças em relação às atribuições, formas de organização, processos de 

subjetivação, etc. 

Consideramos que a discussão de alguns desses aspectos, além de já 

contribuírem para reflexões que possam nos ajudar a responder o que são pra nós, pode 

também contribuir pra elucidarmos melhor como o campo que habitamos foi se 

construindo social e historicamente. 

 Nesse sentido, além do ineditismo que pode emergir da 

habitação/experimentação do território no campo problemático que se recorta nessa 

pesquisa e da possibilidade de uma rica análise proveniente desse cenário vivencial, 

existe também um importante trabalho, embora um pouco mais descritivo e até mesmo 

teórico e bibliográfico, ou mesmo historiográfico, para realizar. Até mesmo para a 

análise de tal território de pesquisa, precisamos habitar também não somente um 

território físico, mas o das instituições
33

, das construções dos saberes, definições, 

pactuações, legislações, momentos e contextos históricos que os constituíram. 

Procurando nesse processo elucidar as maneiras de pensar, sentir e agir em relação a tais 

instituições. 

Assim, esse momento do trabalho demarcará e discriminará algumas questões, 

não só em relação à qual polícia/instituição utilizaremos como dispositivo para nossas 

análises, mas, sobretudo, explicitará particularidades que são as que movem a dinâmica 

de forças policiais e também ‘policialescas’, que inclusive transpassam os muros das 

corporações, e alimentam uma dada engrenagem, forjando, assim, algumas lógicas que 

vemos operar no mundo. 

Antes de tudo, nos interessam essas lógicas, mas do que as formas e os 

estabelecimentos. Interessa-nos o que fazem, por que fazem e o que gostaríamos que 

pudessem fazer. Como as pensamos, as sentimos, a produção de subjetividade que 

construímos acerca de tais. Como essas questões perpassam os muros estabelecidos e 

                                                             
33

 Nesse trabalho nos referimos à instituição no sentido da Análise Institucional. Sendo assim, “A 

instituição é, portanto, algo jamais acabado ou permanente, já que, seu aspecto instituinte – aquilo que é 

criação no social-histórico – se presentifica nas significações instituídas. Dessa forma, a instituição (...) só 

pode ser falada, analisada, pensada, levando-se em consideração o social-histórico em que suas 

formas/forças ganham visibilidade.” (BARROS, 2007, p.126). Constrói-se, então, permanentemente 

através dessa conjugação dos movimentos instituídos e instituintes (como definidos no Capítulo 1). Difere 

do sentido por vezes no qual é empregada, como estabelecimento. Para nós estabelecimento, a edificação 

que faz acepção a dada Organização e forma física, se refere a elementos distintos se comparados com a 

Instituição. 
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colocam-se de maneira difusa e capilar nos processos de subjetivação cotidianos, 

micropolíticos. Essas questões transversalizarão toda a tese. 

 Conforme nos afirma Monjardet (2003), “quando se trata de saber “o que faz a 

polícia”, isso o é no duplo sentido da expressão: empírico (descritivo) e teórico 

(funcional)” (p. 14). Assim, desenvolveremos aspectos de tais âmbitos. Não somente 

elucidando o que teoricamente faz a polícia, mas também apontando empiricamente 

uma descrição de suas práticas cotidianas, acompanhando os rastros dos caminhos 

traçados diariamente e cartografando como se entrelaçam todos os sentidos da 

expressão. 

Utilizando, ainda Monjardet como intercessor, podemos problematizar do que se 

trata o que a polícia faz quando o mesmo afirma que: “No sentido empírico ou 

descritivo: numa dada sociedade, um conjunto de instâncias, poderes, autoridades, 

administrações, corporações, serviços, quadros, se identifica como “polícia” 

(MONJARDET, 2003, p. 14)”. Percorreremos algumas dessas instâncias e também as 

funções teóricas da instituição polícia como ponto de partida de nossos estudos. 

Segundo Bretas e Rosemberg (2013) a polícia enquanto objeto de interesse 

acadêmico é recente no campo historiográfico mundial e no Brasil ainda mais novo, 

com uma produção mais intensificada nas últimas quatro décadas de forma mais 

promissora, e passamos muito tempo tendo uma única historiografia oficial. 

Bretas (1997) nos afirma que o ponto de partida atribuído à polícia enquanto 

instituição é muitas vezes a suposta natureza do Estado. Percorrer alguns fios, neste 

sentido, então, nos darão pistas para construir o que seja uma das concepções 

dominantes de polícia. 

Nesse sentido, algumas ideias são, em tese, fundantes da noção que se propaga 

de polícia. Constroem uma teoria e atribuem um sentido onde a polícia se constitui 

engrenagem imprescindível dentro de um sistema no qual “A formulação e vigência de 

leis e normas referentes à Segurança Pública são necessárias para a própria existência 

humana, possibilitando abster-se a “natureza perversa” inerente ao homem, buscando 

seu aperfeiçoamento” (COSTA, 2002, p. 21). Sendo tais normas e leis um dos 

fundamentos de existência do Estado que seria regulador das relações através da 

mediação que as mesmas proporcionariam. Sua necessidade adviria justamente de uma 

suposta natureza do homem que inspirariam sua construção. 
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Abordaremos alguns desses conceitos e pressupostos que ainda se fazem 

presentes em discursos e práticas na contemporaneidade, são atualizados no direito, na 

sociedade, nas relações sociais e cotidianas. 

Em grande parte, tais ideias afirmam uma inevitabilidade de tal estrutura, como 

podemos observar na teoria hobbesiana, tratada originalmente nas obras De Cive e 

Leviatã, publicados em 1642 e 1651 respectivamente. Afirmam um modelo essencial a 

ser construído em virtude do fato de atribuírem que o Homem, inicialmente, vivia em 

um “Estado de Natureza”, e nessa proposta tal estado produzia um estado no qual cada 

homem detinha como situação própria os sentimentos egoístas, violentos e 

ambiciosos
34

, e com isso havia receio e verdadeiro temor dos homens uns em relação 

aos outros. Em tal cenário descrito a ausência de leis era condição de fraqueza 

individual em relação a todos esses outros, caso não houvesse qualquer tipo de união 

para a melhoria de suas necessidades básicas. A partir destes supostos aspectos então 

que “através do racionalismo próprio do Homem, constataram que para haver uma 

melhoria nas condições de sobrevivência e também das resoluções de suas necessidades 

básicas era necessário o esforço de todos em uma convivência harmônica” (COSTA, 

2002, p. 22). 

Uma vez que a expressão de tal pensamento era que se o homem fosse entregue 

a seu próprio arbítrio, num estado sem lei, sem direito, sem constituição política e sem 

instituições sociais, estaria relegado ao desgoverno e ao perigo constante de irrupção da 

guerra civil de todos contra todos, no qual existiria o medo, a insegurança e a 

conflitividade em formas exacerbadas e totais, para controlar a irrupções de tais 

situações era necessário construir alguma instância que exercesse um limite externo – 

uma vez que a natureza ‘interna’ do homem não poderia produzir um controle – de tal 

natureza no sentido de contê-la. Hobbes acreditava que seria necessário impor 

mecanismos que controlassem a vontade humana, o que seria alcançado por meio do 

que chamou de Estado–Leviatã e que exerceria o controle social através da coerção, 

onde cada homem teria que sacrificar um pouco de sua liberdade pessoal em nome de 

um poder absoluto e centralizado que visaria assegurar a paz interna e a defesa comum 

(COSTA, 2004a). Esse seria o esforço/sacrifício que os homens precisariam empreender 

                                                             
34

 Hobbes [1588-1679] ficou bastante conhecido por sua concepção de homem que afirmava uma suposta 

natureza humana intrinsecamente violenta e enunciada na frase “O homem é o lobo do homem”, ideia 

ainda circulante e produtora de subjetividade. 
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para alcançar uma convivência harmônica, a elaboração de um “Estado Social” e 

conceder-lhe poder para implementar tal finalidade. Assim, pela via do que foi nomeado 

posteriormente de “Contrato Social”, leis e normas de conduta social, às quais todos 

aqueles que desejassem viver em sociedade acordariam em obedecer, se alcançaria um 

conjunto que fosse fortalecido. 

No contexto do Movimento Iluminista, no século XVIII, no bojo de uma série de 

transformações, baseado em ideias enunciadas também por Rousseau [1712-1778], 

podemos constatar uma construção de pensamento similar. Através desses pensamentos 

entende-se que a sociedade se organizaria pelo consenso dos indivíduos livres com base 

nesse “Contrato Social”. Realizam esse pacto como um somatório de vontades e 

interesses individuais manifestos no exercício do livre-arbítrio, da responsabilidade 

individual, da livre iniciativa econômica. Apesar de, em relação a Hobbes, suas ideias 

serem distintas em alguns aspectos – sobretudo em relação a concepção da dita natureza 

humana
35

 –, Rousseau também vai sustentar a necessidade de uma instância reguladora 

que irá mediar o pacto social estabelecido entre os homens Embora, a partir de distintas 

ideias pressupostas, em virtude do que atribui à natureza humana, e a partir desta, então, 

diferir sobre a função e finalidade do contrato social e sua implementação social e sobre 

o que deve incidir tal controle
36

. No entanto, o que nos interessa para a análise que 

realizamos é a permanência dessa ideia na necessidade de uma organização que através 

de um contrato geral pactuado os homens poderiam estabelecer instâncias de controle e 

regulação social. “(...) para que a sociedade “sobreviva” é necessário que haja normas 

que disciplinem a conduta humana. (...) racionalizar o convívio de todos de uma forma 

geral” (COSTA, 2002, p. 31). 
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 Em seu livro “Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens”, publicado 

originalmente em 1755, Rousseau (1978b) desenvolve a sua definição da natureza humana como um 

equilíbrio perfeito entre o que se quer e o que se tem. Se Hobbes teve uma frase enunciativa de seu 

pensamento geral, por sua vez Rousseau também: “o homem nasce bom e a sociedade o corrompe”. 

Segundo seus pensamentos as instituições educativas que corromperiam o homem. Logo, a noção de 

contrato social, apesar de também entendida como necessária e a maneira como os homens se organizam 

em sociedade, terá como foco desse controle outra instância, deverá trabalhar no sentido de justamente 

evitar que tal natureza distinta seja corrompida. 

36
 “Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com 

toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, 

permanecendo assim tão livre quanto antes. Esse, o problema fundamental cuja solução o contrato social 

oferece” (ROUSSEAU, 1978a, p. 32) livro contrato social ROUSSEAU, Jean-Jacques. original de 1762 
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Rousseau com suas ideias propagou que a lei é a expressão da vontade geral, 

coforme nos afirma Ferreira Filho (1999), nessa perspectiva:  

 

não se admite como lei senão a que visa o interesse geral. (...) por isso, 

só se legitima o surgimento da sociedade se ela tiver por base o acordo 

de todos. Esse acordo é o pacto social, e para ele é imprescindível a 

anuência de todos, sem exceção. A partir dele é que se há de conceber 

a sociedade. Declara ainda que o pacto social, para estabelecer a vida 

em sociedade de seres humanos naturalmente livres e dotados de 

direitos, há de definir os limites que os pactuantes consentem em 

aceitar para esses direitos. A vida em sociedade exige o sacrifício, que 

é a limitação do exercício dos direitos naturais. Não podem todos ao 

mesmo tempo exercer todos os seus direitos naturais sem que daí 

advenha a balbúrdia, o conflito. É o que o artigo 4º da Declaração de 

1789 exprime, na sua Segunda parte: o exercício dos direitos naturais 

de cada homem não tem por limites senão que assegurem aos outros 

membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites não 

podem ser determinados senão por lei (p. 2). 

 

 Ainda nessa perspectiva, “Montesquieu, em sua obra Do espírito das leis, 

escreveu que as leis são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas, 

bem como Rosseau deduziu a célebre fórmula de que a lei é expressão da vontade 

geral” (COSTA, 2002, p. 69, grifos do autor). Dessa forma, desenvolvendo uma ideia 

de que a lei visa senão o interesse coletivo e social, que cuidaria reflexamente do 

interesse individual. 

 A proposta engendrada por essas concepções vai apontar que o Contrato Social 

buscava a pacificação social, principalmente através de suas duas leis basilares: 

 

1ª Lei – “Cada homem deve esforçar-se para a paz
37

.” Verifica-se 

que todos deveriam usar de todos os meios para buscar a paz, e que 

até mesmo a guerra deveria ser realizada nesta busca.  

2ª Lei – “Cada indivíduo deve consentir em renunciar ao exercício de 

todos os seus direitos e coisas em benefício da sociedade, para que 

esta possa satisfazer e conservar a liberdade de todos.” (COSTA, 

2002, p. 23, grifos do autor). 

 

 Nessa leitura entende-se que o funcionamento dessa estrutura demanda uma 

instância que a dirija, além de níveis/instituições aptos para o alcance da implementação 

e efetiva operação desse controle. Fundamentos utilizados, muitas vezes, para explicar a 

existência do Estado e das instituições policiais por muitas leituras que circulam de 
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 “Pela paz e pela ordem”, veremos como esse lema ainda é enunciador de polícias atualmente. 
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forma hegemônica
38

. E, apesar de algumas divergências constatadas entre os 

contratualistas, observa-se que afirmaram a necessidade de uma limitação dos direitos 

individuais em benefício do interesse coletivo da sociedade e da organização da 

sociedade de uma determinada forma dita propiciadora da coexistência humana. 

 

Pode-se observar que a convivência em sociedade apresenta elementos 

objetivos de coexistência, a saber: 

Finalidade – A Teoria Finalista nada mais é do que atribuir-se um 

objetivo ao contexto para a satisfação das necessidades sociais. O 

Estado deverá, através de seu Poder, promover os fins sociais, o bem 

comum, ou seja, a felicidade de todos através de ações conjuntas dos 

integrantes da sociedade. 

Poder social – Nada mais é do que o exercício da autoridade de uma 

ou de algumas pessoas em busca da organização social, visando o 

cumprimento dos fins estabelecidos pelo Estado. Nos Estados 

Democráticos de Direito o Poder está nas mãos da sociedade, através 

de seus representantes. Apesar das divergências teóricas, constata-se a 

necessidade da existência de normas de conduta para coexistência da 

própria sociedade, em que todos os seus integrantes devem obedecê-

las sob vista da autoridade do Estado. (COSTA, 2002, p. 24). 

 

 Explicitando, assim, a função/finalidade do Estado e a existência de seus órgãos 

de execução de tais fins estabelecidos, sendo a polícia um deles, e o foco de nosso 

trabalho. 

Tais pensadores, junto com tantos outros fundam concepções que se analisadas 

nos seus principais conceitos elaborados, apontam que a sociedade só sobrevive através 

da criação do Estado Social, sendo necessária a atuação desse controle externo a fim de 

efetivar a possibilidade da vida em sociedade, cujas instituições encarregadas de 

implementação de parte desse seriam as polícias. Assim, os nomeados, por conta da 

noção de “Contrato Social”, de contratualistas: Thomas Hobbes, Jean Jacques 

Rousseau, Montesquieu, John Locke, inauguram uma leitura de mundo que vai produzir 

novos parâmetros de construção e relação social a partir daquele momento e ainda 

permanecem nos subjetivando e embasando as produções de mundo que construímos. 
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 Podemos afirmar que os contratualistas defenderam o Contrato Social e a existência de um Estado que 

o implemente e o regule. A principal diferença entre Thomas Hobbes e os demais contratualistas estava 

na teoria quanto à realidade dos homens em seu estado de natureza. Enquanto aquele considerava sendo 

constituída por uma natureza intrinsecamente violenta, os demais “os consideravam como tão bons que 

eram extremamente fracos” (COSTA, 2002, p. 23), no entanto, ambos consideravam como solução 

necessária a existência de um contrato social para que se fortalecessem. Alcançado abdicando de seus 

totais direitos e coisas em benefício de uma coletividade. Tais diferenças mencionadas inspiram ideias, 

porém, de que as mesmas engendrariam uma implementação do contrato social por vias distintas: “(...) 

Estados “absolutistas” que adotaram a Teoria de Hobbes, e nos Estados Democráticos de Direito, onde 

foram adotadas as teorias dos demais contratualistas” (idem, ibidem). 
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Vale dizer então que a vida em sociedade exige o sacrifício que é a 

limitação dos direitos naturais. Não podem todos ao mesmo tempo 

exercer todos os seus direitos naturais sem que daí advenha a 

balbúrdia, o conflito. No pensamento político setecentista, a 

declaração de direitos, por um lado, explicita os direitos naturais e, por 

outro, e, como já se apontou, enuncia as limitações destes, que são 

admitidos a bem da sociedade (FERREIRA FILHO apud COSTA, 

2002 p. 69). 

 

Enunciam pressupostos de que algumas condições ditas essenciais dos homens 

tornaram necessárias pactuações para a sobrevivência e proteção. Assim, a convivência 

humana precisaria ser mediada, devida às tais características humanas e sociais, para 

possibilitar a existência da vida em sociedade. Por isso os homens em tese necessitaram 

pactuar, a despeito da perda de parte ou de alguns aspectos de sua liberdade, teriam a 

contrapartida de segurança. Estado seria o elemento essencial para possibilitar o 

funcionamento do contrato social e o tutor das relações oriundas deste, e nesse sentido a 

polícia teria sido a delgada pelo Estado pra exercer atividade que garantiria a 

implementação e manutenção do contrato social. É tal ideia em síntese que ainda se 

atualiza e que será, então, importante em nossa análise. 

Mas por que os indivíduos contratariam? Porque tinha interesses e antes do 

contrato eles estavam ameaçados. Tem vontade de manter em segurança, de 

salvaguardar pelo menos alguns de seus interesses e por isso aceitam sacrificar outros. 

Pretendiam defender parte de seus interesses, construir direitos que fossem assegurados 

através desse arranjo. “É a vontade jurídica que se forma então, o sujeito de direito que 

se constitui através do contrato é, no fundo, o sujeito do interesse.” (FOUCAULT, 

2008a, p.373), nos diria Foucault. 

E o que tornou possível o surgimento de tal sujeito? Do que davam conta essas 

teorias e proposições? Quais eram as condições que as possibilitavam? 

É preciso entender a história da emergência desse cenário e o como o homem vai 

criando os mundos e a si relacionados às conjunturas existentes, à realidade de uma 

época e lugar. Nesse sentido, alguns acontecimentos nos elucidam as estruturações 

políticas e sociais e as produções de saberes, em curso. 

Na emergência das ideias e conceitos presentes nessas discussões do contrato 

social algumas transformações vinham acontecendo. Vínhamos de uma organização 

social, política, econômica, centralizada em uma figura com a lógica do Absolutismo 
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governando a vida e a existência, a qual vinha sendo modificada com a irrupção de 

novas possibilidades em processo. Nesse cenário, Fábio Konder Comparato (1999) 

descreve que já “na passagem do Século XII ao Século XIII. Não se trata, ainda, de uma 

afirmação de direitos inerentes à própria condição humana” (p. 33), tal qual hoje 

nomeamos, mas o processo “do início do movimento para a instituição de limites ao 

poder dos governantes, o que representou uma grande novidade histórica” (p. 33). Em 

tal contexto, pensar a instituição de um contrato social pactuado entre os homens e a 

instauração de um Estado, era naquele momento a possibilidade de limitação do poder 

irrestrito do absolutista. O Contrato Social e sua proposta de estruturação da sociedade 

surgem de condições na quais uma resposta pretendia ser construída para esses 

acontecimentos, para mudanças. Nessa ocasião, de alguma forma era também um 

processo no qual se “(...) se iniciou a valorização pelo povo, da condição de liberdade, 

devido à decadência do sistema feudal, advindo os chamados burgos novos” (idem). 

Essas variadas nuances históricas nos mostram a multiplicidade dos fenômenos: 

a proposta de limitação do exercício da liberdade em prol de uma dada organização 

social que o Contrato Social proporcionaria, era também uma resposta de afirmação da 

liberdade num momento de saída de uma fase absolutista cuja organização era distinta e, 

no entanto, limitante também. 

Comparato (1999) nos afirma que “No século XVII, em sua totalidade, houve a 

chamada crise da consciência europeia” (p. 36, grifo do autor), que emergiu com 

questionamentos e “fez ressurgir na Inglaterra o sentimento de liberdade, alimentado 

pela resistência à tirania” (p. 37), sendo contestados os poderes absolutos do monarca, 

tanto pelo clero quanto pela nobreza e pelo próprio povo. Esse fenômeno produziu 

rupturas para a proposição de novas maneiras de conceber a convivência humana e de 

formas propostas de regulamentar o exercício da convivência/do direito, sobretudo, de 

liberdade
39

, em coletividade. 

Carvalho (2008) nos indica que a formação do Estado Moderno que irrompe 

nesse processo carrega consigo princípios de organização e de racionalização da 

administração pública como um ideal de segurança. Nesses percursos, não é de qualquer 

produção de segurança que se fala então, nem mesmo de qualquer liberdade nesse 

caminho, mas tais agências de controle social construídas, inseridas na burocracia, a fim 
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 Especificamente sobre a noção de liberdade enquanto direitos, retomaremos essa discussão 

posteriormente. 
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de operacionalizar tal formação, terão objetivos como: gerenciar os desvios, prevenindo 

que aconteçam, e reprimi-los, punindo os delitos. Entendendo que dessa forma se 

implementaria o projeto proposto, os aspectos pactuados que garantirão uma dada 

segurança, mesmo que com restrição da liberdade. 

O projeto político da Modernidade afirmava o objetivo da busca da felicidade e 

convivência, através da negação da dita barbárie e da afirmação da civilização. Muitas 

vezes nesse processo se aponta como elemento fundamental para a realização deste 

propósito a segurança. Assim, teoricamente, os homens em troca de segurança optam 

por limitar sua liberdade, alienando certo domínio ao repositório comum denominado 

Estado. Toda a força do Estado estaria trabalhando em prol da promessa de felicidade e 

de um bem comum que seriam assim supostamente garantidos caso se mantenha o 

cumprimento do projeto moderno de socialização e a consequente segurança que ele 

propiciaria. Um contrato social irrompe como uma possibilidade de regular a 

coletividade a fim de alcançar os ideais propostos. 

Estes aspectos apresentados, não são a única perspectiva de leitura de mundo, 

mas se constituem em uma ainda fortemente presente na subjetivação contemporânea. 

Ideias e princípios que vigoram até hoje e compõe a construção da nossa sociedade, do 

Direito, dos homens, do mundo. Ainda se presentificam nas produções de 

regulamentação das condutas sociais propagadas como a possibilidade de resguardar 

tanto o próprio homem como a sociedade em que vive. Conforme descreve Galliano 

(1986), continua atuante a concepção de que não haveria: “organização social duradoura 

sem que pelo menos outro requisito geral seja preenchido: que os direitos e obrigações 

decorrentes das normas sociais sejam sempre recíprocos, vale dizer que impliquem 

sempre uma relação de dar e receber em troca” (p.9). E prossegue: “Pode-se dizer que, 

em outras palavras, é o cumprimento das normas, ou das obrigações delas decorrentes, 

que dá estabilidade à vida social” (p. 11). Demonstrando a permanência e legitimação 

de concepções instituídas. 

 Muitas vezes, a relação estabelecida com as leis e as normas até mesmo, 

conforme observado no princípio ubi jus ibi societas
40

, são muitas vezes entendidas 

como representantes de direitos considerados naturais. 
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 Significa: onde há direito, há sociedade e vice e versa. Era um brocardo dos legisladores romanos que 

afirmava que caso o Direito não existisse não existiria sociedade. 
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 Problematizamos, no entanto, tal relação como sendo uma naturalização – o que 

difere de ser natural, mas significa ser propagado como sendo natural e, portanto, 

inevitável, e não construído – das leis, de sua necessidade e de suas maneiras de 

construção. Afirmando-as exatamente como construção. Efeitos de construções tecidas 

com lutas, relações de poder, tensionamento de forças, num processo contínuo de idas e 

vidas, conquistas e retrocessos. A construção dessas não são descobertas de uma 

suposta natureza desvelada e natural ao homem, ou fruto de uma anuência de todos, mas 

fruto de negociações, embates, e, não numa consensualidade, tecidas nas relações
41

. 

Diferente do suposto pacto que expressa a vontade geral e sobre o qual todos 

acordariam, o processo de emergência das normas, leis ou normas, sociais, não é tecido 

sem resistências, disputas, em meio a relações de poder e força. A liberdade, os direitos 

pactuados, foram construídos ao longo da história e existência humana efeitos de 

movimentos que se engendraram num processo de (re)construção, transformação, 

manutenção da ideia de que sejam entendidos como inerentes aos seres humanos, e a 

todo ser humano. Caminho não natural, mas titubeante e de lutas. 

Assim, também o nosso objeto-processo de estudo, a Polícia, entendido muitas 

vezes como representante da lei, não é uma instituição natural e inevitável, uma simples 

estruturação que representa um pacto social acordado por todos sem exceção, mas “A 

criação do aparelho policial vai exigir a transferência da defesa da sociedade para o 

Estado que a representa, num processo que não é, absolutamente, consensual
42

” 

(BRETAS, 1997, p. 35-36). Tal transferência é um processo que também teve um 

percurso de construção, um percurso nem tão unânime assim na convivência em 

coletividade. “A extensão do poder policial na regulação e fiscalização da ordem 

privada é objeto de constante conflito (...)” (idem, p. 36). Tais conflitos e controvérsias 

é que nos interessam acompanhar. 

Como vimos até aqui, muitos estudos de polícia se restringem a elucidar sua 

origem, debruçando-se sobre sua existência como determinada, essencial e legítima 

dentro de uma dada organização social, concepção de mundo e de homem. Atribuindo-

lhe uma natureza perene e inevitabilidade para a sociedade humana fundamentada numa 
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 Vide o processo atual de construções de leis no legislativo. 

42
 A resistência ao poder policial é muito clara na Inglaterra após a reforma policial de 1829. Ver David 

H. Bayley, “The police and political development in Europe” (p. 342) e Peter K. Manning, em “Police 

work: the social organization of policing”. 
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certa acepção de Estado. Como nos afirma Bretas (1997): “A base dos trabalhos sobre 

polícia gira em torno de sua inserção no Estado, quase sempre incapazes de recuperar as 

dimensões cotidianas da atividade policial” (p. 30). Assim, muito se fala de polícia, ao 

mesmo tempo em que pouco se fala do que faz a polícia. Atribui-se à polícia apenas os 

efeitos de sua constituição, menos do que se cartografa sua construção e permanência. 

Por outro, também, além de se restringirem a tal inserção, muitas vezes, o fazem 

apenas lançando luz para o caráter opressivo/repressivo do aparelho policial, focando 

em geral nas denúncias contra tal instituição. Bretas (1997) aponta que no campo da 

historiografia policial o que prevalece são algumas perspectivas cujas leituras são 

circunscritas a um aspecto apenas possível de sua existência, privilegiando, no entanto, 

de uma forma geral, somente esse. Dessa forma, também se essencializa o que seja 

polícia e se estabelecem juízos de valores a prioris. 

 

Vejamos como se desenvolve o argumento de um dos poucos 

trabalhos de maior extensão produzidos nesta linha: O ponto de 

partida da polícia é a natureza do Estado. “A análise marxista 

desenvolvida mais cuidadosamente por Lenin, em O Estado e a 

Revolução, vê a polícia na sociedade capitalista como parte – junto 

com os militares
43

 e o sistema penal – do aparato de força e violência 

do Estado, que serve diretamente os interesses de classe capitalista. 

(...)
44

” (BRETAS, 1997, p. 26). 

 

Nessas leituras dominantes sobre a polícia se fala mais de Estado e a maneira 

como a polícia pode ser instrumentalizada pelo mesmo, a apontando com uma única 

aplicação nesse sistema, aparece como tendo a finalidade restrita de repressão, 

sobretudo de uma parcela específica: 

 

“A função central da polícia é controlar a classe trabalhadora. Este 

controle de classe toma inúmeras formas desde acabar com greves e 

ajudar na divisão entre trabalhadores brancos e do Terceiro Mundo, 

desde infiltrar-se nas atividades políticas dos trabalhadores até 

reprimir a cultura e as atividades recreativas da classe operária”
45

 

(BRETAS, 1997, p. 26). 

                                                             
43

 E, talvez, isto incida ainda mais, sobretudo, na Polícia Militar por ter essa dupla acepção, 

potencializando tal abordagem. 

44
 Institute for Study of Labor and Economic Crisis, The iron fist and the velvet glove: na analysis of the 

U.S. police, op. cit., p.89. 

45
 Institute for Study of Labor and Economic Crisis, The iron fist and the velvet glove: na analysis of the 

U.S. police, op. cit., p.89. 
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Uma questão que nos colocamos é se a polícia estaria fadada a unicamente 

reproduzir isso? A ser capturada em tais agenciamentos? Como sendo uma natureza, um 

destino, uma fatalidade irreversível da qual não se pudesse escapar, tornando impossível 

a possibilidade de outras construções? Perenizando uma rivalidade essencial e imóvel 

entre polícia e uma determinada parcela social e econômica? 

Preferimos caminhos que possam potencializar novos e variados possíveis. 

Construir leituras, análises e perspectivas que abram para a criação, a partir das quais 

não seja preciso se limitar, nem mesmo repetirmos o que já tenha acontecido. O 

conhecimento da história que apostamos é o que nos liberta dela em algum sentido para 

possibilitar ao conhecermos nossa atualidade também transformá-la. 

Não significa descartar ou negar usos e interesses aos quais a polícia possa ser 

colocada a serviço, mas levar em conta a heterogeneidade dos interesses, difusos, além 

de variáveis, múltiplos, e que forjam a fisionomia que as polícias assumem. É preciso 

também, a todo tempo, estar cartografando como esses aspectos, muitos locais e 

particulares, podem estar costurando redes específicas, e nem tanto generalizáveis e 

universais. Uma rede em movimento, composta não somente por instituídos, mas 

também - e talvez essa seja a entrada potente que podemos tensionar habitando o 

território, para não nos mantermos aprisionados em mais do mesmo num fatal 

determinismo - de movimentos instituintes
46

 que vão se desenhando mutuamente. 

Assim, procuramos intercessores que pudessem nos ajudar a precipitar os 

movimentos, produzir bifurcações em nossas análise/intervenções. Bretas (1997) vai 

afirmar que só com Thompsom que uma linha mais flexível na abordagem marxista vai 

se definir para o estudo da polícia, quando ele publica seu trabalho sobre a classe 

trabalhadora da Inglaterra: 
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 Movimentos que produzem uma autodissolução, a emergência de forças com teor instituinte que entre 

numa contradição com o instituído possibilitam o irromper do novo, de outros possíveis. “O instituinte, 

nós a correspondemos ao momento hegeliano da particularidade. É neste que o filósofo reconhece a 

existência do humano (vindo negar - sendo partícula que se diferencia de si e do todo - a bela positividade 

do universal). É a primeira negação ou negação simples; a relação humana obstaculizando o “paraíso” 

essência da universalidade. Prestem atenção: o particular não se opõe simplesmente ao universal (isso x 

aquilo); o particular NEGA o universal.” (LOURAU, 1993, p. 90, grifo do autor) É importante ainda 

salientar que: “Não existe, face a face, dois guerreiros, o Instituído e o Instituinte, parados, prontos a 

“atacar”. Tudo é movimento. Dialeticamente, a contradição produz movimento e este produz história” 

(idem, ibidem). 
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A partir de seu trabalho clássico a respeito da formação da classe 

trabalhadora na Inglaterra, já era possível perceber a atribuição de um 

papel mais amplo aos aspectos ideológicos da luta de classes, 

permitindo uma autonomia de determinados conflitos em relação à 

determinação econômica, reunindo, por exemplo, no combate à 

implantação de uma polícia centralizada, os mais variados grupos 

sociais (THOMPSON apud BRETAS, 1997, p. 26) 

 

A possibilidade de incluir, recuperar também especificidades dos processos 

sociais a partir da variada, plural e local conjuntura política, econômica, cultural, nos 

estudos de polícia se desenha de forma mais ampla. Contribuindo para pesquisas com 

polícia que não as coloquem somente como instrumentos maleáveis de uma luta restrita 

de classes, de maneira estática. 

Outra influência essencial no crescimento da área de estudos da criminalidade e 

de polícia, segundo Bretas (1997), é a de Michel Foucault. 

 

Enquanto os autores acima referidos recuperavam a história do crime 

e da polícia nos países de língua inglesa, vinculados à tradição 

acadêmica anglo-saxônica
47

 de valorizar o material empírico, Foucault 

produziu na França um arcabouço teórico – firmemente embasado na 

produção intelectual dos reformadores –, afirmando a centralidade do 

processo de disciplinarização da sociedade na construção do mundo 

moderno. Não se discute – do ponto de vista foucaultiano – se os 

atores eram inovadores ou reformadores, ou quais as suas intenções. 

De seu ponto de vista importa diagnosticar a exacerbação dos 

mecanismos de controle sobre o indivíduo, sem levar em conta se 

alguém conduz esse processo ou não (...) (BRETAS, 1997, p. 28). 

 

A partir da perspectiva proposta por Foucault [1926-1984], algumas questões 

são torcidas, e não fazem sentido ou deixam de ser relevantes. A concepção de poder 

que ele inaugura desloca a possibilidade de um poder centralizado, que se possui, com 

um ‘centro de comando’, que delibera e dirige todo o poder. Mas é sempre em exercício 

que o poder opera e nas relações. Assim nomeia relações de poder. “O poder deve ser 

analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. 

Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado 

como uma riqueza ou um bem” (FOUCAULT, 1979, p. 183). Assim: 

                                                             
47

 Posteriormente abordaremos, a partir da ideia já apresentada de que as instituições tem atravessamentos 

locais, algumas diferenças que tais polícias podem encerrar. As diferenças apontadas aqui, no entanto, se 

dão não só pelas histórias distintas de cada polícia, mas, sobretudo, pela diferente abordagem nos estudos 

realizados. 
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Foucault é um excelente crítico dos autores que atribuem à classe 

dominante o interesse em todos os resultados do processo histórico. 

Atribuir à burguesia o poder criador sobre as instituições de controle 

social surgidas no século XVIII e XIX é atribuir aos beneficiários de 

um processo histórico vitórias em todos os níveis, isto é, significa 

considerar a burguesia capaz de afirmar seu controle sobre todas as 

instâncias do processo histórico (BRETAS, 1997, 28). 
 

 Nesse sentido, não se concebe a exclusividade de detenção de poder. O que 

equivaleria a deter um poder absoluto e onipotente e levaria a um funcionamento 

estatizado, no qual uns são empoderados e outros irreversivelmente desempoderados, 

fadados a serem dominados e subjugados. Dessa forma, não haveria possibilidades de 

resistência e linhas de fuga. Para Foucault se tratam de relações de poder, dinâmicas, 

exercidas nos encontros e passíveis de tensionamentos e transformações. 

 Conforme nos apontam Bretas e Rosemberg (2013), a partir da crítica proposta por 

Foucault e Thompson foi possível produzir análises que “se conjugavam na formulação de 

problemas sobre a história do poder não apenas no nível do Estado, mas no exercício de 

uma dominação cotidiana, onde a ação policial se tornava (...) fio condutor de uma 

circulação de poder (...)” (BRETAS e ROSEMBERG, 2013, p. 165). 

 Tal leitura é uma ferramenta importante na tese, na pesquisa, na intervenção, 

também na maneira como pensamos, sentimos e agimos no mundo. Ampliará os vetores 

que entendemos que constrói o mundo e os sujeitos. 

Moraes (1985) afirma que: 

 

não estudar a Polícia em profundidade, sob a cômoda alegação de que 

se trata de um órgão a serviço da repressão e da opressão, e não a 

serviço do equilíbrio social e da realização da Justiça, é negligenciar 

no conhecimento de uma instituição (...) Não estudar a Polícia, em 

todos os seus aspectos, especialmente nas universidades (...) é 

demonstrar, por evidente preconceito científico, pouco interesse pela 

própria sociedade (...) (p. 56). 

 

Não se trata para nós de binarizar: a serviço da repressão x a serviço do 

equilíbrio social. Muito menos entender que se é uma ou outra coisa, como se a 

diferença e pluralidade fosse fenômeno excludente. Não pretendemos essencializar nem 

que há uma natureza intrinsecamente repressiva no que é policiar ou uma 

inevitabilidade que transforma a existência das polícias como um curso natural, muito 

menos que visa e operacionaliza sempre um equilíbrio social e mediação para produzir 
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justiça. Mas apontar a importância de se problematizar ‘polícia’ com toda a 

complexidade que tal atividade encerra, a relevância de se estudar polícia – ou 

quaisquer outros objetos-processos – sem a prioris, de se cartografá-la em sua 

imanência. E nesse percurso, operacionalizar conceitos-ferramentas que possam 

potencializar tal análise. 

Poder elucidar os diversos aspectos que compõe o que seja polícia e abrir 

espaço, inclusive, para o que faz, para pesquisar o que tem feito a polícia, para como se 

tem feito a polícia. E que nesse processo possamos esgarçar esses âmbitos. Num duplo 

exercício empírico/teórico – como aponta Monjardet (2003) –, enfocando 

principalmente como se engendram e se imbricam numa construção dialética tais 

instâncias: 

 

(...) Roger Lane afirma que “relativamente pouco pode ser aprendido, 

historicamente, sobre o trabalho de patrulhamento comum sobre as 

interações de rotina com o público. (...) é difícil dizer como os 

indivíduos e departamentos reagiam à variedade de caracteres e 

situações que encontravam nas ruas
48

” (BRETAS, 1997, p. 30) 

 

 Nosso trabalho visou possibilitar a construção desses conhecimentos também, 

mas que precisam de uma postura disponível para habitar tais territórios de experiência 

cotidiana e pesquisar COM
49

. Para elucidar as dimensões diárias e contínuas de se fazer 

e refazer polícia. Essa dimensão é potencializada nessa pesquisa, buscando alcançar o 

que por muitas vezes foi elidido da produção de conhecimento. 

 

Os últimos anos fizeram surgir um tema até então ignorado pela 

historiografia, levando uma série de questões para as quais só agora 

começam a se apresentar respostas. Se as pesquisas a respeito da 

                                                             
48

 Roger Lane, “Urban Police and crime in nineteenth-century America”, p. 13. 

49
 Quando se propõe a pesquisa COM se modificam algumas perspectivas, não se pesquisa no ou sobre, 

não se entende o campo/sujeitos como objetos estáticos sobre os quais o pesquisador irá de forma 

autônoma e centralizada pensar sobre tais elementos e supostamente desvelar verdades pré-existentes 

através de suas adequadas ferramentas científicas. “O filósofo Gilles Deleuze (1988) afirmava que os 

homens raramente exercitam o pensamento e quando o fazem, é mais sob um choque, um golpe, do que 

no elã de um gosto. Pois bem leitor, te digo, se tenho pensado algo, é assim, no golpe, no atrito, no 

embate com o mundo, com os outros, com o campo de pesquisa. É no estranhamento do encontro com o 

outro que um pensamento pode advir. O pensamento não se reduz à recognição, ao reconhecimento de si 

mesmo ou de alguma forma dada e definida de antemão, mas ao invés disso, o pensar envolve outras 

aventuras, encontros inusitados com o mundo. De minha parte, considero que a vida seria muitíssimo 

tediosa se o tempo todo estivéssemos às voltas com o já sabido, a encontrar no mundo apenas aquilo que 

nos é familiar, aquilo que, de algum modo, já estava em nosso pensamento” (MORAES, 2010, p. 26). 

Desta maneira é no encontro com o outro ‘polícia’ que se pode construir pesquisaCOM/pensamentoCOM. 
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polícia como parte do Estado já permitem visualizar o processo de 

consolidação da organização, resta ainda especificidades dos 

aparelhos policiais (...) (BRETAS, 1997, p. 30-31). 

 

A historiografia oficial e central que passou muito tempo como a única existente, 

com algumas versões diferentes de uma mesma perspectiva de subjetivação do que seja 

polícia, segundo Bretas (1997), e conforme abordamos, de uma forma geral, “(...) busca 

situar a polícia entre as construções do capitalismo em formação, tendo como tarefa 

específica afirmar o controle social do grupo no poder” (p. 21). Como tarefa dita 

específica e única. Tentaremos ampliar as perspectivas de leitura de polícia, uma vez 

que, como afirmamos, não entendemos o poder como algo que se detenha de forma 

centralizada e estática, mas algo que se exerce e se exerce sempre em relação, na 

dinâmica das relações, e, assim, nos movimentos que permitem que, nas forças em 

cursos, outras possibilidades emerjam. 

Mesmo que a polícia também tenha se situado “no centro da questão da 

transformação do projeto burguês em realidade social” (BRETAS, 1997, p. 32) e “No 

conjunto de estratégias desta classe a instituição policial desempenha o papel de um 

importante instrumento de ação” (idem, ibidem), reduzir sua história e abordá-la 

somente neste viés: “enquanto agente de dominação que ela transforma-se em objeto de 

estudo” (idem, ibidem). Nessa perspectiva transforma-se de fato em objeto, 

objetificando-a, tornando-a mero efeito passivo de ação alheia, numa abordagem que 

restringe até mesmo os aspectos analisados dela enquanto objeto. De forma a 

invisibilizar sua atuação também como ator ativo no processo de construção de suas 

práticas e do mundo. Assim podemos elidir da análise tantos outros atravessamentos 

que se agenciam em sua composição e limitar seu estudo. 

 

Relegado ao papel de intermediário, de instrumento do ator burguês, o 

organismo policia não se destacava enquanto objeto, sendo estudado 

apenas em sua constituição formal tendo sua dinâmica interna definida 

pela necessidade de exercer a ação repressiva sempre crescente. 

Definindo o processo de constituição das forças policiais dentro do 

quadro da construção da ordem burguesa no Brasil, representada pela 

expansão do controle/conhecimento da nação, as instituições policias 

se convertem em instrumentos de um poder que lhes é exterior, o que 

permite sua abordagem se faça apenas através de relatórios, 

regulamentos e leis que são produzidos pela alta hierarquia policial ou 

mesmo em instâncias superiores do poder político.  

Se as fontes da história policial provêm de instâncias superiores, qual 

seria a destinação das fontes propriamente policiais? Seriam elas 

inúteis, sem nada a dizer sobre a instituição, ilustrando o postulado de 
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que os homens são incapazes de discursar sobre a sua história? 

(BRETAS, 1997, p. 32). 

 

Não acreditamos ser potente tal simplificação, no nosso percurso de 

pesquisa/intervenção, “(...) afastando-se de definições simples dos interesses dos 

diferentes grupos sociais para recuperar uma história onde alianças as mais diversas 

forma realizadas” (BRETAS, 1997, p. 28). Nesse caminho nos afastamos de purismos, a 

história é tecida de forma heterogênea, mutante e volátil em muitos dos seus aspectos e: 

 

Nesse processo, a instituição policial emerge com características 

próprias, capaz de aliar-se a grupos em conflito em defesa de uma 

determinada política. De toda forma, deixa de ser um agente de 

políticas – iluminadas ou nefastas – definidas por grupos no poder, 

para tornar-se um dos atores, capaz de ter interesses próprios, de 

participar na definição de seus poderes e atribuições. Construindo 

também seu saber específico (...) sobre como controlar o espaço 

urbano (BRETAS, 1997, p. 28). 

 

 Mas como implementar esse direcionamento de pesquisa? Como cartografar não 

só as permanências, mas também as descontinuidades e potencializar as bifurcações? 

Como em diferentes “dadas sociedades” se identificaram ‘polícia’? Se, conforme nos 

sugere Bretas (1997) o estudo da polícia como objeto histórico, pode esbarrar no 

problema de sua continuidade: 

 

Como se pode historicizar a ação policial, coercitiva, aparentemente 

tão constante em seu exercício repressivo? Mudam as vítimas da 

violência, talvez mudem as razões de reprimir, mas a polícia é 

representada como um instrumento de ação de características 

mecânicas, como na observação de Manning: “Policiar... é, de fato, 

uma ocupação muito tradicional, essencialmente inalterada em sua 

forma, desde o início do século XIX” (p. 35, grifo do autor). 

 

Localizar uma suposta origem
50

 das Polícias ou mesmo de uma corporação com 

funções similares às policiais poderia nos apontar, em diferentes Estados nacionais e 

diferentes épocas, estruturas e atuações que reproduzem tal funcionamento. Acontece 

que também podemos levantar práticas bastante diversas. Inclusive em instituições 

                                                             
50

 Como se verá ao longo do texto se refuta a noção de uma suposta origem, escolhendo utilizar 

operadores conceituais como “emergência” e “proveniência”. Tais conceitos possibilitam uma abordagem 

pela perspectiva genealógica de Foucault, cuja referência vai apontar os ditos objetos como efeito de 

condições de possibilidades para sua existência. Assim, a fundação de um objeto se dá a partir das 

condições e relações de poder em uma dada correlação de forças. 
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anteriores à utilização da nomeação de ‘Polícia’, mas que já poderíamos entender a 

existência de práticas, mesmo que não associadas ao Estado, mas que já reproduzissem 

uma função do que hoje se entende por ‘Polícia’, mesmo que, às vezes, ainda exercidas 

de forma particular ou já organizadas coletivamente. Ou encontrar o contrário, 

instituições nomeadas de polícia que significavam outros funcionamentos e lógicas. 

Assim, mapear esse fazer oscilante, que sempre terá momentos vacilantes, até mesmo 

do que pareça contínuo, explorar suas controvérsias. 

Apostamos numa abordagem que mapeará não só as continuidades tão 

evidenciadas do que seja e faça a polícia, o que traria tais dificuldades apontadas por 

Bretas e nos manteria na historiografia oficial sobre polícia. É a rede heterogênea, 

mesmo que se tente uniformizá-la e conferir-lhe uma fisionomia homogênea, que 

cartografamos, os diversos atores e organizações que se agenciam e que teceram a 

polícia em sua história, cuja análise apostamos que pode elucidar o exercício do poder e 

as relações de força em ação nessa feitura e também a construção de outras linhas. 

Essa maneira de historicizar um fenômeno o recoloca, não como um 

aparecimento natural e inevitável e fixo, mas fruto de movimentos de emergência e 

proveniência históricas constantemente construindo-se e transmutando-se, os quais 

devem ser analisados e nunca estão separados de suas relações com o mundo. Assim, a 

‘Polícia’ será tomada nesse trabalho não como um objeto com origens e permanências 

nessas supostas procedências, mas, conforme nos aponta Barros (2007), abordada a 

partir das forças que a constituíram, compreendendo como se delineou/inscreveu na 

história e se perpetua na mesma. Não queremos buscar uma identidade desta tal como 

um objeto, mas as práticas que a objetivaram e ainda se mantém em curso e daí puxar e 

tecer novos fios. Buscar um suposto começo, neste sentido tradicional de origem, seria 

eleger um dentre vários possíveis nos quais houve o nascimento de novos 

acontecimentos. Interessa-nos, antes, até mesmo as controvérsias existentes entre as 

atribuições desses começos e o que elas podem nos elucidar e colocar em movimento. 

 

Seguir o filão complexo da proveniência é, ao contrário, ter o que se 

passou na dispersão que lhe é própria: é demarcar os acidentes, os 

ínfimos desvios − ou ao contrário as inversões completas − os erros, 

as falhas na apreciação, os maus cálculos que deram nascimento ao 

que existe e tem valor para nós; é descobrir que na raiz daquilo que 

nós conhecemos e daquilo que nós somos − não existem a verdade e o 

ser, mas a exterioridade do acidente (...). A pesquisa da proveniência 
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não funda, muito pelo contrário: ela agita o que se percebia imóvel, 

ela fragmenta o que se pensava unido; ela mostra a heterogeneidade 

do que se imaginava em conformidade consigo mesmo (FOUCAULT, 

1979, p.20). 

 

Parte do esforço desse trabalho é produzir linhas que possam redesenhar, rachar 

uma representação estática e definida de um campo encarado unicamente de forma 

objetificada e mapear os movimentos de um processo de construção e reconstrução 

constante, que, inclusive, entenda a própria polícia e os sujeitos que a compõem como 

possuindo potencial de ativamente comporem o processo de construção do que é e do 

que faz a polícia. E entendemos que a Psicologia pode ser um dos vetores potente na 

composição para essa aposta. 

Nesse sentido, não se negam as repetições históricas, mas se afirma uma 

perspectiva historiográfica que não só mapeie as constâncias, mas, e, sobretudo, as 

diferenças ou as possibilidades e ampliação destas, potencializando como ferramentas 

de transformação. Para respondermos não somente: o que são e fazem?, mas, sobretudo, 

o que queremos construir que façam. 

 

 

2.1 – AS INSTITUIÇÕES POLICIAIS: a chegada em terras brasileiras 

 

Segundo Foucault (2008c) o que nomeamos ‘polícia’ possuiu ao longo da 

história diferentes significações. Ele aponta que a significação tradicional da palavra até 

o século XVI difere de um novo sentido que assume nos séculos XVII-XVIII. 

É relevante, então, entender quais cenários irrompiam nesses momentos e quais 

transformações estavam em curso, cujos efeitos se atualizaram no que nomeamos 

polícia. Investigando nesse processo os desdobramentos de continuidade e rupturas 

produzidos não só ao que se referia a palavra polícia, mas também a quais 

práticas/discursos ela nomeava. 

Uma série de mudanças em diversos aspectos se desenrolava em alguns lugares 

do mundo nesse período. Modificações das bases intelectuais, sociais, políticas, 

econômicas, culturas, impactaram as formas como se pensava, como se estruturava a 

organização social, as relações econômicas e cotidianas entre os seres humanos se 



64 

 

desenvolviam. Acontecimentos que se precipitaram e fundaram uma nova lógica, novos 

paradigmas. 

O impacto, que nesse ponto, mais nos interessa recortar, pra focar nos efeitos 

desse processo no nosso campo de pesquisa, na instituição policial, diz respeito a uma 

nova maneira de se conceber e se relacionar com a segurança. 

Tomaremos a materialização de tal relação inaugurada com uma certa concepção 

de segurança e sua incidência nas instituições entendidas como garantidoras desta 

através das pactuações/legislações que irromperam nesse momento como dispositivo de 

análise, entendendo, no entanto, que seus desdobramentos ainda nos constituem,. 

Nesse sentido, Costa (2002) nos propõe que “(...) a criação de instituições que 

assegurassem a preservação do direito à segurança do indivíduo teve preocupação 

fundada quando da Independência Americana, e também foi observada na Revolução 

Francesa”, (p. 53). Mas teria sido sempre a segurança entendida como um direito? 

Podemos apontar que tais processos que culminaram na criação, ou reformulação de 

determinadas instituições, construíram em seu percurso tal noção que as fundamentou 

em algum nível. 

Viajemos para a França do século XVIII
51

. A Revolução Francesa acontecia. 

Dentre as várias reformas propostas nesse movimento a Segurança estava em pauta. 

Desde a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão
52

 formulada em 1789, 

materialidade efeito desse processo, a Segurança já aparece nomeada como um dos 

direitos que devem ser resguardados, positivando a instituição do direito à segurança no 

novo cenário social que se construía. 

Comparato (1999) aponta também que após algumas complementações à 

Declaração de Direitos Francesa, em 1793
53

, quando foi elaborada uma já uma segunda 

                                                             
51

 É importante, no entanto, nessa viagem ao tempo, manter uma perspectiva de que tais eventos não 

brotam aleatoriamente, mas são acontecimentos que possuem uma história que culmina na sua 

emergência. História que já vinha acontecendo através de movimentos, embates, relações de poder em 

curso. No entanto, não aprofundaremos nesses aspectos por não serem o foco de nossa pesquisa. 

Recortaremos de forma pontual apenas específicos aspectos. Realizaremos breve pouso em tal 

movimento. Recortaremos somente um efeito – o que afeta o que de fato é nosso campo nessa pesquisa – 

de um processo muito maior, mais heterogêneo, disputado e complexo e sobre o qual cabe uma 

abordagem muito mais profunda. 

52
 Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-

humanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf 

53
 Disponível em: http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_fra.pdf 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_fra.pdf
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Constituição na França pós revolução, também inclui-se a segurança como direito 

natural e imprescritível. Em seu artigo 8º consta que: “segurança consiste na proteção, 

concedida pela sociedade a cada um dos seus membros, para a conservação de sua 

pessoa, de seus direitos e de suas propriedades” (grifo nosso). 

Atravessemos o Oceano e pousando na América do Norte, um acontecimento, 

mais ou menos contemporâneo, se encontrava em curso. A luta pela Independência 

daquele país também culminou na explicitação de novas regulações de convivência. 

Também construindo por lá um entendimento acerca da segurança explícito na 

Declaração de Independência dos Estados Unidos da América
54

 elaborada em 4 de julho 

de 1776 em Congresso Geral. Esta afirma alguns princípios e necessidade de uma 

organização tal dos poderes “pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-

lhe a segurança e a felicidade” (grifo nosso). 

Ainda em terras americanos, vale ressaltar que tal expressão fora também 

inserida como direito individual na cláusula primeira do Bill of Rights norte-

americano
55

, Declaração de Direitos Individuais que foi produzida no desenrolar do 

processo de independência em 1791. 

Porém, uma vez declarada a segurança como um direito, como a alcançaríamos? 

Já no texto que citamos da Constituição Francesa de 1793, uma pista da forma 

como se respondeu a essa pergunta se enuncia quando além de afirmar a segurança 

como um direito afirma que: “segurança consiste na proteção, concedida pela sociedade 

a cada um dos seus membros” (grifo nosso). Assim, uma primeira instância já é 

mencionada como a que implementaria a segurança. A segurança seria concedida pela 

sociedade. 

Uma posterior Constituição francesa, essa promulgada em 1795
56

 continua 

abordando tal questão quando afirma em seu artigo 4º que: “a segurança resulta do 

concurso de todos, para assegurar os direitos de cada um” (grifo nosso). Mantém, 

então, uma extensão equivalente ao que já fora dito na Constituição anterior, conferindo 

que o concurso da segurança se dá por todos. 

                                                             
54

 Disponível em: 

http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/declaraindepeEUAHISJNeto.pdf 

55
 Disponível em: http://www.ieslasmusas.org/geohistoria/derechos1791.pdf 

56
 Disponível em: http://www.fafich.ufmg.br/hist_discip_grad/Const1795.pdf 

http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/declaraindepeEUAHISJNeto.pdf
http://www.ieslasmusas.org/geohistoria/derechos1791.pdf
http://www.fafich.ufmg.br/hist_discip_grad/Const1795.pdf
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Se recorrermos a também mencionada Declaração Francesa dos Direitos do 

Homem e Cidadão de 1789, uma cláusula pétrea da mesma dita em seu artigo 2º: “a 

finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e 

imprescritíveis do homem. Tais direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança, e a 

resistência à opressão” (grifo nosso). Assim, podemos já apontar um papel que 

deveriam ter as instituições na produção da segurança, conservando-a. 

Entendimento similar é verificado na Declaração de Independência dos Estados 

Unidos que na sua exposição de motivos que inicia o texto traz que toda forma de 

governo deve ser, para seu povo, “capaz de proporciona-lhe a segurança e a felicidade. 

Cabendo, inclusive: sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais 

fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo” (grifo 

nosso). Mais uma instância é nomeada como aquela que deve proporcionar o exercício 

do direito da segurança. 

Ainda no mesmo instrumento, a cláusula contida no artigo 3 dita ainda que: “o 

governo é e deve ser instituído para o comum benefício, proteção e segurança do povo, 

nação ou comunidade” (grifo nosso), ratificando o papel deste na produção da 

segurança. Bem como institui, no artigo 13, a existência de “uma milícia bem 

organizada, composta de gente do povo, treinada no manejo das armas” (grifo nosso), e 

ainda que esta “constitui a defesa apropriada, natural e segura de um Estado livre” 

(grifo nosso). Neste texto já assistimos uma menção explícita à construção de 

instituições específicas que visem a defesa da segurança, apontando também que tais 

instituições trabalharão também pela segurança do Estado. 

O que podemos notar também em trecho que já constava na Declaração dos 

Direitos francesa de 1789, mais precisamente em seu artigo 12, que aponta que a 

garantia dos direitos do homem e do cidadão “carece de uma força pública” (grifo 

nosso). Sendo ainda mais explícita, de que não só é necessário a criação de instituições 

específicas para tal fim, quanto postula que sejam Órgãos Públicos os responsáveis por 

essa garantia. 

Já na Constituição francesa de 1791
57

 – a primeira escrita da França após a 

Revolução, uma vez que um dos preceitos desta foi justamente adotar o 

constitucionalismo visando implementar uma soberania popular –, nas suas disposições 
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fundamentais consta que a “liberdade nada mais é do que o poder de fazer tudo que não 

prejudica os direitos alheios ou a segurança pública, a lei pode estabelecer penas 

contra os atos que, ao atacarem a segurança pública e os direitos alheios, sejam 

nocivos à sociedade” (grifo nosso). Vemos assim, além da noção de segurança como 

direito já apontada em tantos outros instrumentos que surgiam, também a emergência da 

noção de Segurança Pública. 

Nessa mesma Constituição em outros pontos vemos ainda outras duas 

expressões, segurança Nacional e segurança do Estado. Quando no CAPÍTULO II – Da 

Realeza, da Regência e dos Ministros –, em sua Seção quarta – Dos Ministros –, aborda 

no artigo 5 as responsabilidades dos ministros sobre “delitos por eles cometidos contra a 

segurança nacional”. Ou mesmo quando pontua no CAPITULO III – Do Exercício do 

Poder Legislativo –, Seção primeira – Poderes e Funções da Assembleia Nacional 

Legislativa –, em seu 10º artigo: “(...) acusar e perseguir, perante a mesma Corte, 

aqueles que foram acusados de atentado e conspiração contra a segurança do Estado 

(...)”. 

Se em nossa viagem, ainda percorrermos o tempo de volta, e caminharmos 

retornando para momentos mais contemporâneos, poderemos ver a permanência da 

questão da segurança enquanto um direito e do movimento ainda presente de construir 

instrumentos que postulem isso. Na Declaração dos Direitos Humanos
58

 (DUDH) de 

1948, veremos: “todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.” 

Afirmando novamente a segurança como um direito individual. O que observamos 

também na Convenção Europeia dos Direitos Humanos de 1950 em seu artigo 1º que 

“toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança”. 

Mais atualmente, o Pacto Internacional de Direitos Humanos de 1966 apresenta 

uma preocupação mundial com relação ao direito, não só individual, mas também 

social, nacional, de segurança e traz em seu artigo 9º: “toda pessoa tem direito à 

liberdade e à segurança pessoais”. E continua, dizendo no artigo 12 quando dispõe sobre 

o fato de que os direitos da pessoa “não poderão constituir objeto de restrição, a menos 
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que esteja previsto em lei e no intuito de proteger a segurança nacional e a ordem, saúde 

ou moral públicas
59

”. 

Outro instrumento, ainda mais recente, é a Carta Africana dos Direitos Humanos 

e dos Direitos dos Povos de 1981, que também explicita a questão da segurança, quando 

em seu artigo 23 afirma: “todos os povos têm direito à paz e à segurança”. 

 Vemos assim, a recorrência e atualidade do debate da segurança afirmada como 

um direito, em suas diferentes acepções – individual, social, Nacional, do Estado –, o 

qual por vezes, tentamos, como mostram os trechos citados das declarações e 

documentos, responder também como operacionalizar. O desafio de implementá-la 

parece que retorna ao longo da história. Como fazer operá-la nas relações sócias, no 

mundo? Essa questão também transversaliza o presente trabalho. 

 O percurso que trilhamos desenha parte de como a segurança emerge como um 

direito – noção que foi cada vez mais sendo compartilhada e espraiada pelo mundo – e 

as instâncias que foram sendo instituídas como em tese garantidoras e protetoras desta 

enquanto tal. No entanto, conforme podemos observar analisando a produção de 

Foucault (2008c), existiam também outros processos em curso que fornecem 

analisadores para os acontecimentos que irrompiam. Outros processos também 

mobilizavam tais transformações. 

 O declínio do arranjo social-político-econômico que era vigente produzia 

também outros desdobramentos. Não só a emergência da segurança entendida enquanto 

um direito acontece, mas nesse processo é preciso também pensar em como se 

construiriam provocadores e condições para o exercício desta. Uma vez que com as 

transformações em curso não seriam mais regimes absolutistas e centrados na figura do 

monarca que governariam as Nações e o povo, uma questão se colocou: como construir 

as relações sociais e a convivência humana a partir de então. Estes aspectos incidiram 

não só nas relações diretas dos homens, mas também na forma como uma Nação, um 

território, se relacionaria com os outros, e a própria reformulação do que se denominava 

polícia nesse contexto. 

 Foucault (2008c) vai afirmar que será a uma relação com o sistema de equilíbrio 

europeu numa nova razão de Estado inaugurada que a polícia vai responder. Nesse 
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 Sobre a emergência da liberdade também enquanto um direito e seu entrelaçamento com a segurança, 

numa conjugação na qual se discutirão restrições admitidas em determinadas condições, retornaremos 

posteriormente. 
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cenário uma nova arte de governar emerge com um conjunto tecnológico característico, 

o qual a polícia vai compor. Sobre a qual Foucault (2008c) afirma: “Doravante, a arte de 

governar vai consistir, não em restituir uma essência ou em permanecer fiel a ela, vai 

consistir em manipular, em manter, em distribuir, em restabelecer relações de força” (p. 

419). E ainda que “(...) Em outras palavras, a arte de governar se desenrola num campo 

relacional de forças. E é isso, a meu ver, o grande limiar de modernidade dessa arte de 

governar” (p. 420). Arte a qual a polícia vai também fazer parte da constituição. 

 Mas em que consiste tal campo relacional de forças? “Manifestar-se num campo 

relacional de forças significa concretamente, instalar dois grandes conjuntos de 

tecnologia política” (FOUCAULT, 2008c, p. 420). Foucault (2008c) vai nos afirmar que 

com as novas relações que emergem na Europa entre os Estados-Nação foi preciso 

construir novos aparatos de mediação dessa relação, para produzir por novas vias o 

chamado equilíbrio europeu, equilíbrio nas relações entre as nações. Os dois grandes 

conjuntos tecnológicos que ele no aponta instalados para tal fim serão: o dispositivo 

militar e o dispositivo policial. 

 O dispositivo militar, cujo objetivo será manter um equilíbrio no crescimento da 

força dos diferentes países, se refere a: 

 

um conjunto constituído pelos procedimentos necessários e suficientes 

a manutenção do que já se chamava na época de balança da Europa, o 

equilíbrio europeu, isto é, em suma, a técnica que consiste em 

organizar, ordenar a composição e a compensação interestatal das 

forças, e isso graças a uma dupla instrumentação:uma instrumentação 

diplomática, diplomacia permanente e multilateral, de um lado, e, de 

outro, organização de um exército profissional. Eis o primeiro grande 

conjunto tecnológico característico da nova arte de governar num 

campo concorrencial de forças. (FOUCAULT, 2008c, p. 420).
60

 

 

 Já o segundo o segundo grande conjunto tecnológico, segundo Foucault (2008c) 

que se instala se denominará ‘polícia’. No entanto, nos afirma também que o sentido, e 

funções, atribuídos a ‘polícia’ sofreram uma série de transformações. 

 

Digamos que no século XV, no século XVI, vocês já encontram com 

frequência essa palavra – “polícia” – designando, naquele momento, 
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 Não aprofundaremos aqui no dispositivo militar, para ver mais sobre tal consultar: FOUCAULT, 

Michel. Segurança, Território, População. São Paulo: Martins Fontes, 2008. Talvez um fio para uma 

próxima investigação possível pode ser se existe alguma sobreposição dos dois dispositivos referidos por 

Foucault quando se trata das Polícias Militares. 
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um certo número de coisas, Primeiro, chama-se de "polícia" 

simplesmente uma forma de comunidade ou de associação que seria, 

numa palavra, regida por urna autoridade pública, uma espécie de 

sociedade humana, na medida em que algo como um poder político, 

como uma autoridade pública, se exerce sobre ela. Vocês vão 

encontrar com muita frequência expressões, enumerações como esta: 

os estados, os principados, as cidades, as polícias (FOUCAULT, 

2008c, p. 420). 

 

 Ou ainda: 

 

Ou ainda, vocês encontram frequentemente as duas palavras 

associadas: as repúblicas e as polícias. Não se dirá que uma família é 

uma polícia, não se dirá que um convento é urna polícia, porque falta 

precisamente o caráter de autoridade pública que se exerceria sobre 

ela. Mas é, de qualquer modo, urna espécie de sociedade 

relativamente mal definida, e uma coisa publica. Esse uso da palavra 

“polícia”, nesse sentido, vai durar praticamente até o início do século 

XVII. Em segundo lugar, chama-se também de “polícia”, ainda nos 

séculos XV e XVI, o conjunto dos atos que vão precisamente, reger 

essas comunidades sob autoridade pública. Assim é que vocês 

encontram a expressão quase tradicional “polícia e regimento”, 

“regimento” empregado no sentido de maneira de reger, de governar, 

associado a “polícia”. Enfim, vocês têm o terceiro sentido da palavra 

“polícia”, que é simplesmente o resultado, o resultado positivo e 

valorizado de um bom governo. Eis, em linhas gerais, os três 

significados algo tradicionais que encontramos até o século XVI 

(FOUCALT, 2008c, p. 421). 
 

 No século XVII/XVII, a quando Foucault referência o surgimento da polícia 

enquanto um dos conjuntos tecnológicos que irrompem na nova razão de Estado, a 

acepção da palavra “polícia” já se referia a um aparato distinto, apesar de ainda amplo
61

: 

“O que será chamado até o fim do Antigo Regime de polícia não é, ou não é apenas, a 

instituição policial; é o conjunto dos mecanismos pelos quais são assegurados a ordem, 

o crescimento canalizado das riquezas e as condições de manutenção da saúde em 

geral” (FOUCAULT, 1976, p. 17). Mais modificações no sentido que atribuímos a 

palavra polícia ainda se dariam. 

Ao longo da história foi se restringindo, se circunscrevendo o que entendemos 

como instituição policial, outras modificações ainda incidiram sobre o que chamamos 
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 “Essa compilação de Delamare, como as que a seguiram, precisa em geral que há treze domínios de que 

a polícia deve se ocupar. São a religião, os costumes, a saúde e os meios de subsistência, a tranquilidade 

pública, o cuidado com os edifícios, as praças e os caminhos, as ciências e as artes liberais, o comércio, as 

manufaturas e as artes mecânicas, os empregados domésticos e os operários, o teatro e os jogos, enfim o 

cuidado e a disciplina dos pobres, como “parte considerável do bem público”” (FOUCAULT, 2008c, p. 

450). 



71 

 

de “polícia”, mas Foucault (2008c) afirma que é no final do século XVIII que passamos 

a nos aproximar das formas atuais do termo. 

 

algo que na época se chamava de “polícia”, e deve ficar bem claro que 

tem muito pouco a ver - um ou dois elementos em comum, não mais - 

com o que iria se chamar, no fim do século XVIII de polícia. Em 

outras palavras. do século XVII ao fim do século XVIII, a palavra 

“polícia” tem um sentido totalmente diferente do que hoje 

entendemos. (p. 420). 

 

Na obra ‘Segurança, território. População’ existe uma nota que afirma que numa 

série de folhetos manuscritos sobre a polícia, anexados ao dossiê de preparação do 

curso, M. Foucault cita uma passagem das Instruções de Catarina II
62

, a propósito da 

transformação do sentido da palavra polícia (“de efeito para a causa”): “Tudo o que 

serve a manutenção da boa ordem da sociedade é da competência da polícia” 

(FOUCAULT, 2008c, p. 442). É a tal transformação que tratamos quando hoje nos 

referimos à polícia. Essa mudança é não só do sentido da palavra, mas sobre o que 

incide suas ações. Quando Foucault faz referência a tais Instruções afirma que:  

 

Esse texto reproduz quase palavra por palavra urna passagem do 

Espírito das leis de Montesquieu, livro XXVI, cap. 24 (“Que os 

regulamentos de polícia são de uma ordem diferente da das outras leis 

civis”): “As matérias de polícia são coisas de cada instante, em que de 

ordinário se trata de coisas pequenas: não são necessárias 

formalidades, portanto. As ações da polícia são prontas, e esta se 

exerce sobre coisas que voltam todos os dias: as grandes punições não 

são adequadas a ela, portanto. Ela se ocupa perpetuamente de 

detalhes: portanto os grandes exemplos não são feitos para ela” 

(Montesquieu, O.C., ed. citada “Bibliotheque de la Pléiade”, t. 1, pp. 

775-6). (MONTESQUIEU apud FOUCAULT, 2008c, p. 485, nota 

18). 
 

 É nesse sentido que a polícia passou a compor o conjunto tecnológico político da 

nova arte de governar. É nessa instância que é preciso que ela incida, no detalhe, na 

capilaridade de um poder que se exerce nas relações cotidianas, para, então, de fato ser 

um dispositivo de tal tecnologia política. 

 

Ora, a partir do século XVII, parece-me que a palavra “polícia” vai 

começar a adquirir um significado profundamente diferente. Creio que 
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 Catarina II, Supplément á l'Instruction pour un nouveau code (Instructions pour la commission chargée 

de dresser le projet du nouveau code de loix), Sao Petersburgo, tipografía da Academia de Ciências, 

1769, § 535 (cf. Vigiar e Punir, 1983, p. 215, onde Foucault faz referencia a mesma passagem). 
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podemos resumi-lo, grosso modo da seguinte maneira. A partir do 

século XVII, vai-se começar a chamar de “polícia” o conjunto dos 

meios pelos quais e possível fazer as forcas do Estado crescerem, 

mantendo ao mesmo tempo a boa ordem desse Estado. Em outras 

palavras, a polícia vai ser o cálculo e a técnica que possibilitar o 

estabelecer uma relação móvel, mas apesar de tudo estável e 

controlável, entre a ordem interna do Estado e o crescimento das suas 

forças (FOUCAULT, 2008c, p. 421). 

 

 Nesse sentido, conjugado com o dispositivo militar, ao qual nos referimos e que 

constitui o outro dos dois componentes do conjunto tecnológico que se inaugurava, que 

a polícia vai ser uma engrenagem para possibilitar a nova razão de Estado. É nesse 

conjunto que a polícia exprime a relação com o crescimento das forças do Estado e sua 

‘boa ordem’ dentro do equilíbrio europeu
63

. Assim, como aponta Foucault (2008c), em 

seu surgimento enquanto tal “A polícia é o que deve assegurar o esplendor do Estado” 

(p. 422). Nessa relação entre o sistema do equilíbrio e a polícia, esta deve ser “como 

arte de administrar a vida e o bem-estar das populações” (p. 419). “É “a ordem de tudo 

que se poderia ver” na cidade (...)” (p. 429). 

 Cabe, no entanto ressaltar uma importante observação de Foucault (2008c): 

 

(...) esse projeto de polícia, em todo caso a ideia de que deve haver em 

cada Estado uma arte comum de fazer as forças constitutivas desse 

Estado crescerem, esse projeto não assumiu, é claro, a mesma forma, 

o mesmo arcabouço teórico, não se dotou dos mesmos instrumentos 

nos diferentes Estados. Enquanto os elementos de que lhes falei até 

aqui, por exemplo, a teoria da razão de Estado ou o dispositivo do 

equilíbrio europeu, foram em suma noções ou dispositivos 

compartilhados, claro que com modulações, pela maioria dos países 

europeus, no caso da polícia as coisas aconteceram, a meu ver, de 

maneira diferente, e não encontramos aqui, em absoluto, nem as 

mesmas formas de reflexão, nem as mesmas institucionalizações da 

polícia nos diferentes países europeus. Isso certamente precisaria ser 

estudado em detalhe
64

 (FOUCAULT, 2008c, p. 425).  

 

 Se já nos alerta que dentre os diferentes países da própria Europa, que em parte 

compartilham não só a razão de Estado, mesmo que com modulações, mas inclusive 

parte de suas histórias que transcorreram entrelaçadas e características em comum, é 
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 Equilíbrio europeu que não se restringiu à Europa, mas inaugurou uma nova lógica de mundo, de 

relações que se expraiou, constituindo um funcionamento geral da socialização. 

64
 Nesse sentido, Foucault se detém a analisar alguns países europeus e suas polícias. Para uma 

abordagem mais específica das polícias da Itália, Alemanha e França consultar a Aula de 29 de março de 

1978 em: FOUCAULT, M. Segurança, território, população. São Paulo: Martins Fontes, 2008, pp 425-

433. 
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preciso estudar em detalhe seus processos de reflexão e institucionalização das polícias, 

imaginamos que em relação ao Brasil, cujo território é deslocado da Europa, apesar de 

como colônia ter sofrido reflexos, cuja história transcorre por outros tantos variados 

caminhos, precisamos aprofundar ainda mais os efeitos dessa razão de Estado, mais ou 

menos compartilhado, imbricado com nossas tantas outras questões, especificidades de 

nossas diferentes histórias locais. Pensar a polícia brasileira com seus diversos 

atravessamentos que se engendram com, mas para além, das questões gerais compartilhadas e 

importadas. Para, então, realizar uma cartografia do que seja polícia para nós. 

 Assim, e no Brasil, como tem operado tais noções e conceitos, como temos 

implementado nas nossas relações sociais os parâmetros que estivemos discutindo? 

Como toda essa nova lógica chega e se operacionaliza aqui? Quais particularidades se 

materializam em nosso contexto? 

 A história da Segurança no Brasil, da construção de uma polícia brasileira 

emerge entrelaçada a nossa história colonial e os efeitos advindos dessa condição e de 

seus desdobramentos no nosso país por conta dos acontecimentos que se desenrolavam 

na Europa e como se lidavam com os mesmos. 

Assim, então, é que, quando devido a impasses nas relações entre os países 

europeus
65

, ocorre a vinda da coroa portuguesa para o Brasil. Tal mudança da corte traz 

consigo toda a estrutura e razão de Estado que vinha sendo montada a partir das 

transformações em curso na Europa, e sobre a qual nos referimos anteriormente. E, 

inserida nesse conjunto tecnológico da nova arte de governar, a instituição policial, tal 

qual vinha se constituindo em sua então atual configuração, que remontava às 

transformações dos séculos XVII/XVIII. 

A formatação da polícia portuguesa trazida e implementada na inauguração 

oficial de tal instituição no Brasil era forjada por inspiração do modelo policial 
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 Desenrolavam-se na Europa conflitos decorrentes do domínio e expansão empreendidos por Napoleão 

Bonaparte que culminou na instauração do chamado Bloqueio Continental, o qual impactando Portugal 

precipita a decisão de transferência da corte para as terras de sua colônia brasileira. Fluxograma: Bloqueio 

Continental decretado em 21Nov1806; Tratado de Fontainebleau celebrado entre o governo da Espanha e 

a França de Napoleão Bonaparte, segundo as quais seria declarado extinto o reinado da Casa de Bragança 

e Portugal seria desmembrado em três partes em 27Out1807; Invasão do Reino de Portugal por um 

exército franco-espanhol comandado pelo General Andoche Junot, cuja missão era aprisionar o Príncipe 

Regente D. João e a sua família para que pudessem ser implementadas as cláusulas secretas estipuladas 

em  tal tratado em 27Nov1807; Transmigração da Família Real Portuguesa e sua Corte para o Brasil  em 

29Nov1807. 
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construído na França
66

 – a despeito da ironia de ter sido pelos “franceses” a “expulsão” 

de Portugal e consequente refúgio no Brasil. 

Bretas e Rosemberg (2013) afirmam que: “(...) A historicidade da polícia no 

Brasil é marcada mais pelo momento 1808, a transmigração da família real portuguesa, 

do que por contatos com o século XVIII” (p. 167). Esse acontecimento marca nossa 

constituição social, e policial, impactando numa reestruturação que muitas vezes até 

desconsiderou parte da história brasileira até então em curso. Formalmente se considera 

que essa fundação constitui a instituição da polícia em terras brasileiras. 

 

É o momento em que a datação tradicional consagra a criação tanto da 

Intendência Geral de Polícia (1808) como da Guarda Real de Polícia
67

 

(1809), ponto de fundação da Polícia brasileira. São os primeiros 

organismos públicos a carregarem em seu nome a concepção de 

polícia, nos obrigando a refletir sobre os conteúdos históricos e os 

nexos dessas definições. O ato de criação da Intendência, que faz 

referência direta a seu modelo lisboeta, propõe-se como uma 

transposição, assim como o de Lisboa faz referência a Paris. Seria a 

genealogia do que foi buscado na historiografia internacional como 

um “modelo francês” de polícia. Nesse momento, a ideia de polícia 

comporta uma visão muito mais ampla de gestão da ordem, 

envolvendo tarefas que mais tarde vão ser atribuídas a outros órgãos 

do Estado. A Intendência de Polícia se associará fortemente ao nome 

do primeiro intendente, Paulo Fernandes Vianna, que vai dirigi-la até 

1820, caracterizando- -se como um quase prefeito da cidade do Rio de 

Janeiro, e, nesse sentido, sua atuação vai ser objeto de estudo. Vale 

notar que ainda possuímos pouca informação sobre a Guarda Real de 

Polícia (BRETAS; ROSEMBERG, 2013, p. 167). 
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 Que não remontava além do século 17, quando o rei francês Luís XIV cria a figura do tenente-general 

de polícia em Paris, no ano de 1665.  
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 Em 1808 foi criada a Intendência-Geral de Polícia da Corte, com as tarefas de zelar pelo abastecimento 

da Capital (Rio de Janeiro) e de manutenção da ordem. Entre suas atribuições incluíam-se a investigação 

dos crimes e a captura dos criminosos, principalmente escravos fujões. O intendente-geral de polícia 

ocupava o cargo de desembargador, e seus poderes eram bastante amplos. Além da autoridade para 

prender, podia também julgar e punir aquelas pessoas acusadas de delitos menores. Mais do que as 

funções de policia judiciária, o intendente-geral era um juiz com funções de polícia, Costa (2004). A 

Intendência-Geral de Polícia da Corte foi a instituição que deu origem as Polícias Civis ou Polícia 

Judiciária hoje existente no Brasil, com previsão constitucional (art. 144, § 4°). (SOUSA e MORAIS, 

2011, p. 04)Considerando a Intendência Geral de Polícia estar associada ao que se considera o embrião da 

atual Polícia Civil e a Guarda Real de Polícia ao que precedeu a hoje nomeada Polícia Militar, e sendo 

nosso campo de pesquisa mobilizado a partir de um dispositivo componente da última, nosso foco de 

pesquisa incidirá na formação dessa Guarda, e posteriormente abordaremos algumas das transformações 

pelas quais passa. Para ver mais sobre a primeira instituição consultar: BRETAS, Marcos Luiz. A guerra 

das ruas: povo e polícia na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1997; 

BRETAS, Marcos Luiz; ROSEMBERG, André. A história da Polícia no Brasil: balanços e 

perspectivas. Revista Topoi, v. 14, n. 26, jan./jul. 2013, p. 162-173. 
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 Podemos considerar, assim, os relevantes impactos do estabelecimento do 

colonizador em território brasileiro no tecido social-histórico-cultural-político que se 

construiu no Brasil de então. Levando em consideração nesse processo os movimentos 

em curso na Europa e o então desejo de “europeizar” o nosso país para abrigar a realeza 

portuguesa. E, consequentemente, qual polícia era avaliada como adequada ao 

atendimento de tal demanda. 

No processo de desdobramento dessas questões na construção do Brasil, “O 

conteúdo dessa historiografia, quando se refere ao Rio de Janeiro da virada do século, 

busca retratar o que Nicoloau Sevcenko chamou de “inserção na belle époque”, onde o 

projeto burguês de ordem social leva “ao paroxismo a ideia de uma Nação harmoniosa” 

(BRETAS, 1997, p. 31). Assim, o Rio, como a então sede da corte portuguesa passa a 

ser investimento de um projeto de sociedade, de cidade, na qual se constituía também a 

tentativa de profissionalização da polícia, muitas vezes, tal empreitada foi “(...) 

sustentada ideologicamente pelo cientificismo da época. Na passagem do século XIX 

para o XX, a herança de Comte
68

 faz parecer possível a utilização da ciência a serviço 

do trabalho policial, e a solução do problema do crime” (idem, p. 36). Os pressupostos 

inaugurados com o nascimento da criminologia no século XIX eminentemente de cunho 

etiológico-positivista
69

, além de toda a influência desta postura filosófico-científica, 

fundavam então nosso projeto de socialização nesse “novo” Brasil e também as bases de 

instituição de nossas polícias. 

Acreditamos, no entanto, e por isso se torna importante destacar tal análise nesse 

momento do que discorremos, que tais concepções continuam nos subjetivando e 

produzindo as formas como entendemos e construímos não só leis e políticas públicas 

de segurança, além das práticas policiais, mas mundos e sujeitos e podem nos fornecer 

                                                             
68

 Auguste Comte [1798-1857] foi um filósofo francês considerado fundador do positivismo. 

69
 Entendemos aqui como positivismo o movimento que aponta para a aniquilação da complexidade, com 

a possibilidade de induzir a partir de formas simples, decompostas em unidades mínimas, possibilidade de 

solucionar os problemas e explicar as situações por uma relação causal, representa as formas, é uma 

atualização cartesiana. “O positivismo foi uma postura filosófica agnóstica que teve uma enorme 

influência no campo científico, em virtude da consagração do método experimental. Esta corrente de 

pensamento generalizou exultante a convicção em um primeiro momento, industrialista e logo a seguir 

capitalista, do progresso linear do saber humano, através de ciências que se entendiam quase que como 

religiões laicas, capazes de explicar, prever e manipular todos os fenômenos da vida.(...) O positivismo 

expandiu-se exitosamente, como um pensamento progressista, revolucionário, capaz de tirar o mundo do 

atraso e do obscurantismo religioso ou supersticioso dos séculos precedentes” (ELBERT, 2003, p. 54-55). 
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pistas do ‘estado das coisas’ e dos obstáculos e estagnações que vemos no nosso lento 

processo de democratização e de efetiva implementação de promoção dos Direitos 

Humanos.Baseados. Este fato se dá, pois em tal paradigma esvaziamos o sujeito da 

história das práticas humanas e intimizamos no homem supostas essências e naturezas 

que seriam causas de suas ações, que foram nesse contexto, inclusive, propagadas como 

as que seriam então “as científicas”, prometendo cumprir os anseios dos projetos em 

andamento. 

Dentro deste contexto foi possível emergir a figura do ‘indivíduo a corrigir’ e 

questões sobre crime e violência passaram a ser do ‘criminoso’ e do ‘violento’. “Na 

gestação do paradigma criminológico positivista, o logos de investigação foi localizado 

no homo criminalis e na etiologia do delito” (CARVALHO, 2009, p. 295). Não no 

cometimento de um ato/fato, mas na natureza dita do autor. Problemáticas existentes na 

sociedade (miséria, conflitos, desemprego, criminalidade, loucura) passam a ser vistas 

como ‘resquícios do passado feudal’, ameaças ao desenvolvimento e à organização 

superior da sociedade industrial, e inscritas nas individualidades de alguns homens, 

propondo-se a eliminação ou neutralização desses ‘focos desestabilizadores’, o que 

poderia equivaler à exclusão de tais indivíduos. Essa abordagem era tida como 

promissora para alcançar o projeto de modernização pretendido. 

 

No Brasil, os nomes de Lombroso
70

 e Ferri, Bertillon e Vucetich eram 

discutidos vivamente e os projetos de reforma ou os estudos feitos 

com a mágica do método científico (...) acumulavam material para que 

em breve fossem solucionados os problemas sociais – exceto os 

patológicos diriam os contemporâneos (BRETAS, 1997, p. 36-37). 

 

Os ditos patológicos, lidos nessa abordagem em voga eram questões 

individualizadas na suposta natureza dos indivíduos, naturezas entendidas como 

essencializadas e perenes que no máximo possibilitariam um controle, mas não uma 

solução que as revertesse. Leitura, que ainda hoje se encontra dispersa e nos 

subjetivando, que produz um posicionamento desimplicado por circunscrever as 

questões na individualidade de determinadas pessoas, as desconectando ao 

                                                             
70

 Lombroso [1835-1909] é propagado como o maior ícone da criminologia positivistas, o precursor da 

Antropologia Criminal que apresenta sua análise morfológica do criminoso que “tem uma tendência 

maligna inata ligada à sua estrutura física e psíquica, que se manifesta até em sua fisionomia” (ELBERT, 

2003, p. 55). 
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agenciamento coletivo no qual são engendradas, e, assim, desconsiderando-os nas 

análises e consequentes intervenções. 

Conforme nos aponta Bretas (1997) um exemplo da tentativa de operacionalizar 

tais princípios na construção da polícia brasileira pode ser observado quando:  

 

No regulamento do serviço policial instituído pelo decreto nº 3.640 de 

14 de abril de 1900, “é instituída a identificação antropométrica 

obrigatória dos réus presos, de acordo com o sistema de Alphonse 

Bertillon” (art. 70).
71

 Este sistema, demasiado confuso, nunca foi 

utilizado, sendo substituído pela identificação datiloscópica de 

Vucetich
72

 (p. 37). 

 

Esta perspectiva se espalhou, não se restringiu a um círculo específico de 

pensadores: “Não era esta uma perspectiva exclusivamente conservadora, mesmo 

anarquistas como Kropotkin mostravam-se fascinados pelas possibilidades abertas pela 

ciência contra o crime
73

” (BRETAS, 1997, p. 36) 

Os enunciados e teorias dessas abordagens não elaboravam apenas regimes de 

verdade implementados para a construção das polícias, mas toda uma produção de 

subjetividade, maneiras de pensar, sentir e agir em relação a esses fenômenos. 

Podemos pensar a própria proclamação da República como um dos itens do 

anseio de modernização cientificizada e europeizada do Brasil, em relação a qual nos 

fala Bretas (1997): “(...) representa para o cientificismo da época a colocação do Brasil 

‘em dia’ com a modernidade, seguindo o ritmo da evolução do qual não irão escapar, a 

médio prazo, as instituições policiais” (p. 37) É importante salientar o quanto as 
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 Brasil. Leis, decretos etc. Coleção das leis da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 

Imprensa Nacional, 1902, p. 453. 

72
 Ver Hermano Lima, “A datiloscopia”, p. 24 e Juan Vucetich, “insuficiência do sistema 

antropométrico”, p.23. 

73
 Vale a pena ler um pouco do que Kropotkin escreve sobre o tema, que é semelhante ao que escrevem os 

outros autores da época “Podemos predizer com grande aproximação o número de homicídios que serão 

cometidos no próximo ano em cada país da Europa. E caso levemos em conta as influências perturbadoras 

que aumentarão e diminuirão, no próximo ano, o número de homicídios, poderemos prever o número com 

mais apuro. [...] Cálculos deste tipo podem parecer estranhos a mentes não habituadas a lidar com 

fenômenos psicológicos como dependentes de causas físicas, mas os fatos apontam tão claramente para 

esta dependência que não deixam lugar a dúvidas.” Kropotkin refere-se a um estudo de S. A. Hill que 

demonstrou que “o número de suicídios e atos de violência cometidos por mês [na Índia] é iguak ao 

excesso da temperatura média mensal sobre 48º Fahr. multiplicado por 7.2, Mais a umidade média vezes 

dois”. Peter Kropotkin, In russian and frech prisons, p. 388 ss. 
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acepções a moderno e científico são carregadas de um juízo de valor, são cenários 

valorados positivamente, como sinais de suposto avanço. A constituição da polícia por 

tais parâmetros a elegia a um status: “Numa perspectiva liberal, ela fazia parte das 

instituições do progresso moderno, parte pouco significativa da história de um Estado 

que se fazia melhor, mais racional e democrático” (BRETAS; ROSEMBERG, 2013, p. 

163). Ou que ao menos se pretendia racional e democrático. 

O Brasil buscava nos países europeus seus moldes de construção, não só no 

âmbito policial, mas para sua constituição em geral enquanto país em aspiração de 

modernização e modelação de um Estado e sociedades correspondentes. 

 

Segundo este autor [Monkkonen], o surgimento das forças policias é 

parte da expansão da burocracia estatal e se faz pela difusão e cópia de 

modelos previamente existentes: “Uma vez adotado pelas cidades 

maiores, o novo modelo policial espalhou-se para as cidades menores, 

não mais motivadas por eventos, mas pela nova orientação de serviços 

dos governos das cidades” (p. 30). 

 

É nesse entre que se constituíram e ainda se constituem as corporações policiais 

no Brasil: “Entre os projetos cientificizantes e a realidade das ruas que se organiza o 

aparato policial” (BRETAS, 1997, P. 38). Realidades que diferiam das ruas europeias 

inspiradoras dos referidos projetos, e que demandam assim melhor análise. 

Bretas (1997) vai apontar, no entanto, que a despeito de um movimento de luta 

da polícia no Rio de Janeiro pela centralização do comando das atividades que 

desempenha e pela profissionalização da carreira, existiram: 

 

(...) uma multiplicidade de órgãos repressivos agindo no Rio de 

Janeiro com poder de polícia, inclusive organizações de segurança de 

origem particular, como a Guarda Noturna, e a presença de um 

pensamento liberal em luta contra a intromissão do Estado na esfera 

privada (p. 36). 

 

Pluralidade de instituições com múltiplas competências que permanecem sendo 

vistas no contexto policial quando desde então, até hoje, pretende-se tornar a polícia 

parte do Estado Nação moderno, voltada para manter a ordem interna dos países que a 

constituíram, por vezes, desdobram em conflitos nas disputas por monopólio da força 

entre diversos órgãos. Bretas (1997) nos alerta que: 
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A percepção da historicidade da polícia é dada por este conflito, 

especialmente num momento em que o Estado brasileiro vive uma 

transformação que questiona o espaço que lhe é dado para agir 

coercitivamente, e mesmo a definição da agência (ou agências) dotada 

desta atribuição (p. 36). 

 

Mas, talvez, justamente por essa tecitura heterogênea, cambaleante, por vezes, 

povoada de controvérsias, idas e vindas, na feitura da rede que as compõe, que as 

instituições policiais podem ser dispositivos potentes para elucidar, para fazer ver e falar 

os processos de socialização brasileiros. 

 
O estudo da polícia, principalmente no XIX, quando os aparatos da 

administração ainda se mostravam pouco desenvolvidos, é um bom 

laboratório para compreensão do state-building brasileiro para além 

das interpretações calcadas na luta de classes e na instrumentalização 

das “forças repressivas”, expressão essa que já contém em seu cerne 

um viés tendencioso. Por meio do papel desempenhado pela polícia e 

pelos policiais, vale compreender o Estado em sua dinâmica singular, 

em que operam os atores sociais em suas redes de relacionamento, 

num modo de interação permanente (BRETAS e ROSEMBERG, 

2013, 169). 

 

 

 

“Não se pode fazer essa análise do presente no que diz 

respeito a esses valores significativos sem nos entregar a 

um cálculo que permita dar a isso que, aparentemente, é 

sem significação e valor, a significação e o valor que 

buscamos. [...] existe na filosofia moderna e 

contemporânea um outro tipo de questão, um outro modo 

de interrogação crítica: é esta que se viu nascer 

justamente na questão da Aufklärung ou no texto sobre a 

revolução; “O que é nossa atualidade? Qual é o campo 

atual das experiências possíveis?”. Não se trata de uma 

analítica da verdade, consistiria em algo que se poderia 

chamar de analítica do presente, uma ontologia de nós 

mesmos [...] pensamento crítico [...] uma ontologia da 

atualidade, é esta forma de filosofia que de Hegel à 

Escola de Frankfurt, passando por Nietzsche e Max 

Weber, fundou uma forma de reflexão na qual tenho 

tentado trabalhar” 

MICHEL FOUCAULT, em “O que é o iluminismo?”. 
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2.2 – O ESTADO DA ARTE: traços do desenho atual da Segurança Pública no 

Brasil 

 

A Segurança Pública tem sido apontada atualmente como uma questão 

fundamental e um desafio no Estado Democrático de Direito brasileiro. Uma série de 

transformações vêm ocorrendo na sociedade, no entanto, no âmbito de segurança ainda 

existem muitas demandas de ações efetivas em relação aos crescentes índices de 

violência e criminalidade social. Muitos posicionamentos apontam a pouca eficácia e 

impacto de mudança nesses cenários com as políticas e práticas construídas até aqui. 

Embora seja um campo onde existe muita divergência sobre quais medidas seriam 

adequadas para modificar tal conjuntura. 

 A configuração das instituições, concepções e estruturas têm sua proveniência na 

própria formação sócio-político-cultural, e assim o é com a Segurança Pública atual do 

Brasil. Percorreremos alguns traços pelos quais se tem desenhado nosso sistema de 

Segurança e como formalmente isto tem sido oficializado. 

Vemos, assim, que no Brasil contemporâneo uma das maneiras como 

institucionalizamos o direito à segurança foi através da afirmação deste em nossa 

legislação interna. 

O primeiro momento que a segurança é pontuada em nossa Constituição Federal 

(1988) está no caput do artigo 5º, quando ao falar no Capítulo I Dos Direitos e Deveres 

individuais e coletivos, coloca: 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança
74

 e à propriedade (...). 

 

O direito à segurança configurou-se também, não só como um direito individual, 

mas, atingindo a toda a coletividade, um direito social. Como positivado no caput do 

                                                             
74

 Direito, que como vimos, em subcapítulo anterior, já é mencionado internacionalmente e já estava 

pactuado desde os documentos formulados a partir da Independência norte-americana e também já 

aparecia na Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, da França em 1789. Ferreira Filho (1999, p. 

23), sobre a segurança, citando Constant, diz denominar-se ‘liberdade dos modernos’, numa fórmula que 

se tornou bem famosa. 
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artigo 6º, do Capítulo II, Dos Direitos Sociais da CF: “São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, o lazer, a segurança (...)”. 

Em relação à afirmação da segurança como tais, Costa (2002) afirma que é: “(...) 

segurança individual e social (...) tida como primordial para a existência de uma 

sociedade fortalecida” (p. 43). No nosso ordenamento jurídico, no caso do Brasil, além 

das previsões legais internas, alguns autores abordam o direito à segurança relacionado 

à sociedade. Além das previsões existentes no Direito Internacional. 

A Segurança é também referida e afirmada como Pública, conforme explicitado 

no artigo 144, cujo caput afirma: “A segurança Pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)”. 

 Porém, uma vez que postulamos a segurança como um direito, como, então, 

operar tais positivações? O que temos entendido da segurança como direito individual e 

coletivo e como viabilizar que sejam de fato colocado em exercício? Como 

efetivamente produzir sua implementação? E Segurança Pública, em que consistiria? 

Como a tornamos possível? 

Mário Pessoa (1971) conceitua Segurança Púbica como “o Estado antidelitual, 

que resulta da observância de preceitos tutelados pelos códigos penais comuns e pela 

Lei das Contravenções Penais” (p. 7). No entanto, é possível restringir segurança 

somente aos aspectos do campo criminal? Será que os direitos à segurança se 

relacionam unicamente com as normas do Direito Criminal? Tais normas são 

totalizantes enquanto balizas que regem nossas relações humanas e sociais? E, a partir, 

desses parâmetros temos tido sucesso na operacionalização da segurança? 

 Desde o processo de redemocratização brasileiro e com a promulgação de nossa 

atual Constituição Federal algumas mudanças, por vezes lentas, tem estado em curso. 

Alguns passos e medidas têm sido elaborados para a implementação de ações e políticas 

públicas de segurança, alguns mais pontuais e isolados, enquanto outros têm sido mais 

sistematizados. 

Nessa seara, Barbosa e Santos (2010) afirmam: 

 

as mudanças e as ações implementadas não são menos importantes, o 

que demonstra a relevância do tema para a sociedade brasileira e para 

a agenda política nacional, em parte devido ao crescimento da 

criminalidade violenta no País e a baixa resolubilidade dos 

dispositivos policiais no enfrentamento dessa problemática - o que 
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inclusive é um dos principais motivadores para a formulação do 

primeiro Projeto de Segurança para o Brasil, em 2000. Nesse sentido, 

Luiz Eduardo Soares intitula o governo de Fernando Henrique 

Cardoso de “tímida gestação de um novo momento” em que 

sucessivos ministros da Justiça no segundo governo FHC passam a 

gestar lentamente um novo Plano Nacional para a segurança pública. 

O cenário em que se dá a formulação do primeiro Plano para a 

Segurança Publica no Brasil é singular. (p. 09). 

 

 Neste cenário, então, tivemos a elaboração do 

primeiro Plano Nacional de Segurança Pública 

(PNSP1), também conhecido como Plano Nacional 

antiviolência. Foi lançado em 20 de junho de 2000 pelo 

Governo Federal, quando na ocasião tínhamos como o 

Presidente da República, o Sr. Fernando Henrique 

Cardoso, e o Ministro da Justiça, o Sr. José Gregori. 

Foi apresentado como um Plano de ações com o 

objetivo de aperfeiçoar o sistema de segurança pública 

brasileiro, por meio de propostas que integrem políticas 

não só de segurança propriamente dita, mas também 

políticas sociais e ações comunitárias – o que apontamos como uma proposta bastante 

interessante e se efetivada, muito mais eficaz –, de forma a reprimir e prevenir o crime e 

reduzir a impunidade, aumentando a segurança e a tranquilidade do cidadão brasileiro. 

Ressaltando a ênfase em alguns compromissos de segurança, mas não reduz a 

importância dos compromissos relativos às demais Políticas e da necessidade de 

interdisciplinaridade e cooperação. Aponta um compromisso perpassando todo o 

conjunto de ações, propostas e estratégias que resultem numa melhoria geral do Sistema 

Nacional de Segurança a fim de alcançar um novo patamar de Segurança Pública no 

País. 

O plano contava com 15 principais compromissos que o estruturava em 

diferentes âmbitos: 
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 Sobre o processo de construção do PNSP1, no entanto, Barbosa e Santos (2010), 

acrescentam que tendo em vista uma falta de planejamento sobre segurança pública que 

tínhamos no Brasil, somado a um aumento dos índices de criminalidade vigentes 

provocando demandas de desenvolvimento de políticas públicas de segurança: 

 

o então presidente FHC desengavetou um Plano as pressas, a fim de 

responder as pressões da sociedade civil, nasce então em 2000 o 

Primeiro Plano Nacional de Segurança Pública, que, no entanto era 

limitado – pois as reformas circunscritas relacionavam-se à compra de 

armas e viaturas, funcionando naquele momento como ações 

emergenciais a fim de responder a sociedade exigia modificações e 

providências no âmbito da segurança pública (p. 10). 

 

Posteriormente, com a eleição presidencial e o debate sobre o tema segurança 

pública voltando a ser pauta, com a posse de Lula à presidência existe a elaboração de 

um novo Plano de Segurança Pública: 
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Em 2002 o Instituto Cidadania apresenta o Projeto Segurança para o 

Brasil, capitaneado pelo então candidato à Presidência da República, 

Luiz Inácio Lula da Silva. Eleito, o Presidente Lula apresenta este 

projeto como o novo Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP) 

(...) (CRUZ, 2010, p. 15). 

 

Os princípios gerais que embasavam esse novo PNSB se mostravam nos 8 

princípios que estabeleceu: 

 

i) promover a expansão do respeito às leis e aos direitos humanos; 

ii) contribuir para a democratização do Sistema de Justiça Criminal; 

iii) aplicar com rigor e equilíbrio as leis no sistema penitenciário, 

respeitando os direitos dos apenados e eliminando suas relações com o 

crime organizado; 

iv) reduzir a criminalidade e a insegurança pública; 

v) controlar o crime organizado e eliminar o poder armado de 

criminosos que impõem sua tirania territorial a comunidades 

vulneráveis e a expandem sobre crescentes extensões de áreas 

públicas; 

vi) bloquear a dinâmica do recrutamento de crianças e adolescentes 

pelo tráfico; 

vii) ampliar a eficiência policial e reduzir a corrupção e a violência 

policiais;  

viii) valorizar as polícias e os policiais, reformando-as e 

requalificando-os, e levando-os a recuperar a confiança popular e 

reduzindo o risco de vida a que estão submetidos” (CRUZ, 2010, p. 

15-16). 
 

 Uma novidade que é trazida no bojo do PNSP2 é a proposta da criação do 

Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)
75

 com tentativas de integração entre as 

polícias, Desafio que ainda hoje enfrentamos, sobreposto o fato de termos diferentes 

polícias e em distintos níveis do governo. De autoria do Executivo, a proposta 

estabelece os princípios e as diretrizes dos órgãos de segurança e prevê a proteção aos 

direitos humanos e fundamentais; a promoção da cidadania e da dignidade do cidadão; a 

resolução pacífica de conflitos; o uso proporcional da força; a eficiência na prevenção e 

repressão das infrações penais; a eficiência nas ações de prevenção e redução de 

desastres; e a participação comunitária. 

 

                                                             
75

 O projeto que cria o SUSP teve origem no PL 1937/07, enviado pelo Executivo. O mesmo foi 

desmembrado em duas propostas, a pedido da Comissão de Educação e Cultura. O Projeto de Lei 3734/12 

que cria o Sistema Único de Segurança Pública, e o segundo texto (PL 3735/12) institui o Sistema 

Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal (SINESP). A Comissão de Segurança 

Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou o PL 3734/12. A proposta integra o Programa Nacional 

de Segurança Pública e Cidadania (PRONASCI). 
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O Sistema Único de Segurança Publica (SUSP), é uma proposta de 

integração da Segurança Pública que se traduz numa mudança de 

mentalidade dos gestores públicos ao enxergar a segurança pública 

como questão fundamental para o Estado Democrático de Direito; a 

partir de políticas de segurança que busquem a integração operacional 

entre as polícias, apostando na valorização das ações policiais de 

inteligência bem como do gerenciamento e do compartilhamento das 

informações entre as instituições policiais a respeito da segurança 

pública e da justiça criminal (BARBOSA; SILVA, 2010, p. 10). 

 

 Além da elaboração de diretrizes para a Segurança Pública. O SUSP estabeleceu 

onze passos a serem implementados na área:  

 
Criação de um Conselho Consultivo de Segurança Pública;  

Unificação progressiva das academias e escolas de formação;  

Integração territorial;  

Criação de órgão integrado de informação e inteligência policial;  

Corregedoria única;  

Programa integrado de saúde mental;  

Proteção à integridade física do policial;  

Obediência aos dispositivos regulamentadores que proíbem a 

participação de policiais nas empresas de segurança privada;  

Proibição de que ocupem cargos de confiança ou de direção no 

Sistema Integrado de Segurança Pública policiais que participaram de 

tortura ou colaboraram com a sua prática;  

Grupo unificado de mediação de conflitos;  

Ouvidorias de Polícia autônomas e independentes (SOARES, 

2016, p. 34). 

 

 O SUSP propôs seis eixos de atuação: “Gestão unificada da informação, Gestão do 

sistema de segurança, Formação e aperfeiçoamento de policiais, Valorização das 

perícias, Prevenção e Ouvidorias independentes e Corregedorias unificadas” (FREIRE 

apud MELÍCIO, 2014, p. 105). 

Além de integrar a “formulação do PRONASCI (Projeto Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania)
76

, que tem como base a doutrina de policiamento comunitário, 

que por sua vez tem por característica uma aproximação dos órgãos policiais com a 

sociedade” (SOARES, 2016, p. 34). 

                                                             
76 MELÍCIO (2014) nos coloca a questão de “como programas de orientação cidadã, como o PRONASCI, 

divida espaço com práticas de cunho punitivo, que legitimam formas de exclusão e segregação” (p. 91). 

Aborda em sua pesquisa dispositivos para abranger as dinâmicas sociais que possibilitam tal realidade. 

Para ver mais sobre essa análise ver: MELÍCIO, Thiago. São demais os perigos dessa vida? Diversidades 

possíveis no encontro com a diferença como problematização da segurança cidadã. Rio de Janeiro: UFRJ, 

2014. 
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 O Conselho Nacional de Segurança Pública
77

, um dos passos também apontados 

pelo SUSP que deveria ser implementado, no seu percurso sofreu uma reformulação e 

passou a existir no seu formato atual a partir da 1ª Conferência Nacional de Segurança 

Pública. O CONASP é um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, que 

integra a estrutura básica do Ministério da Justiça e tem por finalidade formular e propor 

diretrizes para as políticas públicas voltadas à promoção da segurança pública, 

prevenção e repressão à violência e à criminalidade, e atuar na sua articulação e controle 

democrático. 

 É composto com representantes da sociedade civil, profissionais e poder público. 

A Psicologia Brasileira, através de representação pelo Conselho Federal de Psicologia, 

participa da CONASP, como único órgão de classe com titularidade, nos últimos anos. 

O psicólogo que tem exercido essa posição é o Pedro Paulo Gastalho de Bicalho, 

orientador dessa tese. 

Importante apontar que a CONASP foi um dos territórios habitados no caminho 

do doutoramento, quando tive a oportunidade de participar da assembleia como 

convidada. Em julho de 2013, quando no Brasil estavam acontecendo inúmeras 

manifestações com grandes mudanças no cenário nacional e havia a necessidade de se 

refletir no campo da Segurança Pública sobre esse fenômeno, foi realizada uma reunião 

extraordinária para o Conselho pensar o que vinha ocorrendo no país, nos movimentos 

sociais e em direcionamentos para a abordagem policial a tais situações, construindo um 

manifesto do conselho sobre a temática. Tema central nessa pesquisa e que foi 

permeada, então, também com as discussões desenvolvidas nesse espaço. Uma 

importante instância e campo, inclusive, para a Psicologia contribuir na construção das 

Políticas Públicas de Segurança. 

Outro instrumento potente para problematizar e construir diretrizes e propostas 

de ação em Segurança Pública, mencionadas há pouco, são Conferências Nacionais. Em 

2010 tivemos a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública
78

, justamente a que 

                                                             
77

 A competência do CONASP está prevista, após a referida reformulação, no art. 2º do Decreto nº 7.413, 

de 30 de dezembro de 2010. Para ver mais sobre CONASP consultar: http://www.justica.gov.br/sua-

seguranca/seguranca-publica/conasp 

78
 Para um histórico do processo de construção da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública 

consultar referência que mencionamos na introdução: AMORIM, J. S. 1ªCONSEG – Conferência 

Nacional de Segurança Pública: uma experiência democrática. Revista Ordem Pública. Vol. 2, n. 1, 2009.  

Disponível em: file:///C:/Users/Ana%20Meza/Downloads/12-23-1-SM.pdf 

http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/conasp
http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/conasp
file:///C:/Users/Ana%20Meza/Downloads/12-23-1-SM.pdf
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propôs dentre outras coisas a reformulação da CONASP. Mencionamos tal Conferência 

também na Introdução, quando na análise das implicações pontuei como um dos 

primeiros disparadores da minha inserção no campo, participando de uma Conferência 

Livre, etapa do processo de construção da Conferência Nacional. 

 As Conferências são oportunidades de construção coletiva de princípios e 

diretrizes para orientação das políticas e práticas de segurança no país, tornando 

possível a ampliação do debate em meio à diversidade que compõe o Brasil e que 

precisa ser implicada na nossa construção social num processo de participação cidadã. 

Um instrumento importante para operacionalizar um processo de fato democrático e 

alcançar o que aponta nossa CF sobre a Segurança Pública, como não somente um 

“dever do Estado, mas um direito e responsabilidade de todos”. 

 Atualmente temos ainda em curso a construção do PNSP 3, talvez impulsionado 

e retomado pelos últimos acontecimentos no Brasil com aumento de índices criminais e 

com uma série de acontecimentos de rebeliões e mortes nos presídios brasileiros o 

CONASP, depois de quase dois anos sem se reunir, realizou uma reunião para retomar 

suas atividades e em fevereiro enfatizaram as discussões sobre a construção do novo 

Plano Nacional de Segurança Pública
79

. O referido plano terá como seus três eixos 

previstos: “atuação conjunta com países vizinhos (fronteiras, inteligência e informação e 

operações); fiscalização, proteção e operações nas fronteiras; e atuação conjunta com as 

polícias estaduais”
80

. 

 A Psicologia através de representação pelo CFP tem tido uma importante 

participação nesse processo, contribuindo com pontuações importantes na sua 

construção, tais como: a política de individualização da pena, a questão dos presos 

provisórios que constitui hoje 40% do universo da população prisional, ealém do 

enfrentamento do tráfico de pessoas
81

. 

 A Segurança Pública fica subordinada ao âmbito do que era Ministério da 

Justiça até pouco tempo, quando a partir de transformação tem atualmente a 

denominação de Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tal mudança é atribuída à 

                                                             
79

 Fonte: http://site.cfp.org.br/cfp-defende-mudancas-no-plano-nacional-de-seguranca-publica/ 

80
 Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/veja-os-principais-pontos-do-plano-

nacional-de-seguranca-publica 

81
 Fonte: http://site.cfp.org.br/cfp-defende-mudancas-no-plano-nacional-de-seguranca-publica/ 

http://site.cfp.org.br/cfp-defende-mudancas-no-plano-nacional-de-seguranca-publica/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/veja-os-principais-pontos-do-plano-nacional-de-seguranca-publica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/veja-os-principais-pontos-do-plano-nacional-de-seguranca-publica
http://site.cfp.org.br/cfp-defende-mudancas-no-plano-nacional-de-seguranca-publica/
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própria centralidade que o novo plano terá e a ampliação dos poderes da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública nesse cenário
82

. 

 Apesar da construção do campo da Segurança Pública no Brasil ter iniciado 

timidamente, sobretudo em relação à regulamentação pós CF de 1988, com movimentos 

por vezes lentos e arrastados, ou com aspectos restritos e pontuais, temos caminhado 

nessa construção. Nesse percurso alguns instrumentos têm sido desenvolvidos na 

tentativa de abertura de processos que estejam numa direção que inclua a diversidade, a 

alteridade, que monte coletivamente um espaço comum de convivência no qual a 

segurança de fato se efetive como um vetor, a partir de “uma discussão mais ampliada 

sobre gestão compartilhada da Segurança Pública, que envolve a participação da 

sociedade” (SOUSA e MORAIS, 2011, p. 03). 

 Além dos diversos dispositivos, alguns dos quais mencionamos, nossa 

Constituição Federal, prevê ainda, no artigo 144, além de trazer em seu caput a 

Segurança Pública afirmando-a enquanto um direito e postulando suas condições, como 

vimos anteriormente, os órgãos públicos através dos quais esta será exercida como 

dever do Estado: 

 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

 

 O Estado, através de seus Órgãos Públicos, deve garantir a todos seus direitos 

individuais e sociais previstos nas legislações vigentes. Ferreira Filho (1999) diz que a 

“garantia que o Estado, como expressão da coletividade organizada, dá esses direitos é a 

instituição dos serviços públicos a ele correspondentes. Trata-se de uma garantia 

institucional, portanto” (p. 51). 

No Brasil, então, as polícias são as instituições implementadas pelo Estado que 

têm a finalidade constitucional de garantir a Segurança Pública, pensada de forma 

ampla, incluindo todos os direitos que a mesma engloba. Devem preservar a ordem 

pública, proteger as pessoas e o patrimônio, e realizar a investigação e repressão dos 

crimes, além do controle da violência. 

                                                             
82

 Fonte: http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,mudanca-no-nome-do-ministerio-da-justica-reforca-

plano-de-seguranca-diz-moraes,70001652601 

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,mudanca-no-nome-do-ministerio-da-justica-reforca-plano-de-seguranca-diz-moraes,70001652601
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,mudanca-no-nome-do-ministerio-da-justica-reforca-plano-de-seguranca-diz-moraes,70001652601
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Para tal finalidade as instituições elencadas no artigo 144 são instrumentalizadas 

com o que nomeamos de Poder de Polícia: 

 

a atividade administrativa do Estado que tem por fim limitar e 

condicionar o exercício das liberdades e direitos individuais visando 

assegurar, em nível capaz de preservar a ordem pública, o atendimento 

dos valores mínimos da convivência social, notadamente a segurança, 

a salubridade, o decoro e a estética (CRETELLA JÚNIOR et al, 1987, 

p. 119). 

 

Um conjunto de atribuições concedidas à Administração Pública, ferramenta que 

pode ser empregada pelas polícias com finalidade de alcançar seus objetivos 

constitucionais de ordem pública e preservação dos interesses coletivos. O que, por 

vezes, para ser viabilizado pode incidir, conforme Lazzarini (1987) sintetiza, no: 

“controle dos direitos e liberdade das pessoas, naturais ou jurídicas, a ser inspirado nos 

ideais do bem comum” (p. 150). Possibilidade que retomaremos em discussões 

posteriores. 

Importante, no entanto, pensarmos o quanto instituições, conforme pontuamos 

anteriormente, são movimento, estão em constante construção. Assim, não podemos 

atribuir-lhes naturezas estáticas. A despeito de as conceituarmos, a relação com as 

definições são perecíveis, a análise de suas transformações pode modificar o que 

entendemos por cada uma dessas instituições ou quais funções as atribuímos. “O 

conceito da instituição Polícia indica sua própria função, e essa vem se moldando no 

decorrer da história, conforme o contexto sócio-econômico-cultural vigente” (SOUSA e 

MORAIS, 2011, p. 02). 

Recortaremos, em nosso trabalho, apenas uma das instituições apresentadas 

como responsáveis pela prestação de serviço de Segurança Pública: as Polícias 

Militares. Uma vez que nosso dispositivo de pesquisa – Operações Policiais de Choque 

– são atividades desenvolvidas por essa Polícia. É a partir dessa instituição e atividade 

que faremos operar nossas análises. 
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2.3 – POLÍCIAS MILITARES: em foco o Rio de Janeiro 

 

 

“O pensamento de Michel Foucault incide sobre o 

presente de uma maneira peculiar. Nasce nele enraizado 

e, ao mesmo tempo, recusa-se a ele permanecer adstrito. 

Essa filosofia originada e voltada para seu tempo, mas 

que integra como método de trabalho um constante 

retorno a “passados””. 

MÁRCIO FONSECA, em “Michel Foucault e a 

Constituição do Sujeito”. 

 

 

 Dedicaremos esse momento para uma discussão mais específica sobre Polícia 

Militar, trazendo de forma sintética algumas questões da história das Polícias Militares 

brasileiras que possam mapear sua emergência, evidenciando assim elementos das 

condições de possibilidade de seu surgimento e sua articulação engendrada com as 

relações da qual emerge, além de também enfatizarmos nesse caminho as atribuições e 

as formas que as polícias militares foram tendo. Procuramos, nesse percurso, evidenciar 

as relações sociais e o funcionamento que as noções de polícia fazem operar no mundo. 

Conforme aponta a proposta de Melício (2014): Como especificidades dos diferentes 

contextos se articulam às diversas diretrizes e paradigmas foram comparecendo e 

forjando políticas públicas de segurança atuais. Recorremos a história, sempre para 

fazer a História do Presente. 

 

Tendo em vista que, “sempre se tem que partir de alguma coisa, ou 

seja, sempre se tem que dispor de uma cartografia mínima”, debruçar-

se sobre um período histórico e suas políticas públicas, é também, 

neste caso, debruçar-se sobre os elementos que compõem a cartografia 

mínima das capturas identitárias dos que estão no mundo enquanto 

policiais militares e outros atores sociais que ganharam destaque nas 

práticas de segurança (MELÍCIO, 2014, p. 92-93). 

 

Nesse sentido, abordaremos história da polícia no Brasil, a qual já na elaboração 

de seus desenhos encerra algumas controvérsias, enquanto: 

 

A origem da instituição policial brasileira, conforme documentação 

existente no Museu Nacional do Rio de Janeiro, data de 1530, quando 

da chegada de Martin Afonso de Souza enviado ao Brasil. Porém, 
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quanto à data precisa de início da atividade policial brasileira, há uma 

discussão teórica sobre seu marco regulatório, uma corrente de 

pesquisadores do tema acredita que a polícia brasileira nasceu com a 

primeira guarda militar em solo brasileiro, a qual acompanhava o 1° 

Governador Geral da Colônia – Martin Afonso de Sousa – início do 

século XVI (FAORO apud SOUSA; MORAIS, 2011, p. 3). 

 

Uma grande parte do material, no entanto, que durante muito tempo inclusive foi 

a única historiografia oficial existente sobre polícia, como mencionamos anteriormente, 

considera como marco inicial da fundação das polícias no Brasil a Intendência Geral de 

Polícia, construída em 1808, em relação à Polícia Civil, e das Militares, a Guarda Real 

de Polícia, de 1809: 

 

Outros estudiosos entendem que aquele corpo militar não poderia se 

caracterizar como Polícia por não atender aos princípios básicos 

inerentes à atividade policial, ou seja, policiar, gerar segurança a 

coletividade: estes pesquisadores, como Holloway (1997), atribui o 

marco inicial da atividade policial à vinda da família real (1808), que 

possibilitou a reprodução das instituições burocráticas portuguesas em 

solo brasileiro, mesmo com toda subserviência da Polícia brasileira 

aos interesses das elites portuguesa e brasileira, há características de 

atividade policial (SOUSA; MORAIS, 2011, p. 03-04). 

 

Assim, as controvérsias em relação à polícia parecem que já se iniciam entorno 

da história de sua emergência no território brasileiro. Mas de qualquer maneira, 

podemos constatar que já antes mesmo antes de sermos um país independente, as 

fundações das práticas policiais datam de nossos momentos ainda coloniais. Como nos 

afirma Holloway (1997) foi nesse período que surgiram as duas principais instituições 

policiais que se conhecem hoje no Estado: a Polícia Civil e a Polícia Militar. Tendo 

sido, então, o processo de criação das nossas forças policiais, condicionado pelas 

disputas políticas entre o poder central da corte e as lideranças locais já existentes 

quando da chegada da realeza, bem como pela realidade social e econômica da época 

marcada por uma sociedade conservadora de base escravista, conforme tal autor afirma. 

 Nesse percurso de construção das polícias torna-se importante, também, ressaltar 

que originariamente eram instituições com atribuições muito mais plurais e amplas, 

como já apontamos anteriormente, do que atualmente entendemos, desempenhando uma 

série de tarefas de organização do espaço urbano em geral, tais como, limpeza, 

iluminação, o abastecimento da cidade, as atividades de lazer e a própria segurança 

pública. Só posteriormente foram sendo delegadas a outras instâncias conforme estas 
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eram criadas. É importante ressaltar que, n época de D. João e sua chegada ao Brasil 

esse era o conceito de polícia em voga. 

 Nesse contexto, as duas nascentes polícias brasileiras irão desempenhar diversas 

atividades. A Intendência Geral, criada a semelhança da que existia em Lisboa desde 

1760, que inicialmente tinha uma função ligada à administração da cidade do Rio de 

Janeiro, à gestão da Ordem, não somente propriamente criminal, como concebemos 

hoje. “O cargo de Intendente Geral da Polícia tinha status de ministro de Estado e 

englobava poderes legislativos, executivos e judiciários (para delitos menores). Uma 

boa polícia significava o bom desempenho de todas as atividades acima relacionadas
83

” 

(OLIVEIRA JÚNIOR, 2010, p. 11). Conforme Costa (2004a) mais do que as funções de 

policia judiciária, o intendente geral era um juiz com funções de polícia. 

 E quanto à Guarda Real de Polícia: 

 

Num momento de não especialização da atuação policial, forças 

militares tinham atividade de patrulhamento no espaço urbano e 

exerciam também atividade de controle de estradas e do problema dos 

escravos fugidos. Sua atuação se dirigia a um universo criminal ainda 

codificado pelas Ordenações Filipinas, em que o tratamento dos 

crimes era diverso (BRETAS; ROSEMBERG, 2013, p.167). 

 

Reproduzindo, assim, no Brasil, toda a estrutura administrativa-burocrática tal qual 

existia à época em Portugal, recriando aqui cada órgão existente lá, inclusive, com as 

mesmas nomenclaturas, somente acrescentando, às vezes, a expressão “do Brasil”. E no 

caso específico das polícias, com toda a herança da inspiração francesa
84

 em sua 

montagem como havia sido em Lisboa. 

 Nesse contexto histórico-social brasileiro, não só mais como colônia, mas tendo 

passado a sede da corte do colonizador, vai se desdobrar, então, na profusão de 

organizações policiais, ou de natureza similar, a que assistimos desde o surgimento de 

                                                             
83

 Conforme Oliveira Júnior (2010), em 22Jul1808 o Intendente Geral da Polícia foi autorizado a criar 

uma Secretaria de Polícia, instalada no Campo de Santana, cuja incumbência era fiscalizar teatros, 

diversões públicas, matrículas de embarcações a frete e emitir passaportes. Esta Secretaria de Polícia é 

considerada a origem da atual Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 

84
 Um modelo de segurança pública semelhante ao da França, com a Marechaussé – Gendarmeire 

Nationale. Em Foucault (2008c) é possível aprofundar mais sobre a emergência e o funcionamento 

francês e sua polícia dessa época. Polícia essa que, então, terá efeitos nas estruturas montadas no Brasil, 

devido a influência e inspiração dos modelos portugueses nessa polícia. Para ver mais: FOUCAULT, 

Michel. Segurança, território, população. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 425. 
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instituições deste âmbito. E que vai continuar mesmo no início da República, tão logo 

saímos do período imperial. 

 

O Estado brasileiro vai se revelar – por diversas razões – incapaz de 

definir um agente específico para a ação coercitiva na cidade do Rio 

de Janeiro e assim de precisar suas tarefas, o que contribuirá para a 

inconstante indefinição do limite da ação policial e arbitrariedade, 

criando uma zona cinzenta mal regulada (...) (BRETAS, 1997, p. 36). 

 

 Gerando também conflitos, provocando posicionamentos críticos ou queixosos 

desde então, os quais podemos ver já mesmo na nossa recém-inaugurada República em 

relação à existência de diferentes instituições, cujas atividades e gerenciamento eram 

formalmente separados, apesar de muitas vezes se debruçarem sobre o mesmo cenário e 

temática:  

 

A Brigada Policial
85

 e a Polícia Civil, desde então, possuíam uma 

independência de suas direções e atividades, o que gerava críticas, 

sobretudo dos chefes de polícia – cargo mais alto da Polícia Civil: “A 

polícia desta capital precisa de um conjunto de medidas que garantam 

de um modo eficaz o seu funcionamento. Uma das grandes 

dificuldades com que luta a polícia é com o policiamento desta capital. 

(..) É absolutamente incompatível com a índole e necessidade da 

instituição policial a independência em que está esta força (...)” 

(BRETAS, 1997, p. 47). 

 

 Cisão que permanece ainda nos dias atuais e que, a despeito de não 

pretendermos aqui entrar no mérito de juízos de valores, nem mesmo de apontar uma 

suposta devida subordinação de uma à outra, é importante marcarmos a persistência 

desse modelo e seus efeitos na história do presente. Nessa profusão de instâncias 

policiais nos deparamos constantemente com desafios de articulação e integração 

institucional - princípio inclusive previsto pelo SUSP. Provocando conflitos e 

dificuldades de relações interinstitucionais e nós burocráticos que, por vezes, afetam a 

prestação final do serviço de Segurança Pública
86

 no cotidiano de nossas práticas. 
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 Nomenclatura que a estrutura que fora a Guarda Real de Polícia inicialmente vai passar a ter em 1890. 

86
 Se prolongando até os dias atuais tal estrutura de construção das polícias no Brasil, sobretudo, as da 

esfera estadual, tem provocado debates e reflexões sobre o modelo de polícia tal como está (e pelo que 

vemos herança de nossa historia) e gerando uma série de propostas de reformulação, considerando-o um 

modelo esgotado. A maior crítica seja talvez o fato de afirmar-se que da forma que temos mantido 

acontece um ciclo incompleto de policiamento, partindo-o entre duas instituições/polícias estadual. 

Ficando a execução das funções judiciário-investigativa e ostensivo-preventiva em diferentes instituições 

policiais. O movimento mais popularizado de proposição de reestruturação nesse campo foi o que 
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Persistindo uma zona fluída e indiscriminada para atuação no mesmo campo de 

intervenção. 

 Recortaremos nesse trabalho, conforme pontuamos, no entanto, a história e os 

efeitos de seus desdobramentos de uma dessas instituições, a que originou as que hoje 

nomeamos Polícias Militares Estaduais, essa que tem seu início atribuído à referida 

Guarda Real de Polícia instalada no Rio de Janeiro. 

História da Polícia Militar do Rio de Janeiro está imbricada com a própria 

história do Estado do Rio de Janeiro, e em grande período com a própria história geral 

do Brasil, uma vez que o Rio de Janeiro foi território da corte, centro do Império, 

constituiu durante um tempo o Distrito Federal do país e continuou tendo uma 

importância no cenário Nacional mesmo depois que deixou de ser. Assim, a Guarda 

também se constrói entrelaçada com esses aspectos do Rio. 

A Guarda, no momento de sua inauguração, era subordinada ao Ministério da 

Guerra e da Justiça Portuguesa, e foi estruturada de acordo com o modelo de um 

exército, uma característica que pode ser percebida até hoje, e que a conferiu a 

adjetivação de Militar, tal qual já o era a Guarda de Lisboa. 

O Príncipe Regente D. João ao chegar para se instalar com a corte no Rio de 

Janeiro determina a Criação da Guarda Real de Polícia através do Decreto Régio de 13 

de maio de 1809: 

 

Sendo de absoluta necessidade prover a segurança e tranquilidade 

pública desta cidade, cuja população e tráfico têm crescido 

consideravelmente, e se aumentará todos os dias, pela afluência de 

negócios inseparáveis das grandes capitais. e havendo mostrado a 

experiência, que o estabelecimento de uma guarda militar de polícia é 

o mais próprio não só para aquele desejado fim da boa ordem e 

sossego público. mas ainda para obstar as danosas especulações do 

contrabando, que nenhuma outra providência, nem as mais rigorosas 

leis proibitivas tem podido coibir sou servido criar uma Divisão 

Militar da Guarda Real da Polícia desta Corte, com a possível 

semelhança daquela que com tão reconhecidas vantagens estabeleci 

em Lisboa. a qual se organizará na conformidade do plano, que com 

este baixa, assinado pelo Conde de Linhares, do meu Conselho de 

Estado, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 

da Guerra. O Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido e o 

faça executar, na parte que lhe toca. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1809. 

                                                                                                                                                                                   
culminou numa Proposta de Emenda à Constitucional de 2013 conhecida como PEC-51, que além da 

proposição de uma polícia única que desempenhe o ciclo completo, debate também que tal polícia não 

seja militar. Para ver mais sobre ela consultar: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/114516 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/114516
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/114516
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 O Rio de Janeiro, então, sendo alçado a residência da realeza e grande capital de 

negócios, recebe um corpo policial a fim de proporcionar “boa ordem e sossego 

público”, além de “obstar as danosas especulações do contrabando”. 

 

A Guarda Real era uma força de tempo integral, organizada em 

moldes militares e subordinada ao Ministério da guerra e a intendência 

de polícia pagava seus uniformes e salários, tinham como função a 

atribuição de patrulha para reprimir o contrabando, manter a ordem, 

capturar e prender escravos, desordeiros, criminosos e etc... (MUNIZ, 

2001, p. 192). 

 

Organizada militarmente, então, possuía amplos poderes para manter a ordem e 

tantas outras atribuições, mas nasceu sem função investigativa. Era subordinada ao 

Intendente-geral de Polícia - apesar das posteriores mudanças e insatisfações em relação 

a tal como vimos
87

 - e não possuía orçamento próprio. Seus recursos financeiros vinham 

de taxas públicas, empréstimos privados e subvenções de comerciantes locais. Seus 

componentes foram selecionados nas unidades de infantaria e cavalaria do Exército na 

guarnição militar da Corte, dando-se preferência aos homens mais robustos e de boa 

conduta. Seus métodos foram acusados de espelhar a violência e a brutalidade da vida 

nas ruas e da sociedade em geral, segundo Holloway (1997). 

 

Uma companhia ordinariamente de granadeiros, às vezes, de outros 

soldados que ele escolhia nos corpos que havia na cidade, armados 

todos de grossas chibatas, comandada pelo major Vidigal, fazia toda a 

ronda da cidade de noite, e toda a mais polícia de dia. Não havia beco 

nem travessa, rua nem praça, onde não tivesse passado uma façanha 

do senhor major para pilhar um maroto ou dar caça a um vagabundo. 

A sua sagacidade era proverbial, e por isso só o seu nome incutia 

grande terror em todos os que não tinham a consciência muito pura a 

respeito de falcatruas (ALMEIDA, 2010, p. 21). 

 

                                                             
87

 Durante o império o comandante da Brigada Policial – escolhido no Exército ou no próprio corpo – por 

regulamentação respondia diretamente ao ministro da Justiça. Situação que perdura a partir no 

regulamento republicano – modificando somente então a obrigatoriedade do comandante da Brigada ter 

que ser obrigatoriamente um coronel ou general do Exército 
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Vidigal a frente de uma patrulha da Guarda Real 

 

 Era então assim o policiamento implementado, sendo exercido de maneira 

centralizada, cobrindo diversas atribuições e tarefas e detendo amplos poderes, mas 

como relata Almeida (2010): 

 

O som daquela voz que dissera “abra a porta” lançara entre eles, como 

dissemos, o espanto e o medo. E não foi sem razão; era ela o anúncio 

de um grande aperto, de que por certo não poderiam escapar. Nesse 

tempo ainda não estava organizada a polícia da cidade, ou antes 

estava-o de um modo em harmonia  com as tendências e ideias da 

época. O major Vidigal era o rei absoluto, o árbitro supremo de tudo 

que dizia respeito a esse ramo de administração; era o juiz que julgava 

e distribuía a pena, e ao mesmo tempo o guarda que dava caça aos 

criminosos; nas causas da sua imensa alçada não havia testemunhas, 

nem provas, nem razões, nem processo; ele resumia tudo em si; a sua 

justiça era infalível; não havia apelação das sentenças que dava, fazia 

o que queria e ninguém lhe tomava contas. Exercia enfim uma espécie 

de inquirição policial. Entretanto, façamos-lhe justiça, dados os 

descontos necessários às ideias do tempo, em verdade não abusava ele 

muito do seu poder, e o empregava, em certos casos muito bem 

empregado (ALMEIDA, 2010, p. 20-21). 

 

 Dessa forma transcorre até que tivemos a primeira modificação, talvez uma 

sentida como carregada de grande potência: a Independência do Brasil. Com a 

proclamação desta e partir da aclamação de D. Pedro I como Imperador em 12 de 

dezembro de 1822, a Corporação passa a denominar-se Divisão Militar da Guarda 

Imperial da Polícia, a despeito de não ter sido àquela época mencionada na constituição 

que fora promulgada posteriormente, em 25 de março de 1824. 

 Na noite de 13 de julho de 1831 acontece, no Rio de Janeiro, um evento que 

mudaria mais uma vez o curso da instituição policial da época: 
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a tropa da 1ª e 2ª Cia de Infantaria da Guarda Imperial da Polícia, 

amotinaram-se e se reuniram no Largo do Rossio (atual Praça 

Tiradentes). Um abaixo assinado com 411 assinaturas, contendo várias 

exigências, tais como o afastamento de alguns senadores identificados 

com o dito “partido português”, a exoneração de portugueses dos 

cargos públicos e a suspensão da imigração portuguesa por dez anos 

foi encaminhada ao governo pelos amotinados. O Ministro da Justiça 

da Regência Diogo Antônio Feijó gerenciou a crise. A revolta se 

esvaziou e a tropa se dispersou. Em 17Jul1831 o Ministro da Justiça 

da Regência extinguiu a Guarda Imperial da Polícia (OLIVEIRA 

JÚNIOR, 2010, p. 26, grifos do autor). 

 

Acusada de ineficácia no gerenciamento das crises da época (século XIX), 

evidenciando já desde então a relação que se esperava de um corpo policial e tais 

fenômenos, após a revolta houve a dissolução da Guarda Imperial da Polícia. A Guarda 

foi extinta e seus oficiais redistribuídos pelas unidades do Exército e os praças
88

 

dispensados do serviço. 

No entanto, no mesmo ano foi criada uma lei, que ficou conhecida como a 

certidão de nascimento das Polícias Militares do Brasil
89

, promulgando que todas as 

províncias estariam autorizadas a criarem um Corpo de Guardas municipais. 

 

                                                             
88

 Militar com graduação compreendida entre: soldado, cabo e sargento. 

89
 Consta no Apêndice I a relação das polícias militares do Brasil que foram criadas a partir da 

promulgação dessa lei e a datas em que ocorreram tais criações. 
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 Assim, então, também no Rio de Janeiro, depois da extinta Guarda teve 

criado em seu lugar, no dia 22 de outubro de 1831, o Corpo de Guardas Municipais 

Permanente. 

 

Quartel dos Barbonos QG
90

 do Corpo de Guardas Municipais Permanentes 

 

Em 12 de agosto de 1834, uma nova mudança ocorre no país com o Ato 

Adicional. A transformação da capital do Império em Município Neutro e separado da 

província do Rio de Janeiro, cuja sede administrativa passa a ser a cidade de Niterói. É a 

partir de então que o território que hoje delimita a cidade do Rio de Janeiro e o que hoje 

delimita o Estado passam a ter polícias militares distintas. Em 14 de abril de 1835 na 

província (nomenclatura anterior a Estado) acontece a criação da Guarda Policial da 

Província do Rio de Janeiro. 

Desse momento em diante passamos a ter, no território equivalente ao nosso 

atual Estado, além das polícias já existentes, mais um corpo militarizado de policiais, 

uma vez que houve a separação da corte como município neutro. Algumas posteriores 

modificações de denominações ainda transcorreram até que chegássemos as que temos 

                                                             
90

 Quartel General é o quartel central o qual sedia o comando geral. 
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em vigência atualmente
91

. Alterações que foram acompanhando os movimentos sociais, 

políticos, econômicos em curso no país e, sobretudo, no Rio de Janeiro, na tentativa de 

adequar a instituição ao cenário vigente. 

E nesse percurso também, conforme afirma Bretas (1997), na busca por “(...) 

ampliar seu espaço contra outras utilizações da violência (...) num processo em que o 

discurso da eficácia repressiva é o caminho para se realizar a identidade da corporação, 

no seu caminho para tornar-se senhora das ruas do Rio de Janeiro.” (BRETAS, 1997, p. 

38). 

No caminho de construção das Polícias Militares, no entanto, apesar de longo o 

seu alcance no passado das práticas somente 1934 que, pela primeira vez, houve a 

institucionalização das mesmas constitucionalmente. “A carta magna de 1934 foi a 

primeira a incorporar ao texto constitucional as forças públicas, utilizando o termo 

polícias militares ao estabelecer em seu artigo 167 que elas seriam consideradas reserva 

do Exército
92

” (CARVALHO, 2013, p. 194). Que foi regulada e reorganizada pela Lei 

n.º 192, de 17 de janeiro de 1936, regulando as polícias militares nos estados e sua 

relação com a União. 

E já na Constituição Federal de 1946 que foi então explicitada pela primeira vez 

a utilidade fim das polícias militares, estabelecida no Título VII, artigo 183: “as polícias 

militares instituídas para a segurança interna e a manutenção da ordem nos Estados, nos 

Territórios e n Distrito Federal (...)”. Assim, inclusive, vai se transcorrendo um processo 

no qual acontece gradualmente a circunscrição, antes mais amplas, das competências 

das Polícias Militares, mesmo que ainda possamos problematizar que ‘segurança 

interna’ e manutenção da ordem’ possam se apresentar de forma um tanto genérica. 

Atualmente, é no artigo 144 da Constituição Federal de 1988, conforme citamos 

anteriormente, existe a previsão das instituições de Segurança Pública discriminadas. E 

em seus parágrafos uma breve especificação das atribuições, que em relação às Polícias 

Militares são: 

 

                                                             
91

 Para uma relação mais detalhada desse percurso olhar os Apêndices II e III. 

92
 Embora não seja nosso foco nessa pesquisa, é importante pontuar que existe um grande debate atual 

que questiona essa vinculação que permanece sendo perpetuada desde então das Polícias Militares com o 

Exército Brasileiro. Configurando-se num dos pontos discutidos pelas propostas de reformulação das 

polícias no Brasil, como o exemplo citado, da PEC-51. 
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§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação 

da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das 

atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de 

defesa civil. 

§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças 

auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as 

polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios. 

 

A CF de 88, traz ainda sobre Administração Pública Militar Estadual, no artigo 

42 que “os membros das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, instituições 

com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios”. 

Existem ainda outras normas infraconstitucionais que norteiam o trabalho 

realizado pelas polícias militares, visando balizar de forma mais específica a sua missão. 

O Decreto–Lei nº 667 de 02 de julho de 1969 – cabe-se observar que foi, promulgado 

em um momento sensível da ditadura civil-militar brasileira –, traz definições e 

competências das polícias militares em seu artigo 3º, que assim preceitua: 

Existem ainda outras normas infraconstitucionais que norteiam o trabalho 

realizado pelas polícias militares, visando balizar de forma mais específica a sua missão. 

O Decreto–Lei nº 667 de 02 de julho de 1969 – cabe-se observar que foi, promulgado 

em um momento sensível da ditadura civil-militar brasileira –, traz definições e 

competências das polícias militares em seu artigo 3º, que assim preceitua: 

 

Art 3 º Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança 

interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, compete as 

Polícias Militares, no âmbito de suas respectivas jurisdições: 

a) executar com exclusividade , ressalvadas as missões peculiares das 

Forças Armadas e os casos estabelecidos em legislação específica, o 

policiamento ostensivo fardado planejado pelas autoridades policiais 

competentes, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção 

da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos; 

b) atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou 

áreas específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da 

ordem 

 

Além das referências mencionadas, pode-se ainda trazer o Decreto 88.777, de 30 

de setembro de 1983 em seu artigo 2º, que busca definir alguns conceitos do campo de 

atribuição das polícias militares, recortamos dois que recorrentemente são citados: 

 

19) Manutenção da Ordem Pública - É o exercício dinâmico do poder 

de polícia, no campo da segurança pública, manifestado por atuações 
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predominantemente ostensivas, visando a prevenir, dissuadir, coibir 

ou reprimir eventos que violem a ordem pública. 

27) Policiamento Ostensivo - Ação policial, exclusiva das Policias 

Militares em cujo emprego o homem ou a fração de tropa engajados 

sejam identificados de relance, quer pela farda quer pelo equipamento, 

ou viatura, objetivando a manutenção da ordem pública 

 

No entanto, o que podemos considerar como Ordem Pública? 

Existem muitas definições do que seja Ordem Pública. Conforme sugere 

Lazzarini (1987): 

 

a polícia tem por objeto assegurar a boa ordem, isto é, a tranquilidade 

pública, a segurança pública, a salubridade pública, concluindo, então, 

por asseverar que assegurar a ordem pública é, em suma, assegurar 

essa três coisas, pois a ordem pública é tudo aquilo, nada mais do que 

aquilo (p. 10-11). 

 

 Uma exposição que talvez nos leve a mais perguntas: tranquilidade, segurança, 

salubridade pública? Quais critérios e parâmetros conduziriam tais cenários? 

Também a respeito da ordem pública manifestam Flores e Rodríguez (2014) que 

“é uma situação de tranquilidade regulada pelo Direito e garantida pelo Estado através 

da Polícia Nacional para assegurar o normal desenvolvimento das atividades da 

população em todo o território nacional” (TIRRY apud FLORES e RODRÍGUEZ, 

2014, p. 47-48, tradução livre). 

 Já em outra tentativa de conceituá-la, encontramos a seguinte definição: A 

ordem pública pode ser definida, num sentido amplo, como o conjunto de princípios que 

inspiram um ordenamento jurídico e que refletem os valores essenciais de uma 

sociedade em um dado momento. (ROZAS e LORENZO apud FLORES e 

RODRÍGUEZ, 2014, p. 48)  

É preciso, então, explorar essa dimensão, os aspectos sócio históricos da noção 

de Ordem Pública e suas transformações de acordo com determinados espaços e 

tempos, e, assim como observam Flores e Rodríguez (2014), analisar certa imprecisão 

de seu significado, propondo a questão: “quais são esses princípios que inspiram a 

criação de um ordenamento jurídico ou de uma determinada norma?” (p. 48). É esse fio 

que pode ser potente seguir. Pensando os processos de construção de tais noções, que 

antes mesmo de serem positivadas como leis, são produzidas na convivência humana, 

nas relações de poder que em seu exercício vão construindo e elegendo determinadas 
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normas sociais que vão operando nas relações dos homens em sociedade 

(DORNELLES, 1988). 

 Apostamos que a polícia pode ser um dispositivo para colocarmos em análises o 

processo de construção de noções como essas. Como afirma Bretas (1997): 

 

O cotidiano da repressão é uma instância que, em larga medida, se 

autodefine, a partir das necessidades objetivas da prática policial. Por 

trás das necessidades imediatas do policial nas ruas estão as demandas 

dos diferentes grupos sociais, determinando o conceito de segurança e 

as formas legítimas de coerção policial, além da própria constituição 

da polícia enquanto organização (...) A polícia não será o resultado da 

aplicação de um projeto burguês, mas a construção de respostas dadas 

a necessidades reais e imediatas, transformadas em saber institucional. 

A polícia dos sonhos liberais e positivistas teria de esperar (p. 34). 

 

 E qual conceito de segurança viemos produzindo enquanto sociedade nas nossas 

práticas cotidianas? Quais vias têm sido entendidas como legítimas para intervenção? 

Importante colocarmos em análise a pauta de temas e esferas que exigem a intervenção 

das polícias – e que tem sido ampla. Acreditamos que falar de polícia é poder através 

dessas instituições pensarmos sobre as respostas – que não estão somente encerradas e 

circunscritas nestas – que têm sido construídas para os desafios das relações sociais, no 

modelo de democracia e desenvolvimento do Brasil. 

Muitos outros estabelecimentos e mesmo práticas cotidianas particulares 

colocam a funcionar nas nossas vivências diárias modos de operação “policialescos” 

que não podem ser perdidos de vista quando se pretende pesquisar e problematizar o 

que faz a polícia e o que queremos que faça, uma vez que podem produzir no mundo 

uma mesma lógica de condição de existência. 

Neto (2007) mostra-nos que quando o exercício do poder moderno na sua 

capilaridade entra em contato com o pacto de segurança: 

 

A apreensão e a regulação da vida humana são abordadas, desta vez, a 

partir de mecanismos de poder que visam a promover a segurança da 

população. A segurança é aqui uma questão ampla, que envolve não 

apenas a doença, os genótipos corruptores ou a anormalidade 

hereditária, que põem em risco o patrimônio biológico da espécie, mas 

tudo aquilo que representa um perigo, uma ameaça à vida da 

população. (...) Na abordagem da biopolítica como dispositivo de 

segurança
93

 dá-se maior enfoque às ações de cuidado, de proteção, de 

defesa (...) (NETO, 2007, p. 80). 
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 Foucault (2008c) em sua obra Segurança, território, população desenvolve a noção de dispositivo de 

segurança e afirma que na forma como nas sociedades ocidentais modernas ele está agenciado a como o 



103 

 

 

 A partir dessa perspectiva podemos pensar a operacionalização da segurança no 

mundo contemporâneo, de forma espraiada, atravessando e se agenciando nas formas de 

pensar, sentir e agir, na subjetivação do nosso tempo. Não sentido apenas no plano da 

segurança da população de um modo macro, ou só nas Políticas Públicas, mas na 

própria vida, articulada na micropolítica. Segurança como um operador das relações, 

mobilizando lógicas de existências e produção de mundos atravessados por anseios de 

defesa, de proteção, de si ou de outrem nessas relações diárias, transversalizando o 

plano mais ínfimo, do qual as polícias podem ser dispositivos para visibilizar. 

 

A história do Estado deve poder ser feita a partir da própria prática 

dos homens, a partir do que eles fazem e da maneira como pensam. O 

Estado como maneira de fazer; o Estado como maneira de pensar. 

Creio que essa não é [certamente], a única possibilidade de análise que 

temos quando queremos fazer a história do Estado, mas é uma das 

possibilidades, a meu ver, suficientemente fecunda, fecundidade essa 

ligada, no meu entender, ao fato de que se vê que não há, entre o nível 

do micropoder e o nível do macropoder algo como um corte, ao fato 

de que, quando se fala num não se exclui falar no outro. Na verdade, 

uma análise em termos de micropoderes compatibiliza-se sem 

nenhuma dificuldade com a análise de problemas como os do governo 

e do Estado (FOUCAULT, 2008c, p.481). 

 

 

 

“Ordem e caos são gêmeos modernos. Foram concebidos 

em meio à ruptura e colapso do mundo ordenado de modo 

divino, Que não conhecia a necessidade nem o acaso, Um 

mundo que apenas era, Sem pensar jamais em como ser.” 

ZYGMUNT BAUMAN, em “Modernidade e 

Ambivalência”. 

 

 

                                                                                                                                                                                   
poder vai se exercer. “Para Michael Foucault, a multiplicidade dos mecanismos de segurança e a 

amplificação dos meios de punição e, por analogia, os processos de criminalização, faz com que a 

penalização não se limite a uma gestão da pobreza. Tal questão é um importante divisor entre o 

pensamento deste autor e de Loïc Wacquant, o que aponta para uma capilarização do poder jurídico e 

seus diferentes dispositivos alcançando um número cada vez maior de pessoas e de territórios” 

(MAGALHÃES-DECOTELLI, 2015, p. 156). 
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3 – OPERAÇÕES DE CHOQUE: uma ferramenta de intervenção nas atividades 

policiais 

 

 

“Pela Paz e pela Ordem” 

Lema das tropas de Choque 

 

 

 

 

 

 As atividades policiais costumam ser divididas em ordinárias e especializadas. O 

dispositivo de pesquisa que elegemos se constitui num dos tipos de especialidades 

policiais, denominada Operações de Choque. 

 As Operações de Choque são atividades de restabelecimento da ordem que 

empregam táticas e técnicas específicas e que, em geral, desenvolvem-se em situações 

de Controle de Distúrbios, reintegrações de posse e intervenções prisionais, muitas 

vezes trabalhando com cenários de multidões. 

 Apesar de em nossa pesquisa recortarmos somente o emprego de tal 

especialização nas atividades da Polícia Militar, as Operações de Choque podem ser 

também realizadas, eventualmente, em ações atribuídas aos Militares das Forças 

Armadas. 

 Quando as Forças Armadas (FA) são empregadas em tais atribuições, 

geralmente, refere-se ao que se denomina de ações de “Garantia da Lei e da Ordem”: 
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Operação de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) é uma operação 

militar conduzida pelas Forças Armadas, de forma episódica, em área 

previamente estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio em situações de esgotamento dos instrumentos para isso 

previstos no art. 144 da Constituição ou em outras em que se presuma 

ser possível a perturbação da ordem. (MINITÉRIO DA DEFESA, 

2013, p. 14-15). 

 

Estas ações das FA foram reguladas no âmbito do Ministério da Defesa pela 

Portaria nº 3.461/MD, de 19 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a publicação 

“Garantia da Lei e da Ordem - MD33-M-10 (1ª Edição/2013)”, na forma do anexo a 

esta Portaria Normativa. Essa publicação, construída pelo Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas
94

, contém orientações para o planejamento de Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem, com a finalidade de regular do emprego das FA em atividades de 

Segurança Pública – prevista no artigo 142 da CF de 88
95

.  

 Porém, como vimos são ações que devem acontecer de maneira episódica, 

previamente estabelecida e por tempo limitado, e cujos motivadores e objetivos devem 

ser específicos. Devendo constituir, então, uma excepcionalidade o desenvolvimento de 

tais ações pelas FA. 

 De uma forma geral, ações de restabelecimento da ordem pública serão 

desenvolvidas pelas polícias, e nosso foco será, sobretudo, as Operações de Choque no 

âmbito das Polícias Militares. 

 Mas, então, do que se tratam especificamente tais Operações? 

Os manuais técnicos de Polícia de Choque dos Estados brasileiros preceituam de 

uma forma geral que Operações de Choque são intervenções que acontecem em casos 

em que grupos de pessoas extrapolem o exercício de seus direitos, causando 

lesão/limitação ao direito dos demais cidadãos, bem como dano ao patrimônio público e 
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 Órgão do alto escalão de Comando. 

95
 A atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem prevista no art. 142 da Constituição 

Federal de 1988 somente veio a ser disciplinada, em âmbito infraconstitucional, com o advento da Lei 

Complementar nº 97/99, de 9 de junho de 1999, alterada posteriormente pela LC nº 117, de 2 de setembro 

de 2004 e LC nº 136, de 25 de agosto de 2010 (dispõe sobre as normas gerais para a organização, o 

preparo e o emprego das FA) A regulamentação desta forma de emprego veio a ocorrer somente com a 

aprovação do Decreto nº 3.897/2001, de 24 de agosto de 2001 (fixa as diretrizes para o emprego das 

Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem). 
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privado, necessitando, assim, de tipo específico de atuação policial no sentido de 

proteger o cidadão, da garantia do cumprimento da lei e do restabelecimento da ordem. 

 

(...) as Instituições Militares Estaduais atuam através de operações de 

choque, nos casos em que um grupo, ou vários grupos, extrapole o 

direito de manifestarem seus desígnios, causando lesão ao direito do 

cidadão ordeiro, bem como dano ao patrimônio público e privado. 

Quando há um abuso cometido por um grupo de pessoas que, 

desejando externar seus sentimentos, suas vontades e suas posições 

quanto à política do país ou por outros motivos ideológicos, este 

deixará de exercer um direito insculpido na Constituição Federal para 

então passar a cometer atos lesivos a esta mesma legislação. Porém, 

cabe ao Estado como mantenedor desta lei fiscalizar o seu fiel 

cumprimento através do exercício do Poder de Polícia, o qual é 

exercido pelas instituições elencadas no art. 144 da Constituição 

Federal (ALVES, 2006, p. 5, grifo do autor). 

 

Desta forma, as Operações de Choque englobam algumas atividades que têm em 

comum justamente o fato da presença nos cenários de atuação o rompimento de uma 

norma legal em curso, e a consequente demanda de restabelecimento da ordem. 

Costumam ser atribuídas a esse tipo de policiamento, conforme mencionamos, ações 

voltadas para Controle de Distúrbios; reintegração de posse rural (conflitos agrários que 

possuem legislação específica) e urbana; intervenções prisionais em caso de conflitos 

sem refém; policiamento em grandes eventos (cabendo às tropas de choque a pronta-

resposta com ação pontual e não ostensividade); além de policiamento em praças 

desportivas. 

O material público de referência para essas atividades são, em geral, os Manuais 

Técnicos produzidos pelas Polícias Militares, nacionais ou estrangeiras. 

Nesse sentido, tais materiais reúnem uma gama de assuntos pertinentes às 

Operações de Choque e são produzidos a fim de orientar e regular o policiamento nas 

intervenções e rotinas operacionais, além de instruir e treinar os policiais e/ou militares 

que possam atuar nessa especialização. Eles contêm conceitos, princípios, 

materialização das práticas, táticas e técnicas desenvolvidas no campo e guiam os 

policiais nas intervenções produzidas. Alguns deles constam publicamente e 

abertamente, inclusive disponíveis na internet, mas alguns, por dito motivo técnico e de 

segurança, por conterem informações privativas das profissões e instituições não são 

disponibilizados. É comum nessa área, cujas práticas e técnicas são largamente 

compartilhadas e semelhantes nos diferentes lugares, existir intercâmbio entre os 

Estados do Brasil e eventualmente também com outros países. 
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Existem outras nomenclaturas equivalentes à atividade Policial de Choque pelo 

mundo, tais como: antimotim, antidistúrbios, Controle de Ordem Pública, Manutenção 

de Ordem Pública, Controle de Multidões ou Controle de Massas
96

 

Existem alguns princípios doutrinários comuns de uma tropa de choque que 

visam padronizar e disciplinar a forma de atuação do pelotão de choque. Passam por 

questões tais como: 

 

A - É indivisível; 

B - Todo policial é responsável pela segurança do Pelotão e de seu companheiro; 

C - Todo o policial do pelotão zela pelo seu equipamento individual e o conhece 

perfeitamente; 

D - Escudeiro sempre tem prioridade sobre os demais policiais do 

pelotão; 

E - Conhecer a missão e todos os objetivos a serem alcançados; 

F - Só desembarca mediante ordem do seu Comandante; 

G - O pelotão só atua quando há visibilidade do terreno e do oponente; 

H - Atua estritamente dentro da lei e sempre demonstrando autoridade, deixando as 

questões sociais ou políticas a cargo das pessoas responsáveis; 

I - Mantém–se sempre distante do oponente; 

J -  Age sempre observando os critérios da prioridade de 

emprego de meios.  (FAHNING et al,  2012, p.  52).  

 

 A indivisibilidade e coesão de uma tropa de choque talvez seja o princípio mais 

primordial. Visa, antes de tudo, à segurança do policial, que exposto individualmente 

nos cenários recorrentes de atuação desse tipo de policiamento, sobretudo em multidões, 

estaria extremamente vulnerabilizado caso desenvolvesse ações pontuais, divididas e 

individualizadas. Constitui-se também, por outro lado, num dispositivo com função 

tática e técnica desse tipo de policiamento. Muitas vezes se traduz pela uniformidade e 

homogeneidade de ações num grupamento, e mais ainda, uma certa orquestração e 

composição das ações. “O grupo especializado em controle de distúrbios tem como 

principal característica o trabalho em equipe” (FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 189). 

 As formações, dispositivos pelos quais se dispõe fisicamente a tropa no terreno, 

são ferramentas de ação de uma tropa dessa natureza. Além de ser uma das 

características que confere uma estética peculiar ao grupamento de policiamento de 

choque, está relacionada diretamente com a leitura do cenário e o objetivo deliberado a 

ser alcançado no mesmo. 

                                                             
96

 Apesar de atualmente existir uma tendência a diferir Gestão de Multidões e Controle de Distúrbios. 

Abordaremos mais a frente essa distinção pontuando seu desdobramento e relevância. 
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As tropas de Choque podem estar 

em formações defensivas (casos em que 

se trata de preservar uma área, 

impedindo o avanço de multidões – 

conforme figura ao lado) ou ofensivas 

(quando o objetivo é a dispersão – 

conforme figura abaixo), e compõe um 

conjunto que inclui os movimentos e 

ações que se pretende desenvolver. “Todos os movimentos que realiza o grupo 

especializado em controle de multidões devem ser uniformes e coordenados. Neste 

sentido foi estabelecido uma série de formações que se empregam de acordo com as 

circunstâncias que se apresentam” (FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 189). 

 

 

 

 Um dos aspectos ressaltados no tocante das instruções para ações de choque 

aponta que  

 

É relevante no momento do controle da ordem, observar um grupo de 

policiais não somente bem fardados e uniformes, se não que seus 

movimentos e manobras com o equipamento e armas utilizadas sejam 

totalmente coordenadas demonstrando deste este aspecto disciplina e 

ordem, o qual projete desde a presença policial, o respeito e ao mesmo 

tempo um efeito dissuasivo nos quais se encontram em desordem ou 

pretendam violar a lei (FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 191). 

 

A presença policial e como a polícia se apresenta já são em si, portanto, 

elementos importantes e uma tática para o policiamento de choque. Questão salientada 

em diversos manuais e documentos sobre este tipo de atividade. 
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Assim, a formações, as posições fundamentais e os movimentos com que a tropa 

se organiza já constituem parte das estratégias de intervenção, juntamente com os 

equipamentos que se colocam de forma ostensiva ou não. Somam-se nesse conjunto 

também a proximidade ou não da tropa, sua colocação com visibilidade ou não. São 

todos elementos relevantes e que devem ser analisados para os objetivos pretendidos de 

acordo com as avaliações dos teatros de operação específicos nos quais a tropa atua. A 

cada circunstância, então, pode equivaler formações, táticas e técnicas, e uso da força 

adequada de forma diferenciadas. Logo a avaliação e análise do cenário será condição 

embasadora para todo o desenrolar das intervenções a serem implementadas e 

determinação dos objetivos a serem alcançados. 

Afirmam Flores e Rodríguez (2014), “Se dispor perante a multidão já é o 

primeiro nível de força em operações de manutenção da ordem” (p. 189). Outro aspecto 

é que trabalhando recorrentemente em cenários com números de pessoas que 

ultrapassam em muito efetivo policial disposto, e que como apontamos tende a 

vulnerabilizar a segurança do policial e dificultar a ação planejada, é preciso 

operacionalizar a tropa de maneira que a intervenção, mesmo numa inferioridade 

numérica significativa, seja possível. 

 

pelo que é considerado pertinente estabelecer uma estrutura operativa 

com formações que envolvam movimentos e localizações estratégicas, 

as mesmas que estão orientadas a criar um impacto psicológico na 

multidão, mas também permitirá otimizar o número de policiais 

(FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 189). 

 

No mesmo sentido são empregados 

os equipamentos e aparatos utilizados por 

uma tropa de choque em controle de 

distúrbios. Estes variam desde “tonfas
97

 e 

escudos até gás de pimenta e veículos 

munidos de canhões de água, que ao 

disparar causam ferimentos e choque 

psicológico na multidão, que, assim, tende 

a se dispersar. Ela utiliza somente armas consideradas não – letais” (LIMA FILHO, 

                                                             
97 Popularmente conhecidos como ‘cassetetes’. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tonfa
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_de_pimenta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Choque
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2008, p. 05). Podem-se utilizar outros aparatos e outros agentes químicos, munições de 

impacto controlado, de elastômero. Hoje existe um número crescente de tecnologias 

enquadradas como de menor potencial ofensivo, as quais são priorizadas numa ação de 

choque. No entanto, algumas referências apontam que se pode sim, também, em casos 

extremos, empregar arma de fogo. Em alguns casos existe a possibilidade do que se 

denomina de Choque Armado, quando a tropa porta também armamentos letais por 

avaliação da necessidade diante do contexto específico. 

Pela importância fundamental que possuem esses recursos, os materiais 

didáticos de referência e a especialização dos policias de choque têm uma incidência 

grande na temática de tecnologias de menor potencial ofensivo, com abordagem 

minuciosa de seus princípios e emprego. Elas ampliam as alternativas e viabilizam 

determinadas ações para a atividade desenvolvida por esses profissionais. Diz-se que o 

que modificou ao longo da história as possibilidades de intervenções de choque são as 

entradas dessas tecnologias. Antes delas muitas vezes as ações acabavam culminando 

em contato físico, o que pode ser evitado com a utilização das mesmas. 

Ao longo das explanações que nos colocávamos a fazer, por algumas vezes se 

falou sobre dispersão da multidão. Essa abordagem é tida como o principal objetivo de 

uma intervenção de choque em muitos cenários, uma estratégia de interrupção dos 

fenômenos em curso quando as ações de choque visam reprimir algum ato ilícito ou 

abusivo no exercício do direito que esteja eventualmente acontecendo no terreno de 

atuação. Assim Flores e Rodríguez (2014) definem duas dessas possibilidades de 

intervenções amplamente empregadas em policiamento de choque e dispõe sobre seus 

significados: “Dispersar – pausar, interromper o oponente empregando força fazendo-

lhe fugir e espalhar-se por completo” e “Dissolver – Separar, desunir ou dividir um 

grupo de pessoas que se encontram alterando a ordem pública” (p. 79). 

 Além da dispersão e dissolução as tropas de choque no percurso da ação também 

têm outros objetivos/medidas que devem ser observados e realizados. Um deles é o 

recolhimento de provas: 

 

Fotografar e filmar todos os fatos ocorridos para posterior 

apresentação. A ameaça que tal atitude faz à identidade dos líderes e 

agitadores e a perda do anonimato causam forte impacto psicológico 

pela temeridade de posterior identificação e dela se apercebendo os 

manifestantes deixarão o local (FAHNING et al., 2012, p. 81). 
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 Pelo exposto acima, podemos constatar um objetivo secundário desdobrado do 

recolhimento de provas, configurando a ostensividade desse ato um potencial esperado 

de dissuasão das pessoas de cometerem crimes, uma vez que expõe a possibilidade de 

responsabilização. 

 O outro objetivo da tropa no desenvolvimento de suas ações: “A segunda 

medida diz respeito à detenção de lideranças que por ventura tenham tentado contra a 

segurança da tropa. Tal atitude gera um maior respaldo à atuação, além de desestabilizar 

a organização de resistência à atuação policial” (SOARES, 2016, p. 30). Expandimos, 

no entanto, que o respaldo de efetuar detenções não diz respeito apenas às lideranças, 

mas a qualquer pessoa que tenha cometido atos que se configurem crime passíveis de 

cerceamento e condução dessas pessoas para apresentação à polícia judiciária, com 

possibilidades de individualização e que se tenha alguma materialidade de tal conduta. 

E, somente nessas condições é possível utilizá-la, inclusive com o objetivo secundário 

que também se espera de seu efeito. 

No entanto, um ponto a ser observado na realização de detenções em cenários de 

multidões é a dificuldade de operacionalização das mesmas. Seja pelo fato de não se ter, 

às vezes, possibilidade de visualizar os atos cometidos pela configuração do cenário, ou 

também pela possibilidade de se propagar na multidão um efeito de maior agressividade 

em relação à tropa quando da realização dessas detenções. Assim, o que dizem alguns 

especialistas da área, em relação à realização destas, é que em algumas ocasiões é mais 

indicado que após a ação propriamente de choque, o policiamento ordinário que 

também estiver empregado no terreno as realize. 

Devido a todas essas características sobre as quais fomos discorrendo, os 

batalhões de Choque, costumam possuir grandes dimensões e efetivos. Muitas vezes 

isso os coloca também como forças de reserva, o que, por vezes, encontra-se explícito 

nas regulamentações que os preveem. Essa é uma realidade não só de unidades de 

choque no Brasil, mas um funcionamento difundido de forma ampla, acontecendo em 

outros países da mesma maneira. Sendo nomeado, algumas vezes inclusive, como 

Divisão de Reserva, com finalidades de atender também a serviços extraordinários
98

. 
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 Na Espanha, país no qual realizei o doutorado sanduíche e estive em visitas às unidades análogas ao 

Batalhão de Polícia de Choque da Guarda Civil (Polícia Militar espanhola, a pesar de ser denominada de 

civil) constatei que tais unidades ficam agrupadas e subordinadas a uma instância de comando justamente 

denominada Divisão de Reserva e Segurança: La Agrupación de Reserva y Seguridad (A.R.S.), cujas 

funções, além das específicas, como: “La prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento de la 

seguridad ciudadana, prestando colaboración en materia de protección civil, en particular en supuestos de 
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 Algumas outras noções e operadores conceituais utilizados nesse campo são 

descritos a seguir por serem também bastante usados e fundantes das formas de 

concepção e atuações no policiamento de choque. 

 Nas ocorrências chamadas de Reintegrações de Posses, é relevante trabalhar com 

conceitos como invasão e o próprio termo reintegração que são utilizados no campo 

policial de choque da seguinte forma: 

 

Invasão – é a entrada e ocupação de fato por parte de um grupo de 

pessoas em um bem imóvel determinado, com o fim de assentar-se e 

tomar posse deste sem consentimento algum por parte do dono ou 

possuidor ou resolução de autoridade competente. Em geral 

empregam a violência para este tipo de apoderamentos. Pode 

configurar-se também como usurpação, intrusão indevida 

(apropriando-se sem razão nem direito para tal) e/ou desapropriação. 

Reintegração – procedimento pelo qual as autoridades policiais 

restituem ao morador, dono, possuidor ou detentor um bem imóvel do 

qual tenha sido retirado injustamente, ou violentando as normas 

constitucionais, legais vigentes ou disposições de autoridade 

competente (FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 76). 

 

 Nessas ações a Polícia Militar é empregada, de uma forma geral, quando, a 

despeito de já se ter expedido uma ordem judicial determinando a saído do local a ser 

reintegrado e a tentativa de realizá-la por outros meios, não houve a liberação do 

território e existe resistência em fazê-lo. Atuando então, a tropa de choque em apoio às 

autoridades competentes na execução do mandado, intervindo caso haja necessidade de 

emprego de força
99

. 

 Já nas ações de intervenção prisional, as tropas de choque intervêm nas ditas 

ações críticas e desenvolvem para isso algumas táticas e técnicas específicas e 

procedimentos para ações nesses ambientes Elas se referem, sobretudo às seguintes 

etapas, consideradas mais sensíveis nas intervenções como: 

 

a) chegada e entrada no presídio, centro de detenção provisória ou 

estabelecimento; 

b) tomada de pavilhão e celas; 

                                                                                                                                                                                   
gran riesgo, catástrofe o calamidad pública” e “Garantizar el orden y la seguridad en grandes 

concentraciones de masas”; englobam também: “La Agrupación de Reserva y Seguridad (A.R.S.) es la 

principal Unidad de reserva de la Dirección General de la Guardia Civil, estando especialmente 

concebida, preparada y organizada para su empleo temporal en beneficio de la acción de otras Unidades”. 

Fonte: material didático de apresentação da unidade A.R.S, Madrid, 2014. 

99
 Numa da entradas no campo traremos um caso específico de reintegração de posse e teremos, então, 

possibilidade de aprofundar tal temática. 
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c) retirada dos presos das celas; 

d) busca pessoal minuciosa dos presos; 

e) deslocamento dos presos para o pátio; 

f) contenção de presos no pátio; e 

g) retorno dos presos para as celas. 

 

 É importante marcar que, diferente do que já fora até pouco tempo atrás, com a 

criação das carreiras de agentes penitenciários, estaduais e federais, as intervenções 

prisionais a cargo das Polícias Militares se restringiram a ações pontuais e em 

momentos tidos como de crise. Não existe mais uma rotina diária de policiais militares 

nos estabelecimentos penitenciários
100

. 

Outro campo de atuação em Operações de Choque, e também, talvez, o mais 

emblemático e popularizado dessas ações, se denomina Controle de Distúrbios. Uma 

noção muito relevante nessa área será a definição de Distúrbio. “O distúrbio é uma 

alteração importante (de grandes dimensões ou proporções) da paz e da ordem pública” 

(FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 91). E Lima Filho (2008) define: “Distúrbios Civis 

são manifestações de atos de violência, decorrentes de uma situação de inquietação ou 

tensão civil, prejudicial à manutenção da lei e da ordem, podendo ser iniciada por 

aglomeração ou multidão” (p. 04). 

 A noção que se construa de ‘Distúrbio’ será essencial, uma vez que é tal noção 

que configura a situação que disparará uma intervenção propriamente de tropa de 

choque juntamente com todos os seus efeitos em cenários de multidões. 

 Como mencionamos, ela será o que discernirá se o que cabe enquanto 

intervenção policial é uma Gestão de Multidão ou o Controle de Distúrbios. Apesar de 

algumas referências no campo trabalharem com definições que incluem manifestações e 

protestos coletivos de ‘rua’ em Controle de Distúrbios, consideramos essencial 

distinguir os cenários e as consequentes intervenções adequadas a cada um deles. 

 São as definições que atribuímos que subsidiarão as avaliações e deliberações de 

quais ações a polícia vai desenvolver nos cenários de ocorrências. Em geral, é essa 

noção que delimitará dois tipos de ações que gostaríamos de marcar como díspares: a 

Gestão de Multidão e o Controle de Distúrbios
101

. Esses diferentes cenários avaliados 

que mobilizarão intervenções, equipamentos, abordagens e usos da força distintos. 

                                                             
100

 Retornaremos a este tópico quando falarmos especificamente da estrutura desenvolvida no Estado do 

Rio de Janeiro. 

101
 Na língua inglesa se refrem a: Crowd Manegment e Riot Control. 
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Assim, partindo para a conceituação de Distúrbios, temos Flores e Rodríguez 

(2014) nos afirmando que em situações de operações de manutenção da ordem/de 

choque, alguns disparadores distinguem este tipo de aglomeração: 

 

atitudes violentas e/ou levante de grupos mais ou menos organizados 

contra a autoridade da lei, que produzem desordens ou emergências 

graves, desordens que são suficientemente extensas para justificar a 

intervenção de um grupo especializado em controle (p. 91). 

 

 O estabelecimento de tais marcadores vai distinguir se o tipo adequado de 

policiamento a ser empregado visa uma gestão da multidão, cujo foco é, antes de tudo, 

regular/assegurar que mesmo em meio às grandes aglomerações de pessoas os diversos 

direitos possam ser exercidos. Constituindo, portanto, uma multidão num cenário com 

diferente dinâmica, em relação aos distúrbios, podendo estar configurada em formas 

denominadas como manifestações, protestos, passeatas, que representam dispositivos 

legais previstos em um Estado Democrático de Direito. Essas demandam, em geral, 

ações policiais distintas das de choque – o controle de distúrbios. Vão empregar pra 

policiar nesses teatros de operações diferentes abordagens e intervenções, com distintas 

táticas e técnicas desdobrando em outras ações. 

 Enfatizamos esse aspecto pelo fato dos desdobramentos e efeitos das distintas 

possibilidades de intervenção policial produzirem efeitos bastante diferentes, em vários 

níveis. Devendo, portanto, serem entendidas como diferentes intervenções – Gestão de 

Multidão e Controle de Distúrbios –, diferenciadas, sobretudo, para que se possibilite 

uma análise cuja aplicação vai proporcionar um gradiente que diferencie o nível de 

forças que empregam, possibilitando então, também, nesse processo que se realize um 

emprego priorizado dos meios. Que trabalha utilizando sempre a intervenção mais 

adequada, inclusive em relação principalmente ao mencionado uso de força, escolhida 

pensando no que cada cenário específico requer para atuar no mesmo, além de evitar 

que uma aplicação de maior força possa provocar um efeito exatamente diverso do 

objetivo, precipitando ou propagando ainda mais um dito distúrbio. 

Assim, em tese, uma ação propriamente de choque na qual o nível de força 

constitui um contínuo que dispõe do maior grau que se pode aplicar no campo de 

aglomerações de pessoas, só é demandada em situações que possuem alguns dos 
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disparadores
102

 que configurem que outras alternativas de intervenções já se esgotaram 

e não são mais adequadas. Multidões pacíficas, manifestações e passeatas, dispositivos 

amparados legalmente, e nos quais não existam cometimentos dos referidos 

comportamentos e seus efeitos demandam outras intervenções policiais, para seu 

acompanhamento, monitoramento e garantia do exercício dos direitos, e que, por isso, 

são mais adequadas de serem nomeadas de forma distinta para que tal diferença fique 

bem demarcada - Gestão de Multidão. 

 As ações de Choque, o s Controles de Distúrbios se constituem em ações 

entendidas como legítimas para os momentos em que ilegalidades estejam em curso 

precisam estar pautadas na aceitabilidade legal, moral e ética de uma dada sociedade. 

No contexto de multidões e conflitos urbanos que de manifestações passam de 

aglomerações a configurações chamadas de turba
103

, a tropa trabalha com táticas de 

Controle de Distúrbio, o que já configura numa intervenção policial de repressão 

qualificada. 

As ideias expostas apontam para a necessidade de pensar e elaborar mais as 

ações preventivas mesmo em cenários de multidões, objetivando adiar ou evitar a 

necessidade de ações de natureza repressiva. Assim, estaremos de acordo com o que a 

própria legislação vigente preconiza a priorização de ações preventivas. Conforme 

consta no Decreto–Lei nº 667, de 02 de julho de 1969, citado anteriormente, que aborda 

em seu artigo 3º sobre as competências das polícias militares: “b) atuar de maneira 

preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas específicas, onde se presuma 

ser possível a perturbação da ordem”. 

 Tal distinção entre manutenção da ordem e restabelecimento da ordem 

perturbada será então ferramenta essencial para avaliação de qual tipo de ação deverá 

ser empregada. 

O Decreto 88.777, de 30 de setembro de 1983 em seu artigo 2º, busca definir 

alguns conceitos do campo de atribuição das polícias militares, trouxemos dois que 

recorrentemente são citados: 

 

                                                             
102

 Tais como os citados: atos violentos, ilegais, que impeçam o funcionamento dos serviços, atentem 

contra os direitos alheios, ameacem outras pessoas ou produzam danos a patrimônios públicos e privados. 

103
 Voltaremos às nomenclaturas utilizadas para designar os diferentes tipos de aglomerações de pessoas 

em capítulo posterior. 
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19) Manutenção da Ordem Pública - É o exercício dinâmico do poder 

de polícia, no campo da segurança pública, manifestado por atuações 

predominantemente ostensivas, visando a prevenir, dissuadir, coibir 

ou reprimir eventos que violem a ordem pública. (...) 

25) Perturbação da Ordem - Abrange todos os tipos de ação, inclusive 

as decorrentes de calamidade pública que, por sua natureza, origem, 

amplitude e potencial possam vir a comprometer, na esfera estadual, o 

exercício dos poderes constituídos, o cumprimento das leis e a 

manutenção da ordem pública, ameaçando a população e propriedades 

públicas e privadas. 

 

Costa (2002) afirma que são tais previsões legais, além de outras, que 

determinam quais intervenções sejam necessárias. Numa situação de manutenção da 

ordem cabem ações preventivas e ostensivas como intervenção policial. Sendo, então, 

somente quando a Ordem Pública for comprometida, que o policiamento especializado 

em ações de controle de distúrbios atue de forma repressivo-imediata
104

, restaurando a 

Ordem. Isto se deve, tal repressividade, inclusive, pelo fato de que nessas situações 

pode existir a necessidade de se restringir direitos e liberdades individuais em benefício 

da coletividade.  

“Assim sendo, em situação de normalidade, atuará a Polícia Preventiva, em 

situação de anormalidade pública, na esfera estadual, haverá repressão imediata através 

do Órgão Público especializado em “ações de choque”.” (COSTA, 2002, p. 82). As 

Polícias Militares possuem um emprego precipuamente de policiamento preventivo, no 

entanto, algumas unidades são treinadas e preparadas com materiais e equipamentos 

para a realização de repressão qualificada em alguns recortes especializados. Os 

Batalhões de Polícia de Choque são uma dessas unidades, nos seus caso especializados 

                                                             
104

 O próprio Costa (2002) aponta, como também possibilidade de resposta repressiva - no entanto, 

diferente dessa resposta imediata com o objetivo de restauração da Ordem Pública - a existência de outra 

forma de repressão: “ Caso haja a quebra da Ordem Pública pela prática de atos ilícitos criminais 

(criminis patrati), reprimidos imediatamente ou não, há a necessidade de repressão criminal, que nada 

mais é do que a existência de uma fase investigatória(inquisitorial), onde irá apurar-se a autoria, 

coletando-se a materialidade dos fatos.” (p. 77). Apresentando, assim, alguns objetivos, dentre os 

existentes, de uma ação repressiva que, além de restaurar a ordem, visa também levantar autoria e 

materialidade de eventuais atos criminosos praticados. Esse contexto demandaria a atuação não só das 

Polícias Militares, mas também das Polícias Judiciárias – no Brasil chamadas de Polícias Civis – e 

constitui, no nosso ponto de vista, um desafio brasileiro atual. O fato de não termos um ciclo completo de 

Polícia no nosso ordenamento atual impõe alguns percalços no caminho das soluções dessas ocorrências. 

Não é o recorte desse trabalho, no entanto, aprofundar essa questão, mas existem  Propostas de Emenda à 

Constituição (PEC’s) que discutem, dentre outras, essa questão. A mais publicizada foi a PEC 51 de 

2013. 
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nas atividades que descrevemos ao longo do presente capítulo. E que por seu caráter 

recorrentemente repressivo devem ser empregados em caráter de excepcionalidade. 

 Sobretudo enquanto o cenário é de possibilidade de perturbação da ordem, não 

tendo sido ainda efetivamente acontecido de fato o que configuramos já como uma 

perturbação, o emprego da tropa de choque deve, segundo Fahning (2012), observar os 

princípios para tomada de decisão mo gerenciamento de crises, principalmente por este 

constituir o último nível da força. 

 

Desta forma, mesmo possuindo em sua tática de emprego o uso 

proporcional da força, a tropa de choque é considerada pela doutrina 

de gerenciamento de crises como última alternativa tática que o 

gerente da crise, nas ocorrências típicas de CDC (Controle de 

Distúrbio Civil), poderá utilizar. Portanto, é importante que a tropa 

ordinária seja empregada nos casos de manifestações legais e ilegais, e 

em isolamentos de áreas, bem como nos acompanhamentos de 

passeatas ou carreatas a fim de que sejam usados outros tipos de força 

menos extremados que a tropa de choque (p. 27). 
 

 Assim, mesmo que uma tropa de choque tenha em si também toda uma ideia de 

gradação do uso da força
105

 e precise observar este princípio, é por sua estruturação e 

função uma tropa de emprego recorrentemente repressivo, o último nível de força em 

muitos cenários, como insistimos em apontar, de que dispõe um aparato policial militar. 

Sendo, portanto, de extrema relevância a avaliação e deliberação de seu empenho para 

intervenção. Numa análise que deve considerar as outras alternativas táticas, incluindo 

aí outras unidades e tipos de policiamento de que a polícia como um todo dispõe. 

 Deve-se atentar para tal alerta e evitar um emprego indiscriminado de uma tropa 

de choque, uma vez que, as ações da mesma se configuram, num elevado nível, com 

maior possibilidade de vulnerabilizar, em determinados momentos, os direitos e 

liberdades individuais das pessoas os restringindo em prol do interesse público ou 

ordem pública. 

A questão colocada no “Manual de Operações de Choque da Policía Militar do 

Distrito Federal” é: “Até que ponto os direitos fundamentais poderão ser usufruídos em 

detrimento da ordem pública e vice-versa?” (PAIM, 2005, p. VII). É a partir deste ponto 

que age uma “força de choque”. 

 

                                                             
105

 Discussão que aprofundaremos posteriormente. 
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3.1 – Quais direitos em jogo? 

 

 

“Diga que tipo de Direito de reunião e manifestação que 

tu praticas no seu Estado que eu te tirei que nível de 

democracia que tu vives” - Capitão Henrique BPChq-RJ 

 

 

 A atividade policial, de uma forma geral, sobretudo as atividades ordinárias e 

preventivas, devem se desenvolver com o objetivo de garantir o exercício dos direitos 

em uma sociedade, sobretudo o direito à segurança. Como Órgãos Públicos do Estado 

devem assegurar os direitos individuais, coletivos e sociais através de sua prestação de 

serviço. Como vimos, as polícias são as instituições com a finalidade constitucional de 

trabalhar no âmbito da Segurança Pública. 

 Segurança Pública que pode ser entendida, como apontamos no Capítulo 2.2, 

como: “o afastamento, por meio de organizações próprias, de todo o perigo e todo mal, 

que possa afetar a ordem pública, em prejuízo da vida, da liberdade ou dos direitos de 

propriedade do cidadão” (SILVA, 1963, 1417). 

 São, então, as polícias as tais “organizações próprias”. Mas quando falamos 

especificamente de Polícia de Choque e as atividades inerentes de sua especialidade, 

quais são os principais direitos em jogo? 

 Na Constituição Federal brasileira temos a previsão de uma série de direitos que 

estão recorrentemente presentes nos cenários comuns de Operações de Choque, nas 

situações que costumeiramente atuam e lidam de forma mais predominante com o 

exercício de tais de direitos. 

 Assim, além dos já mencionados específicos em relação à segurança de uma 

maneira geral, podemos recortar alguns outros. No artigo 5º da CF (1988), que 

mencionamos o caput ao discorrer sobre o direito de segurança, vai estabelecer além dos 

direitos invioláveis os termos de seus exercícios: 

  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



119 

 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e 

de comunicação, independentemente de censura ou licença; 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais 

abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não 

frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, 

sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 

caráter paramilitar; 

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 

independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em 

seu funcionamento; 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

 

 Os incisos que recortamos se referem aos direitos mais recorrentes em exercício 

nos cenários específicos das atuações de policiamento de choque. Além desses, ainda na 

CF, no Capítulo V, Da Comunicação Social, também podemos observar: 

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 

qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

 

 Costa (2002), afirma, no entanto que: 

 

A realidade atual da sociedade brasileira demonstra que os maiores 

conflitos existentes entre multidões contra Poder Público estão 

relacionados ao exercício abusivo dos direitos de manifestação de 

pensamento, de expressão, de reunião e de associação, os quais são 

reconhecidos pela Magna Carta em seu artigo 5º, respectivamente em 

seus incisos IV IX
106

, (relacionado principalmente a atividade da 

imprensa, apresentando seus direitos e deveres, instituindo inclusive 

crimes previstos no Capítulo III e direito de resposta no Capítulo IV), 

XVI e XVII. (COSTA, 2002, p. 83). 

 

 Como vimos no tópico anterior, são ao exercício abusivo e ou transgressor, a tais 

conflitos que o policiamento de choque é muitas vezes chamado a responder. Porém, 

uma vez que envolvem direitos em questão que podem sofrer um efeito temporário de 

restrição. Para isso, que instrumentos, parâmetros para intervenção se dispõe? 

 No mesmo artigo 5º da constituição temos já uma primeira pista no sentido da 

construção de uma resposta para tal questão: 

 

                                                             
106 A liberdade de manifestação do pensamento e de informações, previsão legal do artigo 5º, IV e V, da 

Constituição Federal, é regulada infraconstitucionalmente pela Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. 
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II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei; 
 

 Para que se possa infringir limitações, é necessário que exista um alei que dê à 

isso uma previsão. 

 No entanto, durante o processo de pesquisa habitando o território foi comum 

ouvirmos pontuações em relação à legislação brasileira, apontando-a de ser escassa em 

relação à regulamentação do exercício de tais direitos previstos na Constituição Federal. 

E nos colocamos, então, a procura dos dispositivos construídos socialmente para termos 

como efeitos intervenções de choque como possibilidades. 

Na discussão jurídica nacional, encontramos alguns princípios que podem ser 

norteadores desse percurso. Segundo Meirelles (1994), em relação à legislação nacional, 

o “Direito Público interno visa regular, primeiramente, os interesses estatais e sociais, 

cuidando só reflexamente da conduta individual. Desta forma o interesse constitucional 

é resguardar o Estado e sua sociedade” (p. 26). Constatamos assim um fio que orientará 

as relações sociais pautadas pela legislação construída, no qual prevalecerão interesses 

públicos e sociais em relação aos individuais em caso de existência de conflitos entre os 

mesmos. Em tese, a regulação incidirá sobre os direitos individuais em benefício dos 

interesses coletivos. Uma certa noção que acaba imprimindo uma hierarquização dos 

direitos, onde em choque, literalmente, em choque de direitos ou em Operações de 

Choque, prevalecerão, então os coletivos e sociais, que são apresentados como 

fundadores do Estado de Direito que visa prioritariamente o interesse coletivo. Então 

num Estado Democrático de Direitos existirão situações nas quais há a previsão de 

restrição de direitos.  

 Porém, alguns autores criticam a CF de 88, por dizerem que no que diz respeito 

ao assunto abordado, não houve profundidade para que ficasse esclarecido alguns 

aspectos. Além da pontuação de que apesar da previsão constitucional, não houve muita 

especificação no Direito Interno em relação a como seriam operacionalizadas. Buscando 

percorrer esse fio, levantamos a existência de uma série de pontuações sobre os direitos 

em questão no nível dos instrumentos internacionais. Principalmente a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

e o Pacto de São José foram fontes nas quais encontramos explicitamente uma discussão 

que se refere aos direitos de liberdade e suas condições de limitação. 
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Os direitos de liberdade, por este aspecto, se conectam as funções de polícia, no 

que se refere à ordem pública, com DIDH (Direito internacional dos Direitos Humanos), 

sendo, então, relevantes para esta atividade policial: “Estariam vinculados com o tema 

de manutenção da ordem pública, quer dizer que os direitos se relacionam com a Ordem 

Pública e é no marco deste (DUDH) onde estritamente apareceram as funções de 

polícia, no que é inerente à ordem pública” (FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 43). 

Analisaremos, assim, os direitos de liberdade contidos nos instrumentos 

internacionais a considerar para a manutenção da ordem pública. 

Começando pela Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH)
107

, a qual 

em seu preâmbulo considera: “(...) a liberdade, a justiça e a paz no mundo tem por base 

o reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os 

membros da família humana (...)”, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 

membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui então o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. 

Tal declaração ressalta ainda que: 

 

(...) o desconhecimento e o menosprezo dos direitos do Homem 

resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da 

Humanidade e que o advento de um mundo em que todos os seres 

humanos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de 

viverem a salvo do temor e da miséria, foi proclamado como a mais 

alta inspiração do homem comum (...) 

 

A Declaração se afirmou como um ideal comum, a fim de que, tanto os 

indivíduos quanto as instituições, inspirando-se constantemente nela, promovam o 

respeito a esses direitos e liberdades. Nela encontramos direitos de liberdade que com 

maior frequência são exercidos por grupos de pessoas, multidões, e que constituem os 

mais recorrentes nos cenários de Operações de Choque. Estabelecem-se nos seguintes 

artigos: 

 

Artigo 13. 

1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e 

residência dentro das fronteiras de cada Estado. 

2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o 

próprio, e a este regressar. 

 

                                                             
107

 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-

direitos-humanos-garante-igualdade-social 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-igualdade-social
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-igualdade-social
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Artigo 18. 

Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, 

consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de 

religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou 

crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, 

isolada ou coletivamente, em público ou em particular. 

 

Artigo 19. 

Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; 

este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 

procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer 

meios e independentemente de fronteiras. 

 

Artigo 20. 

1. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação 

pacífica. 

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

 

Artigo 23. 

1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de 

emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção 

contra o desemprego. 

2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual 

remuneração por igual trabalho. 

3. Todo ser humano que trabalhe tem direito a uma remuneração justa 

e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma 

existência compatível com a dignidade humana, e a que se 

acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 

4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles 

ingressar para proteção de seus interesses (Grifo nosso). 

 

Podemos considerar que os direitos recortados nos artigos citados são 

recorrentemente colocados em exercício em cenários que eventualmente possa vir a 

atuar a de polícia de choque. Direitos que, como regra, precisam ser garantidos, 

promovendo o respeito universal e efetivo aos direitos e liberdades humanas. 

Outro instrumento internacional ao qual nos referimos como também balizador 

dos direitos de liberdade é o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

(PIDCP) de 1966. O Brasil pelo Decreto n
o 

592, de 6 de julho de 1992 oficializa a 

adesão à Carta de Adesão ao PIDCP.  

 Abaixo temos os artigos referentes a direitos que se põe em destaque em uma 

manifestação ou reunião do referido Pacto: 

 

Artigo 1 

1. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse 

direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram 

livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural.  

 

Artigo 9 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20592-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20592-1992?OpenDocument
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1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. 

Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém 

poderá ser privado de liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e 

em conformidade com os procedimentos nela estabelecidos. 

 

Artigo 12 

1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado terá 

o direito de nele livremente circular e escolher sua residência. 

 

Artigo 19 

1. ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 

2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito 

incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e 

idéias de qualquer natureza, independentemente de considerações de 

fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, 

ou por qualquer outro meio de sua escolha. 

 

Artigo 21 

O direito de reunião pacifica será reconhecido. 

 

Artigo 22 

1. Toda pessoa terá o direito de associar-se livremente a outras, 

inclusive o direito de construir sindicatos e de a eles filiar-se, para a 

proteção de seus interesses (Grifo nosso). 

 

 Direitos constantemente em exercícios em muitos dos cenários nos quais a tropa 

de choque é empregada e, como salientam Flores e Rodríguez (2014): 

 

Como podemos observar o PIDCP, em seus artigos 12, 19, 21 e 22, 

declara os direitos de liberdade que são aparentes quando se tratam de 

multidões, já que a regra geral a reivindicação é multitudinária. E 

neste sentido o grupo policial deve conhecer e estar consciente de que 

em tais circunstâncias está em pleno exercício por parte da multidão 

os direitos de liberdade como são: o de circulação (locomoção), o de 

opinião, expressão, reunião pacífica e associação (p. 46). 

 

Dezan e Matos (2014) vão apontar também a Convenção Americana de Direitos 

Humanos de 1969, mais conhecida como Pacto de São José da Costa Rica
108

, como um 

instrumento que aborda de uma forma mais detalhada os direitos de manifestação de 

pensamento e liberdade de reunião. 

O artigo 13 da referida Convenção explicita o que vem a ser liberdade de 

pensamento de expressão: 

 

Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 

1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de 

expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e 
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 Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and678-92.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and678-92.pdf
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difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações 

de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou 

artística, ou por qualquer meio de sua escolha (Grifo nosso). 

 

Já em seu artigo 15 o pacto de São José trata sobre o direito de reunião.  

 

Artigo 15 - Direito de reunião 

É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício 

desse direito só pode estar sujeito às restrições previstas em lei e que 

se façam necessárias, em uma sociedade democrática, ao interesse da 

segurança nacional, da segurança ou ordem públicas, ou para proteger 

a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais 

pessoas (Grifo nosso). 

 

Dezan e Matos (2014) acrescentam ainda que consideram que da junção entre os 

direitos expressos na Constituição Federal brasileira de 1988 e no Pacto de São José da 

Costa Rica, “surge um novo direito humano ou fundamental: o direito de reunião para 

manifestação de pensamento e de expressão em protestos e manifestações públicas 

(liberdade de protesto)” (DEZAN; MATOS apud SOARES, 2016, p.36). 

 Flores e Rodríguez (2014), no entanto, chamarão a atenção para o seguinte 

aspecto: 

 

Agora, se bem que é certo que esses direitos de liberdade se 

encontram reconhecidos tanto pela DUDH quanto pelo PIDCP, 

conforme observamos, não é menos certo também que não são 

absolutos senão que têm certas restrições as quais o fazem ser direitos 

mais ou menos relativos, e é justamente para estipular esse nível, 

limite ou essa restrição de direitos onde aparecerá (...) a Ordem 

Pública ( p. 46-47). 

 

Ordem Pública que, como vimos, se constitui exatamente como marcador da 

ação da tropa de choque. Assim, se até aqui exploramos os direitos assegurados por 

esses instrumentos, nesse momento nos debruçaremos sobre as possibilidades que 

preveem suas limitações. Problematizando os direitos em questão ao recorte de nosso 

trabalho – Operações de Choque –, e a partir de quais condicionantes é possível que 

aconteça a imposição de um limite, para que assim possamos analisar: quais direitos 

estão em ‘jogo’ numa ação de choque e quais são as ‘regras’ em questão nesse jogo. 

Retomaremos a análise a partir dos instrumentos trabalhados e seus referidos 

artigos. A começar pela DUDH: 

 

Artigo 12 
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Ninguém será sujeito a interferências em sua vida privada, em sua 

família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataques à sua 

honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei 

contra tais interferências ou ataques. 

 

Segundo Flores e Rodríguez (2014), este artigo, implicitamente, coloca 

restrições nos direitos de liberdade de expressão, informação ou opinião, “a fim de que 

o exercício destes não interfira na vida privada ou se ataque a honra ou a reputação das 

outras pessoas.” (p. 50). Limite colocado pelos direitos que as outras pessoas, além do 

que se expressa e emite opinião, também têm. 

Outro artigo da DUDH que vai explicitar as restrições, de uma forma geral, 

possíveis no exercício dos direitos previstos na Declaração é o: 

 

Artigo 29. 

1. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, em que o 

livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. 

2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará 

sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente 

com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos 

direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências 

da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade 

democrática. 

3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser 

exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações 

Unidas (Grifo nosso). 

 

O numeral um, neste artigo da DUDH, no qual podemos analisar que além de 

outorgar direitos ao longo de seu conteúdo, também se detém a expressar que “toda 

pessoa tem deveres para com a comunidade (...)” é um dos fundamentos que embasa: 

 

no momento de controle de ordem pública uma vez que, às pessoas 

que se encontrem integrando uma multidão que estiver tendo tons de 

violência, elas podem ser lembradas deste enunciado que implica sua 

responsabilidade frente aos danos que possam resultar por causa de 

suas ações malfadadas, como danos as outras pessoas e à propriedade 

pública e privada (FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 50). 

 

E ainda segundo Flores e Rodríguez (2014) o numeral 2, do artigo 29 da DUDH  

 

realiza a mais importante esclarecimento a respeito da limitação de 

sua declaração de direitos, e é justamente neste texto onde é menciona 

especialmente a ordem pública junto a moral e em prol do bem estar 

comum em uma sociedade que se poderá restringir os direitos, ainda 

que não especifique claramente os direitos que se devem restringir (...) 

(p. 51). 
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Apesar de na DUDH não ser especificado os direitos passíveis de serem 

restringidos um a um, se limitando a mencionar que “toda pessoa estará somente sujeita 

às limitações estabelecidas pela lei”, dando um sentido geral em relação aos direitos 

postulados e esperando que existam leis que regulem este ponto especificamente, no 

PIDCP, em contrapartida, já podemos notar uma especificidade maior relativa aos 

direitos aos quais se referem as restrições. 

Artigo 12, que versa sobre o direito de circulação, em seu numeral ‘3’, menciona 

a exceção prevista, a possibilidade de restrição: 

 

3. os direitos supracitados não poderão constituir objeto de restrições, 

a menos que estejam previstas em lei e no intuito de proteger a 

segurança nacional e a ordem, a saúde ou a moral pública, bem 

como os direitos e liberdades das demais pessoas, e que sejam 

compatíveis com os outros direitos reconhecidos no presente Pacto 

(Grifo nosso). 

 

Artigo 19, que nos postula a liberdade de expressão, assim pontua seus limites: 

 

3. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo 

implicará deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, 

poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser 

expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para: 

a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais 

pessoas; 

b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral 

públicas (Grifo nosso). 

 

O artigo 21, cuja temática, como vimos, é o direito de reunião pacífica, nos diz 

sobre as condições de restringi-lo que: 

 

O exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas 

em lei e que se façam necessárias, em uma sociedade democrática, no 

interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem 

pública, ou para proteger a saúde ou a moral pública ou os 

direitos e as liberdades das demais pessoas (Grifo nosso). 

 

A previsão de liberdade de associação abordada no artigo 22 tem, em seu 

numeral 2, o que a sujeita às restrições: 

 

2. O exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições 

previstas em lei e que se façam necessárias, em uma sociedade 
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democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança e da 

ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou 

os direitos e liberdades das demais pessoas. O presente artigo não 

impedirá que se submeta a restrições legais o exercício desse direito 

por membros das forças armadas e da polícia 

 

 Mas o presente artigo em seu numeral 3 salienta que: 

 

3. Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá que Estados 

Partes da Convenção de 1948 da Organização Internacional do 

Trabalho, relativa à liberdade sindical e à proteção do direito sindical, 

venham a adotar medidas legislativas que restrinjam ou aplicar a lei de 

maneira a restringir as garantias previstas na referida Convenção. 

 

O PIDCP faz ainda considerações sobre limitações de direitos individuais pelo 

Estado nos casos ditos emergenciais e excepcionais, como, por exemplo, Estado de 

Defesa
109

 e Estado de Sítio
110

, nos quais existe a possibilidade de suspensão
111

 de 

direitos. 

 

Artigo 4 

1. Quando situações excepcionais ameacem a existência da nação e 

sejam proclamadas oficialmente, os Estados Partes do presente Pacto 

podem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que 

suspendam as obrigações decorrentes do presente Pacto, desde que 

tais medidas não sejam incompatíveis com as demais obrigações que 

lhes sejam impostas pelo Direito Internacional e não acarretem 

discriminação alguma apenas por motivo de raça, cor, sexo, língua, 

religião ou origem social (Grifo nosso). 

 

 Temos ainda, no Pacto de São José da Costa Rica, pontuações sobre os limites 

aplicados aos direitos de liberdade de pensamento de expressão que vimos: 

 

Artigo 13 

                                                             
109

 Artigo 136 da CF (1988). 

110
 Artigo 137 da CF (1988). 

111
 As limitações impostas ao exercício dos direitos, como podemos observamos tanto na DUDH quanto 

no PIDCP podem ser de dois tipos. Denominam-se Restrições, se acontecem em estados de relativa calma 

declarada; e Suspensões, interrupções mais perenes, se em estados de exceção. “Para o controle da ordem 

pública devemos ter em conta a restrição de direitos quando existe uma alteração da ordem pública num 

estado relativo de normalidade; enquanto que numa situação crítica de alteração da ordem pública, na 

qual se tenha decretado um estado de sítio ou de exceção se pode suspender certos direitos” (FLORES e 

RODRÍGUEZ, 2014, p.55). Importante também enfatizar que nem todos os direitos são passíveis de 

restrição/suspensão e que os artigos 30, da DUDH e 5 - numeral 1, do PIDCP, alertam para a não 

admissão de interpretação extensiva das limitações de direitos e liberdades postulados ou para sua 

limitação maior do que a medida prevista. 
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2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar 

sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que 

devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias 

para assegurar:  

a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas;  

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da 

saúde ou da moral públicas.  

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios 

indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de 

papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e 

aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros 

meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e 

opiniões.  

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com 

o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da 

infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como 

toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua 

incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência 

(Grifo nosso). 

 

 Observamos assim que a condição prevalente e que possibilita a restrição dos 

referidos artigos dos diferentes instrumentos citados se constitui em: “interesse da 

segurança nacional, da segurança e da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a 

moral públicas”, “satisfazer as justas exigências do bem-estar da sociedade 

democrática” ou “com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos 

direitos e liberdades de outrem”. Ainda, excepcionalmente, em casos de ameaça 

nacional decretada. São nessas situações que o Estado pode limitar o exercício de um 

dado direito, o que se operacionalizará através das instâncias do Poder Público com 

poder de polícia, podendo interferir temporariamente, enquanto não cesse as condições 

previstas, afetando, assim, os direitos dos cidadãos momentaneamente. 

Esses são também, portanto, os disparadores para a existência de uma Polícia de 

Choque como reguladora do exercício dos direitos e liberdades. Na função de 

mantenedores da ordem pública, além de garantir o exercício dos direitos e liberdades, 

como mencionamos, um dos efeitos, porém, da atuação de uma tropa de choque pode 

ser a limitação do exercício de alguns dos direitos e liberdades de algumas pessoas, na 

garantia de outros direitos e do interesse público. Para em primeiro lugar para assegurar 

os seus exercícios pela coletividade, mas também para restringir caso exista algum 

abuso ou sobreposição/conflitos dos direitos de uns em relação aos outros, além das 

situações previstas que vimos. Recorrentemente essas situações se dão, sobretudo, em 

cenários que tornam mais sensíveis e complexos o exercício coletivo e simultâneo de 

tais, cenários de multidão, onde, muito vezes, presença desse tipo de policiamento. 
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Cees de Rover (2005), no que diz respeito à manutenção da ordem, nos indica 

que “consiste em velar pelo direito de um grupo de pessoas a exercer seus direitos e 

liberdades legais sem infringir os direitos de outros, enquanto que se garanta que todas 

as partes respeitem a lei” (p. 207). 

 No entanto, também se deve observar que, sobretudo quando tratamos de uma 

ação de choque, como pontuamos anteriormente, este policiamento deve ser empregado 

uma vez que a situação em curso num determinado cenário se configure já constituída 

como ‘perturbadora da ordem pública’. 

 E como operacionalizamos todos estes preceitos e previsões legais que 

discutimos? Como nas nossas relações sociais mediar os diferentes interesses? Como 

construímos uma prática que viabilize uma série de pactuações e direitos? Que 

diferentes pessoas possam exercê-los no mesmo lugar, ao mesmo tempo?  

 Talvez essas questões possam nos dar pistas de como temos nas nossas 

socializações mediado as relações, que instâncias temos produzido para isso e como as 

temos colocado a operar. Sendo o dispositivo das Operações de Choque uma máquina 

que pode fazer ver e falar de tais questões. 

 Questões em pauta para a humanidade ao longo da história, e que foram sendo, e 

ainda são, forjadas através de diversos contextos, circunstâncias, custos. Aponta-se que 

quando, nos movimentos aos quais nos referimos sobre a emergência da segurança 

considerada enquanto um direito, lá no processo de independência dos EUA ou na 

Revolução Francesa, já estávamos às voltas sobre como implementaríamos uma 

coordenação sobre o exercício concomitante dos direitos que anunciávamos. A partir da 

atualidade, dos campos que trazemos de pesquisa para discutir esse cenário, talvez essa 

questão continua a retornar para nós enquanto sociedade. 

No entanto, Manoel G. F. Filho (1999) nos afirma que a: 

 

doutrina dos direitos fundamentais revelou uma grande capacidade de 

incorporar desafios. Sua primeira geração enfrentou o problema do 

arbítrio governamental, com as liberdades públicas; a segunda, o dos 

extremos desníveis sociais, com os direitos econômicos e sociais; e a 

terceira, de hoje, luta contra a deterioração da qualidade da vida 

humana e outras mazelas, com os direitos de solidariedade (p. 15). 

 

 Que não percamos de vista que a existência de direitos não são tão naturais 

assim, como por vezes subjetivamos, mas construções ao longo da história da 
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humanidade através de processos e movimentos de lutas. E que não estão dadas e 

acabadas, mas que continuamente se desenham nas relações sociais. 

Para Piovesan (2006) “os direitos humanos compõe um construído axiológico, 

resultado da nossa história, de nosso passado, de nosso presente, partindo de um espaço 

simbólico de luta e ação social” (PIOVESAN apud SOARES, 2016, p. 31). Desta 

forma, os direitos humanos fazem parte de nossa racionalidade de resistência, ao passo 

em que explicam processos que abrem e concretizam espaços de luta pela dignidade 

humana. Os denominados Direitos de Liberdade são efeitos de grande conquista 

histórica da humanidade, é preciso não perder de visto isto quando se deliberam ações 

que tenham impacto, ou probabilidade de impacto, de restrições dos mesmos. 

 Assim, quando analisamos o policiamento de Choque, que será exercido tendo, 

por vezes, esse desdobramento na limitação de alguns desses direitos, para atingir 

determinados fins pontuados, pensando o quanto o campo da Segurança Pública pode 

também, como afirma Silva (1963), ter um efeito que “delimita as liberdades 

individuais” mesmo que “estabelecendo que a liberdade de cada cidadão, mesmo em 

fazer aquilo que a lei não lhe veda, não pode ir além da liberdade assegurada aos 

demais, ofendendo-a” (p. 1417), não podemos perder de vista toda a problematização de 

um campo complexo e delicado, mas no qual desejamos que continue sendo entendida a 

importância do reconhecimento dos direitos fundamentais a todo e qualquer ser 

humano. Que esta seja a regra, e que mesmo quando, eventualmente, se precise infringir 

uma limitação, que esta seja entendida de fato enquanto excepcionalidade. 

Que a restrição dos diversos direitos trabalhados nesse capítulo e suas 

condicionantes, tendo a Ordem Pública como um ícone, sejam entendidos, como nos 

sugere Flores e Rodríguez (2014), “a ordem pública aparece como uma exceção, como 

uma limitante, como uma barreira para a não aplicação absoluta dos direitos de 

liberdade proclamados na DUDH e em especial das liberdades proclamadas no PIDCP.” 

(p. 52). Atentando, no entanto, para o caráter de pontual e momentâneo das limitações 

incidindo sobre direitos, mesmo que sejam reconhecidos alguns como não absolutos, 

passíveis de restrições, podemos afirmar, continuando com tais autores, que num Estado 

de Direito em regra: “(...) os instrumentos de Direitos Humanos devem ser aplicados em 

todo o aplicável.” (p. 52). 
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Dentro de um Estado regido pela constituição e pela Lei, a pessoa 

humana, pelo fato de tratar-se de um ser social, tende a relacionar-se 

privada e publicamente, mas essa ação pode resultar em desavenças e 

é então de onde aparece o Direito, para estabelecer, por um lado, o 

verdadeiro exercício da liberdade que nos permite a todas as pessoas 

alcançar a dignidade como tais, porém, ante ao risco de que esse 

exercício possa se exceder perturbando o do outro ou vice-versa, o 

mesmo Direito colocou os devidos limites ou restrições a fim de 

equilibrar o exercício de tais direitos e manter a harmonia necessária 

para alcançar a dignidade de todas as pessoas que se relacionam entre 

si. No entanto, como essa atividade pode ser desnorteada, é à polícia, 

como delegada a cumprir e fazer cumprir esses Direitos, a quem 

corresponde atuar como protetora da sociedade, encaminhar esses 

erros e manter a ordem pública (FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 

39).  

 

Talvez sejam essas questões que precisam de visibilidade, que precisam ser mais 

debatidas socialmente. Estaremos nós utilizando regimes de exceção pra regular nossas 

vidas cotidianas? Tornando corriqueiro o que, em tese, é dito como atípico? Quais 

parâmetros estamos aplicando para avaliar ‘quando’ e ‘quanto’ é aplicável as limitações 

e as respostas que a infringem? Estaríamos transformando, paradoxalmente, as exceções 

em regras? Conhecer os dispositivos citados pode ser potente para problematizarmos o 

desafio com o qual nos deparamos: como se deliberam ações que limitem os direitos de 

liberdade? Como se deliberam ações de choque, por exemplo? 

 Nesse percurso um desafio/aposta se coloca: Como instrumentalizar cada 

vez mais os profissionais de Segurança Pública e as autoridades envolvidas para essa 

avaliação de forma crítica? Quais indicadores e critérios serão construídos e analisados? 

Mesmo não sendo direitos absolutos, passíveis de limitações, como arbitrar até onde 

podem ser exercidos e onde impõe-se restrições? 

Mas acreditamos que para essas discussões e reflexões críticas serem efetivas 

elas precisarão estar permeadas, e não somente circunscritas às instituições policias, na 

sociedade. Fazendo-nos interrogar: quais processos de socialização temos construído? 

Uma vez que, é nessa intercessão, nesse cruzamento das relações sociais cujas 

linhas parece que continuamos desenhando que se colocam as intervenções de choque. 

Nesse entre, que ainda oscilante tentamos pontuar e negociar. Entre direitos 

fundamentais e a dita Ordem Pública. Num cambaleante processo de costurá-las num só 

caminho de sociedade democrática, de potencializar o exercício dos direitos 

conquistados e construídos através das, lutas, em meio a relações de poder e força que 

foram sendo exercidas e traçadas ao longo da história da humanidade, mas de 

eventualmente retroceder também nesse sentido. É nesse nó que temos chamado a 
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intervir uma tropa que através do choque irá, mesmo que temporária e pontualmente, 

provocar uma parada no que em tese pactuamos como a regra, que irá infringir a 

exceção do que postulamos que desejamos enquanto socialização no mundo. 

 

 

3.2 – Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro  

 

 

“Nossa equipe trabalha em conjunto 

Sempre cumprindo mais uma missão 

Se na paz a missão que nós temos 

É zelar pela ordem e a tranquilidade” 

AMÊNDOLA e EVERALDO, em Canção do BPChq-RJ 

 

 

 

Realizamos até aqui uma discussão geral, teórica e conceitual sobre Operações 

de Choque. Nesse momento, porém, procuraremos pontuar alguns aspectos sobre como 

temos implementado o policiamento de choque, sobretudo, no Estado do Rio de Janeiro. 

Como temos operacionalizado tais conceitos e discussões, como têm produzido 

mundos. 

A configuração da estrutura das unidades de Polícia de Choque tem uma 

variação entre as Polícias Militares dos diferentes Estados da federação. Em alguns 
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desses Estados, as frações de tropa de choque são companhias, inseridas ou 

independentes, de outros Batalhões, por vezes são companhias de um grande Batalhão 

que agregue também outras frações de características especiais, ou mesmo podem 

constituir uma unidade a parte, sendo um Batalhão propriamente de choque. 

Outro aspecto se refere à denominação desse tipo de atividade policial. Algumas 

referências bibliográficas indicam que “apesar das origens distintas, é correto afirmar 

que as ações das tropas de choque se encaixam perfeitamente no conceito de operações 

especiais” (SOARES, 2016, p. 22). No entanto, outras vão considerar um equívoco tal 

associação, marcando a distinção dos dois tipos de especialização policial “Em Santa 

Catarina as ações de Controle de Distúrbios Civis sempre se confundiram com Operações 

Especiais, tanto que por volta de 1978, foi criado o Pelopes
112

 do 4º BPM (...) No Final do ano 

de 1985, que foi criado o Pelotão de choque do 4º BPM”
113

. 

Portanto, não sendo uma questão pacificada e ainda com alguns debates em 

andamento. No entanto, na perspectiva que trabalhamos na pesquisa consideramos que 

apesar de terem aspectos em comum na sua proveniência se constituem em diferentes 

atividades e especializações, com características muito peculiares e distintas em cada 

uma delas. No Rio de Janeiro, Operações Especiais e Operações de Choque são 

realizadas por unidades distintas. 

 No Rio de Janeiro, no momento da fusão do antigo Estado da Guanabara para 

integrar o território atual de nosso Estado, é produzido o Decreto-Lei nº 92, de 06 de 

maio de 1975, que dispõe sobre a competência e a organização básica da Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro. Tal decreto, dentre as unidades que deverão ter a Polícia, 

preceitua: 

 

Art. 36 – As Unidades de Polícia Militar serão dos seguintes tipos: 

II – Batalhão de Polícia de Choque (BP Chq); 

 

 Podendo existir também: 

 

XI– Companhia de Polícia de Choque (Cia P Chq); (...) 

XIX – Pelotão de Polícia de Choque (Pel P Chq) 

 

                                                             
112

 Pelotão de Operações Especiais. 

113
 Disponível em: https://pt.scribd.com/doc/52344903/CONTROLE-DE-DISTURBIOS-CIVIS-CDC-

Choque 

https://pt.scribd.com/doc/52344903/CONTROLE-DE-DISTURBIOS-CIVIS-CDC-Choque
https://pt.scribd.com/doc/52344903/CONTROLE-DE-DISTURBIOS-CIVIS-CDC-Choque
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 O parágrafo 2º desse mesmo artigo preceitua ainda que: 

 

§ 2º - O Comandante-Geral da Polícia Militar terá como força de 

reação, no mínimo, um Batalhão de Polícia de Choque (B P Chq) 

especialmente instruído e treinado para as missões de 

contraguerrilha
114

 urbana e rural, o qual será usado, também, em 

outras missões de policiamento. 

 

 O referido Decreto vai também postular em relação à subordinação desse tipo de 

unidade: 

 

Art. 39 – O Grupamento de Unidades Especiais (GUE) enquadra as 

Unidades Operacionais de emprego especial com fins de controle, 

coordenação, fiscalização e cumprimento de missões que lhe forem 

especificamente atribuídas pelo Comandante-Geral. 

§ 1º - Em princípio, o Comando do GUE será exercido por um dos 

Comandos das Unidades de emprego especial da PMERJ. 

§ 2º - Constituem Unidades Especiais na PMERJ, as Unidades de 

Polícia de Guarda, Polícia de Choque, Polícia Rodoviária e de 

Atividades Especiais e outras, organizadas de acordo com a legislação 

vigente (Grifo nosso). 

 

 Especificamente ao que concerne este último artigo, atualmente temos um 

desenho estrutural diferente, o qual apresentaremos. 

Embora o dispositivo legal que abordamos diga respeito a como as estruturas de 

polícia de choque foram organizadas no Estado do Rio de Janeiro, essa lógica é mais ou 

menos difundida de forma homogênea pelos Estados brasileiros, mesmo com as 

diferenças de denominações ou organograma, as quais nos referimos. 

No Estado de São Paulo, por exemplo, a lei estadual – SP - nº616/74, no seu 

artigo 37, temos o mesmo texto sobre a organização da unidade de choque: 

 

                                                             
114

 Apesar de no contemporâneo as Operações de Choque se afirmarem com outras propostas e 

atribuições atuais, conforme citamos anteriormente, quase não aparecendo tanto o termo 

“contraguerrilha” nos materiais didáticos e nas práticas, o termo ainda se mantém previsto no dispositivo 

legal, mesmo que já se tenham disparado debates e discussões sobre sua retirada. Esta foi uma primeira 

pista da emergência desse tipo de policiamento, uma vez que “Contraguerrilha” eram abordagens contra 

grupos considerados guerrilheiros (grupos/movimentos constituídos e de oposição ao Governo, ex.: 

MR8), noções/legislações que emergem durante a ditadura civil/militar, momento também no qual se 

intensificam com mais destaque intervenções de controle de distúrbio civil no Brasil. No entanto, mesmo 

com o processo de redemocratização não houve mudanças nessas legislações e nos perguntamos até que 

ponto, ainda hoje, existem aderências subjetivas a essas noções orientando algumas ações mesmo que 

estejam mais veladas neste momento histórico-social. No próximo Capítulo abordaremos especificamente 

estas questões e o contexto de sua emergência. 
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O Comando Geral da Polícia Militar terá como força de reação, no 

mínimo, um Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), especialmente 

adestrado e equipado para as missões de contraguerrilha urbana e rural 

e que poderá também ser empregado em outras missões de 

policiamento. 

 

De acordo com Costa (2002), no Regimento Interno do Comando de 

Policiamento de Choque e seus Órgãos subordinados em São Paulo (RI-8-PM), o inciso 

I do artigo 9º afirma que: “incumbe aos Batalhões de Choque agir em ações de controle 

de distúrbios civis e contraguerrilha em todo o Estado” (p. 81). Segundo este autor, tal 

organização: 

 

Visa manter preparada para ações de repressão imediata quando 

houver desordem pública, através de tropas devidamente treinadas, 

conforme regulamentos próprios, como é o caso do M-8-PM
115

, que 

utiliza nas ações equipamentos e materiais especiais para tais 

circunstâncias (COSTA, 2002, p. 80). 

 

Além das estruturas, as noções e conceitos de trabalho de uma tropa de choque, 

como vimos nos tópicos anteriores do presente capítulo, também são amplamente 

difundidas e compartilhadas entre as polícias das diferentes Unidades Federativas. 

Inclusive os materiais didáticos, os manuais técnicos – o M-8-PM de São Paulo é um 

exemplo desses – circulam entre os diferentes Estados. Existindo uma ‘Doutrina’ 

consolidada em parte, com aspectos comuns em todo o território nacional, e também 

uniforme em relação a grande maioria do que se aplica em outros países. 

 Nesse sentido, inclusive, no ano de 2013 foi instituído pelo Ministério da Justiça 

o Grupo de Trabalho com o objetivo de estudar a possibilidade de padronização do 

emprego das Tropas de Choque e utilização de armamentos menos letais em 

manifestações populares, através da Portaria nº 2863, de 27 de agosto de 2013. 

Integrada por um colegiado de Oficiais das Polícias Militares dos diversos Estados e 

participação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e da Secretaria 

Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE), e “considerando o caráter 

extraordinário das situações enfrentadas pelos Estados com o crescente número de 

manifestações agressivas desencadeadas a partir do segundo semestre de 2013” 

elaboraram uma minuta para a confecção de uma Portaria Interministerial que 

Estabelece orientações sobre os procedimentos a serem adotados na atuação e emprego 
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 Manual de Controle de Distúrbios Civis da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
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das tropas de choque. Tal processo visa à regulamentação a nível nacional do uso das 

tropas de choque durante protestos e manifestações de rua. 

Segundo divulgação: 

 

O documento, elaborado pelo Conselho Nacional de Comandantes 

Gerais de Policias Militares (CNCG) e pela Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP), do Ministério da Justiça, detalha o uso 

de armas não letais, a organização de centros de controle e até mesmo 

equipamentos que devem ser disponibilizados aos policiais. Para o 

coronel reformado da PM paulista e ex-titular da Senasp José Vicente 

da Silva, a norma só surtirá efeito se for acompanhada de um 

planejamento e de um reforço na formação dos agentes. 

A atuação da imprensa também está detalhada na norma. Jornalistas, 

fotógrafos e cinegrafistas deverão participar de reuniões prévias com 

os órgãos de segurança, que indicará quais zonas deverão ser 

evitadas
116

. 

O documento regula ainda a identificação e os equipamentos de 

segurança dos policiais das tropas de choque, o tipo de veículo a ser 

usado nas operações e o uso de ações de inteligência, como agentes 

infiltrados entre os manifestantes. Fica liberado o uso de armas não 

letais, tais como bombas de gás lacrimogêneo, tasers e gás de pimenta. 

“O objetivo é delimitar claramente que tipo de instrumento pode ou 

não ser usado, até para evitar que as polícias tenham sua atuação 

contestada depois”, explica o coronel David dos Santos
117

. 

 

 Para tal regulamentação os principais pontos abordados pela portaria foram: 

 

Busca do diálogo 

As tropas de choque devem ser acionadas somente depois de esgotado 

o diálogo com os manifestantes. 

Centros de Controle 

Em protestos de grande dimensão, a cartilha prevê a criação de 

“Centros de Comando e Controle”, afastados da concentração. 

Violência em estádios 

A recomendação é de que as polícias militares passem a fazer a 

segurança dos jogos. 

Imprensa 

As forças de segurança serão instruídas a realizar reuniões prévias 

com jornalistas que cobrirão os protestos. 

Proteção para policiais 

A portaria estabelece uma série de equipamentos que deverão ser 

utilizados pelos policiais: capacetes com viseira e proteção para a 

nuca, escudo, caneleiras, cotoveleiras, colete à prova de balas e 

cassetete com 90 cm de comprimento. 

Armamento não-letal 
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 Cabe salientar que o momento no qual foi confeccionada a portaria foi anterior ao episódio que acabou 

acontecendo no Rio de Janeiro durante um protesto em fevereiro de 2014 com a morte de um cinegrafista 

por um rojão disparada na manifestação. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2014/02/cinegrafista-atingido-por-rojao-em-protesto-no-rio-tem-morte-cerebral.html 

117
 Mais sobre o processo de construção do documento disponível em: http://contec.org.br/home/inf-14-

073-dilma-lanca-manual-de-repressao-para-conter-manifestacoes/ 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/cinegrafista-atingido-por-rojao-em-protesto-no-rio-tem-morte-cerebral.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/cinegrafista-atingido-por-rojao-em-protesto-no-rio-tem-morte-cerebral.html
http://contec.org.br/home/inf-14-073-dilma-lanca-manual-de-repressao-para-conter-manifestacoes/
http://contec.org.br/home/inf-14-073-dilma-lanca-manual-de-repressao-para-conter-manifestacoes/
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Fica liberado o uso de tasers (referidos como “dispositivos 

eletroincapacitantes”), spray de pimenta, balas de borracha, bombas 

de efeito moral, jatos de água, entre outros. 

Cães e cavalaria 

A portaria destaca que a principal finalidade de uso desses animais é a 

intimidação dos manifestantes. Para tal, cães e cavalos deverão ser 

treinados. 

Infiltrados
118

 

A proposta prevê a utilização de policiais infiltrados e outras 

atividades de inteligência. 

 

 A partir desse aspectos discorridos até aqui, como se materializou então no Rio 

de Janeiro a unidade de choque? 

O Batalhão de Polícia de Choque 

– BPChq – é uma organização policial-

militar da Polícia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro – PMERJ – e está 

atualmente ainda sediado nas 

dependências do Regimento Marechal 

Caetano de Faria (RMCF), localizado no 

bairro da Cidade Nova, nas 

proximidades do centro do Rio de Janeiro. 

A construção dessa unidade é atribuída a transformações, fusões e extinção de 

algumas outras unidades da polícia ao longo da história: 

NA historiografia oficial, o Batalhão de Polícia de Choque teve como origem o 

Pelotão Motorizado, criado pelo Boletim do Quartel General da Polícia, de 13 de 

fevereiro de 1941. Na época de sua fundação, tal Pelotão ficou sediado nas 

dependências existentes entre os quartéis dos 1º BPM (Estácio) e 4º BPM (Praça da 

Harmonia), na Rua Evaristo da Veiga. 

Pelo boletim do Quartel General (QG) de 8 de Julho de 1941, no entanto, foi 

público a Motorização do Pelotão de Metralhadoras existentes no 4º Batalhão de 

Infantaria, com a consequente extinção do Pelotão Motorizado, criado anteriormente. 

Pelo Decreto-Lei 5.809 de 13 de setembro do mesmo ano foi criada a 

Companhia de Metralhadora Motorizada (CMM), instalada em 02 de outubro de 1943 

com aproveitamento do pessoal, equipamento, armamento e dependências do Pelotão de 

Metralhadoras Motorizadas.  
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 Fonte: Fonte: Correio Braziliense. Diretoria Executiva da CONTEC  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_do_Estado_do_Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_do_Estado_do_Rio_de_Janeiro
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Baseado na Lei 263 de 24 de dezembro de 1962 o governador do antigo Estado 

da Guanabara, através do Decreto número 30 de 16 de julho de 1963, transcrito no 

boletim do QG de 30 de julho de 1963, transformou a CMM em Batalhão Motorizado. 

Este Batalhão, em 1968, por determinação constante no boletim do QG número 

144 de 24 de julho de 1968 (ANEXO II) passou a 

denominar-se Batalhão de Choque (BC). Tendo sido 

modificado, em outubro de 1971 (ANEXO III), 

quando foi então nomeado Regimento de Choque 

(Rgt Chq), resultante da fusão do 1º Regimento de 

Cavalaria com o Batalhão de Choque. 

Somente em 1975, quando os Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara se 

fundem e passam a formar o Estado do Rio de Janeiro, com a consequente fusão da 

PMRJ e da PMEG, que se unificaram formando a PMERJ e a promulgação do Decreto-

Lei nº 92, de 06 de maio de 1975, que citamos e a demanda de execução do mesmo, que 

em 03 de fevereiro de 1977 (ANEXO IV) a PMERJ se reorganiza e se adequa ao 

previsto em tal decreto, com o Regimento de Choque sendo transformado em Batalhão 

de Polícia de Choque (BPChq), denominação mantida até hoje.
119

 

Em 17 de março de 2004, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

decide pelo tombamento do Regimento Marechal Caetano de Faria, aquartelamento 

sede do BPChq, e todo seu entorno arquitetônico como Patrimônio Histórico e cultural 

do Estado. 
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 Esta história consta no almanaque na Polícia Militar (ANEXO I) e também na própria sede da unidade 

que abriga um pequeno acervo de sua história. 
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O BPChq possui como missão precípua atual o Controle de Distúrbios, sendo a 

única unidade da polícia no Estado do Rio de Janeiro voltada especificamente para tal 

tarefa. É justamente por esta atividade específica que o batalhão recebe este nome: 

Choque. No universo militar operações de choque fazem referência, além de outras 

atividades, a intervenções que usam a força policial para controlar e dispersar multidões 

em manifestações não autorizadas ou violentas, aglomerados de pessoas que de um 

evento pacífico torna-se desordeiro, como expomos em momentos anteriores. 

De uma forma geral, entende-se como missão de uma tropa de choque também o 

emprego das técnicas adequadas e a força necessária para o pronto restabelecimento da 

ordem pública, algumas vezes em apoio às unidades operacionais da PMERJ. No 

contexto atual da PMERJ o Batalhão de Choque se constitui na unidade responsável 

pela difusão da doutrina de uso diferenciado da força e de tecnologias de menor 

potencial de letalidade, conforme publicação presente nos boletins da PM nº 035 - 25 

MAR 2008, p. 33 (ANEXO V); n.º 118 - 29 JUL 2008, p.30-31 (ANEXO VI), além de 

ter construído um Manual técnico de referência de tais tecnologias publicado 

internamente em janeiro de 2013. 

O Choque – como é popularmente chamada o batalhão – também se caracteriza 

como uma reserva operacional do Comando Geral da corporação, isto é, uma tropa de 

policiais que em casos de necessidade o comandante da Polícia pode ‘lançar mão’. 

Possui hoje cerca de 1200 policiais e ainda a maior Reserva de Armamento de Polícias 

Militares, incluindo armamentos letais e de menor potencial ofensivo. 

Embora este batalhão tenha a especificidade de ser a referência na área de 

Operações de Choque, a realidade cotidiana da unidade se diversifica muito. Ele é 

constituído por três grandes divisões, chamadas de companhias, que distingue seus 

grandes campos de atuação externos na atividade fim da polícia. 

A primeira é nomeada de UCD – Unidade de Controle de Distúrbios – e é 

justamente a que se dedica de modo prioritário ao já citado, e como a própria 

nomenclatura define, controle de Distúrbio, apesar dos policiais que a compõe também 

serem empregados em outras atividades policiais quando há necessidade. 

É também, atualmente, a companhia que realiza de forma mais específica as 

outras atividades que compõe as Operações de Choque, tais como: reintegrações de 

posse e intervenções prisionais. Cabendo em relação a esta última uma observação de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia
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que, como dissemos anteriormente, a partir da criação da carreira de agente 

penitenciário, a polícia militar só atua em penitenciárias no caso excepcional de crises. 

O que, ao menos no caso do Rio de Janeiro, não tem acontecido com frequência nos 

últimos anos. Além disso, em 2004, no âmbito da Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária – SEAP –, foi criado um Grupamento de Intervenção 

Tática – GIT – que passou a compor, como consta no Plano Diretor do Sistema 

Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro
120

, como a primeira resposta de crise. Assim, 

somente em caso de transbordamento da capacidade operativo do mesmo que intervém 

a Polícia Militar compondo um plano de ação/resolução da crise. 

Outro aspecto que diz respeito a essa divisão do BPChq – UCD – que 

consideramos importante frisar é que até 2014 ela se denominava UCM – Unidade de 

Controle de Multidões –, a modificação da nomenclatura e consequentemente do que se 

entende por sua atribuição foi possível, além da discussão que apresentamos sobre a 

distinção entre Gestão de Multidões e Controle de Distúrbio, pela criação no âmbito da 

PMERJ de uma outra unidade: o Batalhão de Policiamento de Grandes Eventos – 

BPGE. O BPGE foi criado em outubro de 2013, e formalmente instituído a partir da 

publicação em DOERJ executivo n° 003 de 06 de janeiro de 2014 e Bol PM n° 004 de 

07 de Janeiro de 2014. Em seu art. 2° aponta: “O BPGE terá as missões de policiamento 

ostensivo em apoio às demais UOps, no âmbito de todo o Estado do Rio de Janeiro em 

manifestações públicas, jogos de futebol e qualquer outro evento esportivo ou cultural 

onde se força necessário sua aplicação”. 

Consideramos a construção de mais uma unidade com atribuição de intervenção 

também no cenário de multidão ganho que tivemos no Rio de Janeiro. Uma vez que 

possibilitou então que tivéssemos no Estado a existência de diferentes unidades, com, 

consequentemente, também distintas abordagens e uso de força para os deferentes tipos 

de Multidões. Essa demarcação estrutural, inclusive, contribui para a disseminação da 

discussão que elaboramos sobre a importância da marcação de Gestão de Multidões e 

Controle de Distúrbio como ações diferenciadas. Que produzem efeitos e usos da força 

distintos e por isso devem ser empregadas em cenários adequados a cada especificidade. 

Observamos que depois dessa nova estruturação temos conseguido prevenir uma 
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 Disponível em: https://www.google.com.br/amp/docplayer.com.br/amp/7281456-Plano-diretor-do-

sistema-penitenciario-do-estado-do-rio-de-janeiro.html?client=ms-android-samsung 

https://www.google.com.br/amp/docplayer.com.br/amp/7281456-Plano-diretor-do-sistema-penitenciario-do-estado-do-rio-de-janeiro.html?client=ms-android-samsung
https://www.google.com.br/amp/docplayer.com.br/amp/7281456-Plano-diretor-do-sistema-penitenciario-do-estado-do-rio-de-janeiro.html?client=ms-android-samsung
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aplicação do Choque, como último e mais alto nível da força, no terreno de forma 

precoce, o que, por vezes, acabava precipitando cenários de conflito no Rio de Janeiro. 

Existe no BPChq também o GTM – Grupo Tático de Motociclistas – policiais 

que se dedicam a fazer escoltas, patrulhamento urbano de moto em locais inacessíveis 

para automóveis ou mesmo apoiar em situações de controle de distúrbios com o recurso 

de poderem se deslocar rapidamente e trazer análises precursoras do cenário, compondo 

assim o aparato de Operações de Choque quando necessário. 

Por fim existe ainda um terceiro grupo das companhias operacionais chamado de 

GTAR – Grupo Tático de Ações Rápidas – cujas funções são aquelas do policiamento 

de patrulhamento, seja atuando em qualquer localidade do estado que o planejamento 

operacional considere crítico, apoiando os outros batalhões de polícia de área – aqueles 

que possuem uma área geográfica delimitada na qual são responsáveis pelo 

policiamento –, ou fazendo o cerco/incursão nas operações em comunidades ou ou 

outras áreas urbanas que estejam conflagradas, além de, no que tange especificamente 

às Operações de Choque, realizarem atividades nos cenários de atuação que compõe 

com as outras frações da tropa de choque. 

Existe também, vinculado administrativamente ao BPChq, uma companhia 

independente denominada Grupamento de Policiamento em Estádios – GEPE. Este 

grupo desempenha as atividades em praças desportivas do Rio de Janeiro responsável 

pelo policiamento na área interna dos estádios fluminenses e pela escolta de delegações 

e torcidas organizadas, trabalhando com a demanda deste tipo de multidão. 

O desenvolvimento dessas diferentes atividades requer uma preparação integral 

dos policias para a realização dos objetivos e tarefas, além de um conhecimento 

sistêmico e complexo dos cenários de atuação, sobretudo no que diz respeito ao que 

pontuamos no final do primeiro tópico do presente capítulo em relação ao emprego não 

indiscriminado de uma tropa de choque em virtude de alto potencial de uso de força o 

que configura uma maior possibilidade de vulnerabilizar direitos e liberdades como 

efeito de suas ações. 

Nesse sentido, o batalhão tem como atividade constante a realização de 

instruções específicas, visando o aperfeiçoamento técnico contínuo da tropa para o seu 

emprego imediato. Possui uma Seção de Instrução Especializada que além das 

atividades continuadas de ensino ministra cursos de especialização. Existem cinco 

diferentes cursos no âmbito do BPChq: CCDC, Curso de Controle de Distúrbios Civis; 
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COPC, Curso de Operações de Choque; CATEM, Curso de Ações Táticas em 

Motopatrulhamento; CFOMES, Curso de Formação de Motociclistas de Escolta e 

Segurança; e CTPU, Curso de Táticas de Patrulhamento Urbano. Cursos que geralmente 

os policias realizam para ingressarem na unidade, uma vez que o curso de formação 

inicial da carreira policial militar é um curso generalista. 

Assim se reúne numa só unidade da polícia militar uma pluralidade de 

possibilidades de intervenções por parte destes policiais que aí trabalham. O que muitas 

vezes torna o BPChq adjetivado de unidade “multitarefa”. 

O que entendemos que possa ser interessante nesse campo é, além da 

historiografia oficial, colocar em análise outros elementos também. Dentre eles, a 

expressão ‘choque’ que nomeia tais unidades, que mesmo que façam a princípio 

referência a uma tradição específica da atividade policial em Operações de Choque e em 

Controle de Distúrbios, pode ser um analisador do que das proveniências e 

funcionamentos das intervenções e abordagens que realiza. O que se produz com 

‘choque’? É ainda interessante explicitar que além desse nome o batalhão possui um 

símbolo que o representa: um elmo
121

. Assim como, outros batalhões de Choque do 

Brasil são também representados por uma armadura ou parte dela. O que faz funcionar 

um ‘guerreiro’ que se veste com uma armadura? 

Consideramos que tais significantes já emergem como analisadores, já se 

constituem em substratos que precisam ser analisados. Como foi possível construí-los? 

Como emergem? Por que estes foram escolhidos? Que lógica de funcionamento podem 

fazer ver e falar? Que práticas podem estar engendrando nessa mesma lógica? Que 

efeitos produzem nos sujeitos e no mundo? Entende-se que não são naturais, mas 

puderam irromper através de construções sócio-hsitóricas, culturais. 

A história que nos referimos não é “(...) a história costumeiramente apresentada 

de maneira linear, como sucessão de fatos acumulados em um varal evolucionista de 

acontecimentos” (DOTTO et al, 2012, p. 7), conforme a própria historiografia oficial 

pontua. Mas o recurso que se pretende fazer à história é no sentido, como já 

mencionamos de uma “história do presente”, proposto por Foucault: 

 

                                                             
121 Uma espécie de “capacete” que acompanhava as armaduras para proteger dos possíveis golpes na cabeça e que 

passaram a ser usados desde as Cruzadas. É possível ver um breve histórico deste acessório em: 

http://www.armaduras.com.br/projetos/proj004.php 

http://www.armaduras.com.br/projetos/proj004.php
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Ele [Foucault] fundiu filosofia e história de uma maneira nova, que 

resultou numa estarrecedora crítica da modernidade. Chamou suas 

obras de “histórias do presente” e tentou mapear o desenvolvimento 

histórico, bem como as bases conceituais de algumas práticas 

essenciais na cultura moderna (...). Os estudos mostram a natureza 

historicamente contingente e aleatória dessas práticas e geram um 

efeito de profundo estranhamento: aspectos de sua cultura que antes 

negligenciava, o leitor passa a vê-los não só como curiosos e 

contingentes, mas também, e significativamente, como intoleráveis e 

demandando mudanças (OKSALA, 2011, p. 9). 

 

Uma história que pra estranhar as formas já dadas e consideradas naturais 

inevitabilidades precisa analisar não só as ditas origens que fundam em determinado 

objeto-forma, mas que investigue a proveniência, as condições que se agenciaram para 

que emergisse dessa maneira e não de outra. 

Nesse sentido, a despeito da datação formal de uma polícia oficialmente 

denominada ‘de Choque’ no Brasil ter aparecido por volta da década de 60 – o que 

também já se constitui em elemento de análise –, como podemos pensar dentro da 

história da nossa sociedade essas formas através do choque que produzimos há tempos, 

como pensar uma polícia gestada especificamente para o âmbito dos movimentos 

populares, de intervenção com multidões. 

Desde a época de nossa ainda Guarda Real de Polícia, a atividade policial já se 

ocupava de “Prevenir a possível ação de espiões e agitadores políticos que, agindo a 

soldo da França estivessem dispostos a atentar contra vida de D.João ou difundir as 

mesmas ideias liberais que motivaram a Revolução Francesa, instigando revoltas no 

Brasil” (K. SCHULTZ, 2008, p. 169), ou ainda de “Prevenir a possível eclosão de uma 

revolta da população escrava, semelhante a que ocorreu na ilha de Espanhola,em 1791, 

que culminou com a proclamação da independência do Haiti e o extermínio da 

população branca daquela colônia francesa” (ALGRANTI, 1988, p.20); além de ter sido 

empregada a prevenir uma série de mobilizações e revoltas da população livre desde a 

sua fundação na então Corte instalada no Rio de Janeiro e que veio se perpetuando 

nesse contexto. 

 

Em revista lançada em agosto de 1903, chamada Revista Policial, “O 

major da Brigada Cruz Sobrinho propõe mesmo a retirada da Brigada 

do policiamento da cidade, para o qual seria criada uma guarda cívica, 

agindo a Brigada como força auxiliar do Exército em casos de grandes 

perturbações da ordem. Em outro artigo, um outro oficial destaca os 

objetos de ação policial militar: as greves operárias e as agitações 
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políticas;
122

 a polícia militar tentava escapar dos crimes comuns 

(BRETAS, 1997, p. 50). 

 

Objetivamos construir uma história que possa desnaturalizar as práticas do nosso 

presente muitas vezes entendidas como inevitáveis, representadas como naturais, 

desconectadas de sua produção sócio-históica, e engendrar a construção de outras 

possibilidades de criação de mundo. São essas questões e perspectivas que permeiam 

nossa pesquisa quando tomamos como dispositivo as Operações Policiais de Choque. 

 

 

“Devemos não somente nos defender, mas também nos afirmar, 

e nos afirmar não somente enquanto identidades 

mas enquanto força criativa”. 

MICHEL FOUCAULT, em “Por uma vida não fascista”. 

 

 

                                                             
122

 “Polícia civil e militar” pelo major Cruz Sobrinho, Revista Policial, Rio de Janeiro, 3 (2), out. 1903 e 

“Polícia Militar” por C. Brilhante, Revista Policial, Rio de Janeiro, 5 (1), dez. 1903. 
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4 – DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL: pontos de ‘Choque’ nas 

operações policiais 

 

 

 

 

 

Todo o processo que nomeamos de ditadura, como propõe Reis (2005) “não foi 

um raio que desceu de um céu azul” (p. 12). Existe uma rede de agenciamento que é 

preciso analisar, pois: “Ao contrário resultou de uma conjunção complexa de condições, 

de ações e de processos, cuja compreensão permite elucidar o que deixou tão surpresos 

e perplexos não apenas os vencidos, mas também os próprios vencedores” (REIS, 2005, 

p. 12). 

Até a emergência do golpe de 1964, considerado o marco inaugural, um longo e 

imbricado processo foi gestado num complexo caminho de contradições e titubeações, 

numa oscilante construção. Num contexto inclusive internacional, no qual se abriam 

uma grande conjuntura de lutas sociais nos países latino-americanos incendiando as 

utopias e imaginações, o que foi, como nos aponta Reis (2012), “um fermento para o 

nacionalismo” e um “alarme para as classes conservadoras e para o Estado norte-

americano” (p. 18). 

 O imaginário social fluminense, porém, e talvez possamos dizer brasileiro, ainda 

é fortemente permeado pelos anos de Ditadura Civil-Militar
123

 que vivemos no Brasil. 

                                                             
123

 Assim como alguns trabalhos já o fazem, utilizaremos o termo civil-militar para fazer referência ao 

período de 1964 a 1985 por entendermos que, apesar das funções de governo terem sido desempenhadas 

dominantemente por militares, o exercício de governabilidade não se deu sem alianças, interesses, 

presença e ingerência de civis também. “(...) é o do período iniciado com o golpe de estado de 1964, 

quando em 31 de março é destituído o governo do então presidente João Goulart e instaurado, em 01 de 

abril, o regime militar. Este é o momento em que as Forças Armadas ficam à frente do governo nacional, 
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Muitas vezes, nesse contexto, ainda 

pesam sobre as policiais militares uma 

atribuição de serem instituições 

inerentes a tal período. Acreditamos que 

alguns fatores contribuíram para a 

formação desse pensamento/sentimento, 

que não só a adjetivação militar, mas a 

finalidade de sua ação, por ser ostensiva, 

somados aos empregos que tais corporações tiveram na ditadura, e o desenrolar de todo 

um complexo fenômeno sociopolítico, também foram elementos para a formação dessa 

associação, que por vezes se mantém até mesmo numa perspectiva naturalizada. 

Assim a Ditadura emergiu como um analisador, um campo a ser pesquisado em 

virtude da importância até hoje atribuída a esse período nas leituras presentes sobre 

Segurança Pública. Segundo Melício (2014): 

 

(...) o regime presente no Brasil entre as décadas de 1960 e 1980, 

implicou no posicionamento das Forças Armadas tanto no topo 

hierárquico do Governo como na atuação de ponta das práticas de 

segurança, possuindo importantes impactos no ensino, doutrina, 

treinamento e sistemas de controle das corporações militares, dentre as 

quais se situa a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (p. 90). 

 

 Sendo organizações militares
124

, que já possuíam uma estética e estruturação à 

semelhança das Forças Armadas, as polícias militares ficaram naquele momento 

diretamente subordinadas a estas, a cargo de suas determinações e direcionamentos. Em 

tal circunstância, realizavam a segurança interna – como então era conceituada – do 

país, numa perspectiva ligada à política de Segurança Nacional
125

 vigente. Tal 

                                                                                                                                                                                   
com apoio de grupos conservadores brasileiros que procuravam evitar um suposto crescimento de 

movimentos comunistas e socialistas no país” (MELÍCIO, 2014, p. 93). 

124
 Atributo que como apontamos tem sido discutido atualmente quanto sua adequabilidade. No entanto, 

acreditamos que debatê-lo especificamente demandaria uma profundidade e ampliação da análise, a qual, 

estando para além dos limites recortados na presente pesquisa, não conseguiremos realizar nesse 

momento. 

125
 A Doutrina Nacional de Segurança e Desenvolvimento possui tanto elementos típicos da formação 

militar das Forças Armadas, na qual a base é a sustentação da soberania nacional, como elementos 

provenientes das concepções geopolíticas de interesse norte americano de conter o suposto avanço de 

ideais de esquerda no país. Assim, observa-se a postura característica do exército, marinha e aeronáutica, 

de identificação daquele que seria o inimigo da nação. Os critérios que informam tal identificação, ou 

seja, os discursos que compõem o campo representacional daqueles que seriam compreendidos enquanto 
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configuração produziu um desenho específico do que construímos enquanto segurança 

no país. 

 

Em entrevista (...) o então comandante-geral da Polícia Militar de 

Minas Gerais, coronel Renato Souza, comenta que durante a Ditadura 

a polícia militar dos diferentes estados brasileiros agia como “exército 

estadual”, não prestando serviço orientado para a segurança pública. 

Segundo o comandante, as ações de segurança eram pensadas do 

Estado para a sociedade, de maneira que a sociedade civil possuía 

pouco ou nula participação na formulação nas políticas públicas da 

área (...) (MELÍCIO, 2014, p. 94). 
 

Nesse sentido, abordaremos as questões desses momentos do Brasil que possam 

ainda estar sendo atualizadas na Segurança Pública, nas práticas policiais e na maneira 

como estas são subjetivadas. Pesquisa realizada por Costa (2004b), através da análise de 

duas Instituições Policiais, a Polícia do Rio de Janeiro e a Polícia de Nova York, 

constata as permanências de práticas policiais do tempo da ditadura brasileira ainda na 

operacionalidade policial carioca e das demais corporações policiais do Brasil. 

Não existe um anseio, no entanto, de fazermos uma historiografia da Ditadura 

em si, num sentido amplo e irrestrito, o que consideramos que é um trabalho muito mais 

profundo e complexo, assim como foram nossas relações em tal momento, e 

abrangendo tantos outros aspectos. Aqui, nos debruçaremos, sobretudo, nos 

analisadores que emergiram no próprio território habitado para problematizar alguns 

elementos que nos ajudem a realizar uma história do presente do nosso campo 

problemático, que forjam processos de subjetivação que ainda nos constituem nos dias 

atuais, “a partir da organização do aparato policial, pontuando o contexto social em que 

se desenvolveram tais mudanças e suas relações com a atualidade” (SOUSA e 

MORAIS, 2011, p. 04). Levando em consideração também o quanto: 

 

Do ponto de vista acadêmico, a polícia era subsumida em grandes 

esquemas explicativos, onde se fazia instrumento dócil. (...) A crise 

destes grandes modelos explicativos permite uma aproximação maior 

do objeto policial, mas ainda limitada pela visão profundamente 

negativa que o mundo universitário tinha do mundo policial. As 

                                                                                                                                                                                   
subversivos, eram provenientes majoritariamente da própria “lógica de guerra” que as Forças Armadas 

aplicavam ao campo social. Portanto, neste contexto, para se defender a nação faz-se necessária a 

intensificação de tensão e do conflito no ambiente interno. Arbitrariamente, será compreendido como 

suspeito todo e qualquer cidadão que puder atentar contra a “vontade nacional”. Vontade, esta, que 

identificada, interpretada e difundida a partir dos interesses das Forças Armadas e das classes 

conservadoras e de elite (MELÍCIO, 2014, p. 95). 
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conjunturas conflituosas dos anos 1960 não ajudavam a imagem da 

polícia, e isto talvez de forma mais radical num país como o Brasil, 

sob o controle de uma ditadura militar (BRETAS, 1997p. 163). 

 

Pretendemos assim elucidar melhor essa conjuntura do nosso país e seus efeitos 

nos discursos e práticas policias - levando em consideração também a sua constituição 

enquanto um ator ativo, não somente instrumento dócil - e na produção do que 

construímos como segurança, a fim de que, dentre outras coisas, possamos, não por 

grandes esquemas explicativos, nem mesmo numa visada negativa a priori, construir 

uma análise dos processos históricos interconectados, suas continuidades, mas, também, 

suas rupturas, diferenças nos posicionamentos, relações, produções de mundo, 

instituições, políticas. 

Nos variados contextos sempre coexistem diversos interesses e práticas, não 

pretendemos reduzir ou ter o propósito de sintetizar de forma totalizante o que possa ter 

sido esse período, assim como nenhum outro dentro da perspectiva na qual trabalhamos. 

Quando nos propomos a essa história do presente, não será para atribuir uma natureza, 

mas para a partir do conhecimento historiográfico, da produção de pesquisa do que 

temos construído no mundo, podermos não repeti-la, nos libertar do passado. 

 Percebemos que, muitas vezes, tal associação a qual viemos nos referindo – 

Ditadura e Polícia – se faz de forma ainda mais intensa quando tratamos de polícia de 

choque
126

, – talvez tal período tenha difundido mais políticas de choque em geral, até 

mesmo para além das polícias. Vemos constantemente leituras que conectam a 

intervenção deste tipo de policiamento às cenas retratadas do regime ditatorial, 

principalmente as que se referem às ações em situações de reuniões e manifestações 

públicas. 

 Assim, ao nos lançarmos no campo com tais questões, alguns marcadores nos 

chamaram a atenção.  

 Em janeiro de 1967 tivemos a promulgação de uma nova Constituição Federal. 

Dentro dessa reformulação as policias militares teriam um tratamento semelhante as 

constituições de 1934 e 1937 e o texto se manteve igual ao de 1946 – conforme citamos 

                                                             
126

 A própria apostila de Instrução de Controle de Distúrbios Civis, de Santa Catarina inicia justamente 

retomando o histórico do CDC em Santa Catarina se referindo a tal associação: “As Operações de 

Controle de Distúrbios Civis tiveram maior destaque no período da ditadura civil-militar, que impedia a reunião 

de pessoas em locais públicos.” Disponível em: https://pt.scribd.com/doc/52344903/CONTROLE-DE-

DISTURBIOS-CIVIS-CDC-Choque 

https://pt.scribd.com/doc/52344903/CONTROLE-DE-DISTURBIOS-CIVIS-CDC-Choque
https://pt.scribd.com/doc/52344903/CONTROLE-DE-DISTURBIOS-CIVIS-CDC-Choque
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anteriormente
127

. Era então a Segurança Interna que se constituía como atribuição 

policial militar. As policias, no entanto, manteriam, também, uma relação com o 

Exército brasileiro. Para o que se baixou um decreto – decreto-lei nº 317 – em março do 

mesmo ano, a fim de, no novo cenário, reorganizar as polícias militares. Definindo já no 

seu 1º artigo a caracterização das mesmas como forças auxiliares do Exército, além de 

conter na continuação outras medidas adicionais. 

 

Em 1967, o governo federal visando melhor relação do Exército com 

as polícias e os corpos de bombeiros militares, institui a 13 de março a 

Inspetoria Geral das Polícias Militares (IGPM)
128

, por força do 

Decreto-lei n.º 317, de 13 de março; o citado documento estabelece 

como competências do órgão: a) centralizar e coordenar todos os 

assuntos da alçada do Ministério da Guerra relativos às Polícias 

Militares; b)inspecionar as Polícias Militares, tendo em vista o fiel 

cumprimento das prescrições deste decreto-lei; c)proceder ao 

controle de organização, dos efetivos, do armamento e do material 

bélico das Polícias Militares; d) baixar normas e diretrizes em todo o 

território nacional, com vistas às condições peculiares de cada 

Unidade da Federação e a utilização das mesmas em caso de 

convocação, inclusive mobilização em decorrência de sua condição 

de fôrças auxiliares, reservas do Exército; e)cooperar com os 

Governos dos Estados, dos Territórios e com o Prefeito do Distrito 

Federal no planejamento geral do dispositivo da Fôrça Policial em 

cada Unidade da Federação, com vistas a sua destinação 

constitucional, e às atribuições de guarda territorial em caso de 

mobilização; f) propor, através do Departamento Geral do Pessoal do 

Estado-Maior do Exército os quadros de mobilização para as Polícias 

Militares de cada Unidade da Federação, sempre, com vistas ao 

emprego e suas atribuições específicas e guarda territorial; g) 

cooperar no estabelecimento da legislação básica relativa às Polícias 

Militares (CARVALHO, 2013, p. 195-196, Grifo nosso). 

 

 Temos então a instituição de uma Inspetoria Geral das Polícias Militares 

(IGPM), que terá como uma de suas competências centralizar e coordenar todos os 

assuntos da alçada do Ministério da Guerra relativos às Polícias, apontando, assim, a 

                                                             
127

 Citado no capítulo 2.3: “as polícias militares instituídas para a segurança interna e a manutenção da 

ordem”. 

128
 Normas posteriores, como o Decreto-Lei nº 667, cuja finalidade era nortear o trabalho realizado pelas 

polícias militares, de 02 de julho de 1969, já citado no Capítulo 2.3, em seu Art 2º irá subordinar a IGPM 

que passa a compor diretamente a estrutura do Exército, sendo comandada diretamente por um oficial do 

alto escalão do mesmo no exercício do controle das polícias militares: A Inspetoria-Geral das Polícias 

Militares, que passa a integrar, organicamente, o Estado-Maior do Exército incumbe-se dos estudos, da 

coleta e registro de dados bem como do assessoramento referente ao contrôle e coordenação, no nível 

federal, dos dispositivos do presente Decreto-lei. Parágrafo único. O cargo de Inspetor-Geral das 

Polícias Militares será exercido por um General-de-Brigada da ativa. 
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clara ligação pretendida sobre as polícias a partir desse momento. Questões de polícia 

interessariam ao Ministério da Guerra e seriam por este gerida através da IGPM. 

 Tal decreto traz em seu bojo também a reafirmação das atribuições conferidas às 

polícias militares especificamente, reiterando as constantes da CF de 67 e aumentando o 

rol de suas competências, conforme definição no artigo 2º: 

 

Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança interna 

nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, compete às 

Polícias Militares, no âmbito de suas jurisdições: a) executar 

policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas autoridades 

policiais competentes, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a 

manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos; 

b) atuar de maneira preventiva como fôrça de dissuasão, em locais 

ou áreas específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da 

ordem; c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da 

ordem, precedendo o eventual emprego das Fôrças Armadas; d) 

atender à convocação do Govêrno Federal, em caso de guerra 

externa ou para prevenir ou reprimir grave subversão da ordem ou 

ameaça de sua irrupção, subordinando-se ao Comando das Regiões 

Militares, para emprêgo em suas atribuições específicas de polícia e 

de guarda territorial. No artigo seguinte estabelece que as Polícias 

Militares subordinam-se ao órgão que, nos governos dos Estados, 

Territórios e do Distrito Federal, for responsável pela ordem pública 

e pela segurança interna (CARVALHO, 2013, p. 196, grifo nosso). 

 

 Temos, portanto, uma descrição do que se espera do desempenho das polícias no 

momento vigente. As polícias além de assegurar a segurança interna, deviam garantir o 

exercício dos poderes constituídos – a despeito de como foram cons/instituídos –, e agir, 

até mesmo quando se ‘presumia’ uma possibilidade de perturbação da ordem pública. 

Acontecimentos de 1968 deram continuidade, 

contudo, parecendo até mesmo intensificar tal relação, 

sobretudo quando se tratam de operações de choque. 

Quando iniciamos nossa investigação sobre o 

policiamento de choque, percebemos que a primeira 

vez, no Rio de Janeiro, que uma unidade da Polícia 

Militar recebe tal denominação é nesse ano. Em 24 de 

julho
129

 de 1968
130

, pelo Bol
131

 do QG nº 144 

                                                             
129

 Cabe ressaltar que tal criação foi a menos de um mês após ter acontecido a oposição à Marcha dos 

Cem Mil (foto), ocorrida em 26 de junho de 1968. Passeata na qual cerca de cem mil pessoas ocuparam as 

ruas do centro do Rio de Janeiro e realizaram o mais importante protesto contra a ditadura militar até 

então. A manifestação, iniciada a partir de um ato político na Cinelândia, pretendia cobrar uma postura do 

governo frente aos problemas estudantis e, ao mesmo tempo, refletia o descontentamento crescente com o 

governo; dela participaram também intelectuais, artistas, padres e grande número de mães. 

http://historianet.zip.net/main/conteudos.asp?conteudo=291
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(ANEXO II), encontramos a primeira referência a Batalha de Choque que era então 

criado:  

 

Considerando que o BM
132

 não é Unidade especial e sim Batalhão de 

Polícia Militar (Lei nº 263/62), pois que difere apenas dos demais por 

ser transportado; 

Considerando que a denominação de Batalhão de Choque é-lhe mais 

adequado o que, aliás, vem em atendimento de sugestão da Inspetoria 

Geral das Polícias Militares; 

Considerando ainda a necessidade de interiorização da PM no quadro 

territorial do Estado da Guanabara. 

 

 Assim a unidade que realizava um patrulhamento adjetivado de especial seria 

nomeada por Batalhão de Choque (BC), inclusive por sugestão da própria IGPM na 

coordenação das polícias militares do Brasil - movimento, então, reproduzido nos outros 

Estados do país. Além de atender a uma demanda interiorização da atuação policial no 

Estado, dando pistas da pretensão de uma ocupação mais intensificada do território 

estadual
133

 por um tipo específico de policiamento. 

 É bastante relevante, no entanto, que tal ano é considerado uma das fases mais 

duras do regime ditatorial. A promulgação do Ato Institucional nº 5, apontado como o 

ato mais restritivo, aconteceria no final de 1968, em 13 de dezembro. Materializando, 

assim, o anseio de limitação de movimentos em curso. Emergiu quando o governo 

militar enfrentava uma de suas piores crises. 

 

O ápice da discricionariedade do aparato repressivo e de ausência de 

direitos cidadãos ocorre em dezembro de 1968 com o Ato 

Institucional de número cinco, conhecido como AI-5. Conforme 

comenta o jornalista Carlos Marchi, em entrevista ao Estado de São 

Paulo, de 06/12/2008, desde 1964, o governo militar notabilizou-se 

por produzir atos institucionais, que representavam documentos 

legais, que eram outorgados à sociedade, sem necessidade de 

apreciação do Congresso Nacional, conferindo progressiva 

centralidade e acumulação de poderes na figura do general presidente. 

Assim, em 1968, em contexto que envolvia manifestações de 

estudantes pelas ruas das grandes cidades brasileiras, foi instituído o 

                                                                                                                                                                                   
130

 Além disso, o Regimento Marechal Caetano de Faria (localidade que ainda atualmente se situa hoje 

nomeado BPChq) foi transformado em unidade prisional que abrigava presos políticos. 

131
 Boletim. 

132
 Batalhão Motorizado. 

133
 É importante notar que, a despeito de em 1960, a capital federal ter sido transferida para Brasília, o Rio 

de Janeiro, e o, então, Estado da Guanabara ainda representavam um grande centro sociopolítico do país, 

de onde emanava movimentações e pressões diversas. 
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AI-5, que cedia poder irrestrito ao governo. A partir deste ato 

institucional, que foi vigente até 1978, entre os governos de Costa e 

Silva e Geisel, foi endurecida a censura aos meios de comunicação, 

proibiu-se reuniões e manifestações de cunho político, realizou-se 

intervenção federal nos estados e municípios e permitiu-se legislar por 

decreto-lei (MELÍCIO, 2014, p. 101). 

 

 Evidencia-se, assim, o então momento social e político que emergia quando da 

criação de uma unidade especial que desenvolvia atividade justamente de gestão de 

multidão, ou mais ainda, o dito Controle de Distúrbios Civis. O que muitas vezes se dá, 

como vimos no Capítulo 3, limitando/restringindo alguns direitos, e, por isso, deveria 

ter uma aplicação restrita. 

No entanto, o que consideramos direitos de manifestação ou reunião, 

observamos que com a decretação dos instrumentos utilizados pelo governo ditatorial, 

sobretudo através dos atos institucionais no período em questão, o exercício desses 

direitos mencionados encontravam-se por ora suspensos, muitas vezes sendo 

justificados em nome da “defesa do Estado” e da “supremacia do interesse nacional”: 

 

Durante o regime militar (1964-1985), foi adotada a concepção de 

Segurança Nacional, na qual a defesa do Estado e a ordem pública 

constituíam seus pilares. Tal período é caracterizado pela forte 

centralização de poder na presidência, sempre ocupada por militares, e 

pela lógica de supremacia do interesse nacional, o qual se valeria do 

uso sem medidas da força para a manutenção do ordenamento social 

(MELÍCIO, 2014, p. 94). 

 

 Foi nesse contexto que Forças Armadas que assumiam o papel de intérpretes da 

vontade nacional, não podendo tal ser exercida ou expressada e manifestada pela própria 

população: 

 

O período foi caracterizado por supressão de direitos constitucionais, 

censura, perseguição política e repressão a qualquer manifestação 

contrária ao regime militar. A ditadura representou uma brusca e 

violenta ruptura do princípio segundo o qual todo poder emana do 

povo e em seu nome é exercido (FREIRE apud MELÍCIO, 2014, p. 

94). 

 

Assim, o AI-5 permitia ao governo, dentre outras ações, “suspender por 10 anos 

os direitos políticos de qualquer cidadão”, dentre eles: 

 

Art. 5º - A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, 

importa, simultaneamente, em: 
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I - cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função; 

II - suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais; 

III - proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de 

natureza política; 

IV - aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: 

a) liberdade vigiada; 

b) proibição de frequentar determinados lugares; 

c) domicílio determinado, 

§ 1º - O ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar 

restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros 

direitos públicos ou privados (Grifo nosso). 

 

 Do Bem (2006), nos aponta dois fatos marcantes nesse contexto por 

impulsionarem, a despeito da suspensão, os movimentos sociais na época, a saber: “a 

Reforma Universitária
134

 de 1968 e o Decreto nº 477, que bloqueou todas as 

manifestações estudantis, além do Ato Institucional n. 5 (AI-5), de 1969” (DO BEM, 

2006, p. 16. Grifo Nosso).  

 

 

 

 Em 1968, o Congresso Nacional aprovou a Reforma Universitária, pela Lei n° 

5.540, de 28 de novembro, fixando normas de organização e funcionamento do ensino 

superior. A lei, que precedeu o AI-5, ao se juntar com o mesmo após sua decretação, 

tolheram o movimento estudantil brasileiro por longos anos. Sobre a reforma 

universitária, Silveira e Paim (20005) apontam: 

 

O período ditatorial brasileiro foi marcado por fortes ajustes em suas 

estruturas, através de inúmeras leis que vão fornecer um aparato 

coercitivo ao Estado, legitimando seu poder e autoritarismo através da 

sobreposição do poder Executivo ao Legislativo; o que resultará na 

educação, especialmente o ensino superior, diversas mudanças, 

                                                             
134

 Disponível em: https://josekuller.wordpress.com/2008/11/05/a-reforma-universitaria-de-1968/ 

https://josekuller.wordpress.com/2008/11/05/a-reforma-universitaria-de-1968/
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visando à manutenção da ordem conturbada pela crise educacional no 

plano interno. O sistema educacional brasileiro, ao longo período da 

ditadura militar instaurada no Brasil com o golpe de 1964, 

caracterizou-se pela repressão, a privatização do ensino, a exclusão de 

boa parcela das classes populares da universidade, a 

institucionalização do ensino profissionalizante, o tecnicismo 

pedagógico e a desmobilização do magistério através de abundante e 

confusa legislação (SILVEIRA e PAIM, 2005, p. 123). 

 

O outro dispositivo apontado por Do Bem (2006), o decreto nº 477, de 26 de 

fevereiro de 1969
135

, definia as consideradas infrações disciplinares praticadas por 

professores, alunos, funcionários ou empregados de estabelecimentos de ensino público 

ou particular, foi considerado o AI-5 das Universidades. As punições a estas ditas 

infrações incluíam a expulsão do estabelecimento e cerceavam os direitos de circulação 

e vínculo com estabelecimentos de ensino ou de percepção de bolsa de verba pública 

pelas pessoas supostamente infratoras com sanções que poderiam chegar a períodos de 

até 5 anos. E ainda, se estrangeiro, ter sua imediata retirada do território nacional. Além 

de, se em investigação da infração acusada fosse apontado existência de suposto crime, 

ser instaurado Inquérito Policial. 

Considerava cometimento de infração disciplinar, dentre outras, movimentos tais 

quais: 

 

Art. 1º Comete infração disciplinar o professor, aluno, funcionário ou 

empregado de estabelecimento de ensino público ou particular: 

I – Alicie ou incite deflagração de movimento que tenha por 

finalidade a paralisação de atividade escolar ou participe nesse 

movimento; 

III – Pratique atos destinados à organização de movimentos 

subversivos, passeatas, desfiles ou comícios não autorizados, ou 

dele participe; 

 

 Ou ainda somente que se tivesse em posse, fosse expressado ou veiculado 

material que possa ser considerado de igual ‘natureza’ e utilizasse a Universidade para 

este suposto fim, conforme consta em outros incisos deste mesmo artigo: 

 

                                                             
135

 Muitas vezes a viabilização desta contava com a participação da DSI/MEC. A Divisão de Segurança e 

Informações (DSI) do Ministério da Educação, que era um braço do SNI que existia em todos os 

ministérios. A DSI produzia “informes” sobre todo tipo de questão que preocupava a Ditadura Militar e, 

por isso, seu acervo abrange muitos assuntos. No caso específico do MEC, a DSI coletava informações a 

partir de suas instâncias nas universidades e as enviava para os órgãos de repressão do regime. Muitos 

estudantes e professores foram enquadrados na Lei 477 mediante as informações dos agentes da ditadura 

existentes nas faculdades. 
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IV – Conduza ou realize, confeccione, imprima, tenha em depósito, 

distribua material subversivo de qualquer natureza; 

VI – Use dependência ou recinto escolar para fins de subversão ou 

para praticar ato contrário à moral ou à ordem públicas (Grifo 

nosso). 

 

 

 Poderíamos, porém nos perguntar: o que era e como era 

avaliado o ‘subversivo’? Como se daria o processo de, se é que 

existiam possibilidades, se ter um movimento, passeata, etc, 

autorizado? A qual moral ou ordem pública se referiam? 

 Conforme Melício (2014) existia uma: 

 

(...) preponderância do ensino policial com características militares do 

exército, ocorrendo durante a formação de praças e oficiais da 

corporação uma aprendizagem voltada para a identificação daqueles 

que prejudicassem a ordem, identificados como “subversivos”. Ainda 

de acordo com entrevistas com oficiais da PMMG, era presente no 

regime militar a ideologia da operacionalidade, com maior ênfase no 

número de policiais nas ruas em detrimento de maior eficiência na 

formação e treinamento dos mesmos (p. 95). 
 

Este decreto só é Revogado pela Lei nº 6.680, de 1979, tendo permanecido em 

vigência, então, por um longo período. Mas, apesar ter formalmente tido seus efeitos 

extintos com a revogação, nos perguntamos se ainda não tensionam as relações, 

sobretudo entre Polícia e Universidade? Talvez, significantes de subversivos e 

perturbadores da ordem, ainda subjetivam-nos no contemporâneo e produzem eventos 

nos quais são ainda atualizados, conforme vemos no cotidiano vários episódios nesse 

sentido. 

Poderíamos dizer que vários eventos como, por exemplo, o fragmento que 

colocamos na Introdução
136

, utilizando expressões como “confusão”, “conter”, 

“grevistas”, ainda são carregadas de determinado juízo de valor que reatualiza a 

subjetivação em relação à universidade e polícia? Ou mais ainda, que acirra a relação 

                                                             
136

 “Uma manifestação de servidores em greve da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) 

terminou em confusão na tarde desta quinta-feira (23). De acordo com a PM, os manifestantes tentaram 

fechar a avenida Radial Oeste, no Maracanã, na zona norte da capital, com pneus. O Batalhão de Choque 

foi acionado. Uma bomba de efeito moral chegou a ser atirada pelos policiais para conter os servidores. 

Com a presença da PM, os grevistas entraram no campus da universidade e teriam depredado um caixa 

eletrônico” Trecho de matéria jornalística publicada em 23/08/2012, disponível em: 

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-08-23/manifestacao-de-servidores-da-uerj-em-greve-

termina-em-confusao.html 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L6680.htm#art5
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-08-23/manifestacao-de-servidores-da-uerj-em-greve-termina-em-confusao.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-08-23/manifestacao-de-servidores-da-uerj-em-greve-termina-em-confusao.html
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desses atores? Ainda existiria um ‘ranço’ herdado destes processos ditatoriais nesse 

encontro? Acreditamos que alguns elementos desse contexto podem ser analisadores da 

lógica que nos colocamos a reproduzir e perpetuar. Poderíamos, inclusive, pensar em 

tantos outros acontecimentos contemporâneos que perpetuam tal lógica em alguma 

instância
137

. 

 De qualquer forma, tal decreto, juntamente com o processo de reforma 

universitária, foram mais uns dos instrumentos que intencionavam cercear o exercício 

da liberdade de manifestar e se reunir, sobre o qual eram chamadas a intervir nesse 

processo as polícias militares. 

Do Bem (2006) afirma, no entanto que, embora existisse um movimento 

governamental cerceador, “Naquele momento os estudantes assumiriam uma função 

central na grande frente contra a ditadura, muitos dos quais fizeram, diante do 

esgotamento das ações institucionais, a “opção” pela luta armada” (p. 16). 

 

A grande repressão vigente na primeira década da ditadura militar não 

impediu a existência de várias formas de resistência, mas impôs 

importantes mudanças no modo de estruturação e de condução das 

lutas. Provocou, como efeito mais imediato, a cisão interna entre 

vários grupos de esquerda, alguns dos quais se mantiveram ativos no 

trabalho de mobilização das “massas” populares urbanas e rurais, ao 

passo que outros se viram forçados a operar na clandestinidade, em 

ações armadas (DO BEM, 2006, p. 13). 
 

Mutzenberg (2012) afirma, ainda, que os movimentos sociais no Brasil tomaram 

plena força e vigor, principalmente após a revolução de 1964, tendo seu ápice na década 

de 1970: 

 

No caso do Brasil, esta tradição emerge a partir da década de 1970, no 

contexto da ditadura militar, quando ― novos personagens entram em 

cena. Conforme análise de Eder Sader (1991), três matrizes 

discursivas constituíram as bases fundamentais desses novos 

personagens: a matriz marxista, a do novo sindicalismo e a matriz 

eclesial, cujo encontro teria contribuído para a criação do Partido dos 

Trabalhadores (MUTZENBERG, 2012, p. 03). 

 

                                                             
137

 Diversos movimentos amplos e dispersos, em vários recortes, mas que tenham como condições de 

possibilidades elementos em comum de inibição e cerceamento da liberdade pensamento, expressão e 

manifestação. O projeto de lei que foi popularizado como “Escola sem Partido”, por exemplo, não pode 

ser um prosseguimento da lógica de “proibição de proibição de atividades ou manifestação sobre assunto 

de natureza política”? 
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 Podemos problematizar, assim, que a tentativa de frear tais movimentos, não 

tenha alcançado evitar que tais fenômenos acontecessem, mas se configuraram numa 

tentativa de resposta a um processo que se desenrolava e que era sentido pelo governo 

como potencialmente perigoso e ameaçador à ordem vigente que se desejava manter. 

Ações que procuraram dificultar a institucionalização138 desses movimentos, sem, no 

entanto, conseguir impedi-los de existirem. 

 No entanto, segundo o Ramalho e Silva (apud SOARES, 2016) trazem em sua 

análise em relação às ingerências do governo central e seus desdobramentos, podemos 

apontar como tais questões provocaram algumas reestruturações pelas quais foram 

submetidas as Polícias Militares: 

 

a mudança da filosofia no governo central com o advento dos 

governos militares a partir de 31 de março de 1964 motivou o 

surgimento, anos mais tarde, de grupos que se colocavam contra o 

governo e se utilizavam de ações de guerrilha para atingirem os seus 

intentos. Em nome de uma alegada causa, esses grupos promoviam 

roubos a bancos, sequestravam autoridades e explodiam instalações 

estratégicas para o país, enquanto a sociedade assistia atônita e exigia 

uma resposta do governo (p. 19). 

 

 As citadas ações, referindo-se às ‘lutas armadas’, e nomeando-as de guerrilha foram 

o mote para a instrumentalização de instâncias nas instituições policiais supostamente 

capacitadas para enfrentar essas situações. Como podemos continuar observando com o que 

aponta Soares (2016) ao prosseguir: 

 

Entretanto, naquele Estado e nas demais grandes capitais brasileiras, 

outras modalidades de crimes violentos eram praticados sob a 

contraditória alegação de que era para financiar as ações de retomada 

de um governo democrático, vez que eram praticados por aqueles que 

se diziam comunistas. O destaque ficava para os roubos a bancos e 

sequestros de autoridades. (...) Outro problema que assolava a 

segurança pública no Estado de São Paulo era a guerrilha rural e 

segundo Pires (2012) fora necessária a criação de uma unidade 

especial - o Comando de Operações Especiais, evoluindo em 1988 

para o Grupo de Ações Táticas Especiais (p. 19-20). 

 

                                                             
138

 Sobre a institucionalização dos movimentos sociais, Mutzenberg (2012) descreve: “com o fim da 

ditadura houve uma abertura para a participação política da sociedade, que paulatinamente foram se 

efetivando tanto no nível municipal, quanto nos níveis estadual e federal. Esses espaços contemplaram 

várias áreas (mulheres, negros, indígenas, crianças, saúde, habitação, desenvolvimento rural assistência 

sócia etc.), ampliando, redefinindo ou criando novos espaços de gestão das políticas públicas” (p. 07). 
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Atribuindo o fenômeno de dita guerrilha, não somente ao ambiente urbano, mas 

também estendido ao rural, são produzidas assim, inclusive, bases para justificação da 

interiorização demandada das polícias militares, como constava no documento que citamos 

de criação do BC em 68. No entanto, não qualquer tipo de polícia, mas sim uma preparada 

para enfrentar tais ações, com as chamadas então táticas de antiguerrilha. Que no momento 

foram atribuídas às unidades especializada denominadas: Choque. 

 

Concomitantemente o cenário no antigo Estado da Guanabara, atual 

Rio de Janeiro, não era diferente. Dória Junior, Ramalho e Silva 

(2014) afirmam que sequestros e roubos a bancos preocupavam as 

autoridades daquele Estado e sabia-se que a tropa da Polícia Militar 

não possuía treinamento para enfrentar aquela situação inusitada (...) 

(SOARES, 2016, p. 20). 

 

Precipitado por tal cenário, então que Soares (2016) vai afirmar, em relação às 

unidades de Choque que “a formação do Batalhão ocorreu, basicamente, de uma 

maneira similar e provocada por fatos idênticos aos ocorridos nos principais Estados da 

federação” (p. 22). 

Assim, então, se lá em 1968, já havia sido criado o Batalhão de Choque com a 

argumentação de sua especialidade e a necessidade de expansão para o interior da 

cobertura de sua atividade, somado a pressão que aumentava por parte do que irrompia 

no cenário e dos movimentos sociais desse momento, alguma resposta seria produzida. 

Em 1971, quando uma nova mudança acontece em relação ao Batalhão de 

Choque do Rio de Janeiro, elevando-o à Regimento, podemos dizer, então, que, mais 

uma modificação como essa, estava engendrada com os referidos processos 

sociopolíticos em curso. Com o advento de todo esse aparato jurídico-legal era 

imprescindível instrumentalizar e ampliar agências que fizessem operar a 

implementação e efetivação destes no projeto de segurar os movimentos que 

continuavam. 
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Assim, a emergência de um Regimento
139

 de Choque pode ser analisada nesse 

processo que estava em curso. Ser colocado ao ‘posto’ de regimento, dentro de uma 

estrutura militarizada é uma expansão de estrutura e grandeza. Um Regimento, em tese, 

é uma organização maior do que um Batalhão. 

Conforme consta no Bol do QG nº 187 (ANEXO III), de 05 de outubro de 1971, 

acontece a extinção do até então vigente BC, e “baseado no Decreto “E” nº 5.078 de 

30/09/1971, foi criado o Regimento de Choque (RgtCh), resultante da fusão do 

Regimento de Cavalaria com o Batalhão de Choque”, conforme consta no Almanaque 

de Oficiais da PMERJ (ANEXO I). 

Podemos analisar que o processo histórico descrito coloca em cena a elaboração 

de novas e variadas formas e estratégias no exercício do poder e nas relações de força. 

 

Os acontecimentos iniciados em meados da década de 1970 marcaram 

o ressurgimento, ainda que de maneira fragmentária, dos movimentos 

sociais na cena política brasileira e são eles que, formando uma grande 

rede de articulação a partir da base social, levaram ao final da 

ditadura. Não é por outra razão que esse período ficou conhecido 

como a era da participação (MUTZENBERG, 2012, p. 05, grifo 

nosso). 

 

Do Bem (2006) afirma que os movimentos sociais exprimem o permanente 

movimento das forças, deixando identificar as tensões entre os distintos grupos de 
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 Podemos ainda retomar uma outra significação do termo, quando nos referimos a afirmação de 

Foucault (2008c), anteriormente no Capítulo 2.1: “Assim é que vocês encontram a expressão quase 

tradicional “polícia e regimento”, “regimento” empregado no sentido de maneira de reger, de governar, 

associado a “polícia”. (...) significados algo tradicionais que encontramos até o século XVI” (FOUCALT, 

2008c, p. 421). Seria assim um Regimento de Polícia, duplamente, um reforço em ‘governar’? 

Aumentando assim a incidência do governo em reger? 
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interesses e apresentando as veias abertas dos complexos mecanismos de 

desenvolvimento das sociedades, como uma “topografia das relações sociais”. Aponta 

ainda que “Os movimentos sociais realizam, de fato, um papel histórico maior do que 

simplesmente revelar as tensões e contradições sociais de cada momento histórico. Eles 

são acima de tudo uma bússola para a ação social, impulsionando o campo social” (p. 

1138). 

 Nos processos em andamento, em meio às agitações sociais na sociedade 

brasileira é que, segundo Reis (2005): 

 

De 1974 em diante, nas condições relativamente favoráveis criadas 

pela distensão lenta, segura, e gradual, comandada pelo general 

Geisel, haveria um reflorescimento das esquerdas moderadas e 

democráticas da sociedade. Na segunda metade dos anos 70 (...) 

lideranças e partidos de esquerda voltaram a desempenhar papéis 

importantes na cena política. (p. 8-9). 

 

 Assim, embora, a escolha de alguns historiadores sobre como foi se extinguindo 

a ditadura, como aponta Reis (2005), “recai em 1979, quando deixou de existir o estado 

de exceção, com a revogação dos Atos Institucionais, e foi aprovada a anistia, ensejando 

a volta do exílio dos principais líderes das esquerdas brasileiras” e se considera, que, 

então “Daí em diante, abriu-se um período de transição, até 1988, quando uma nova 

Constituição restabeleceu as condições de um pleno estado de direito no país” (p. 11). 

Em 1977, temos no Rio, materializando uma previsão legal que havia sido disposta em 

1975
140

. Uma medida que, se por um lado, isoladamente pode parecer uma manutenção de 

recrudescimento da repressão a questões que podemos apontar como ainda perpetuando a 

lógica ditatorial pelas atribuições que mantém de um tipo de policiamento. Porém, por outro, 

pode ser efeito dos processos que estavam em curso, como mencionamos, e uma retroação, em 

determinado sentido, do aparato de policiamento de choque, uma vez que o mesmo é 

transformado de Regimento de volta ao estatuto de Batalhão, que na estrutura militar, como 

vimos, representa um arregimento menor. Uma diferença, no entanto, que também podemos 

analisar como simbólica, é que diferente da versão de 68 denominada somente Batalhão de 

Choque, em 77, inclui-se na denominação a palavra Polícia: Batalhão de Polícia de Choque. 

Marcando, de alguma forma assim, talvez, que a referida tropa constituía uma polícia e não um 

                                                             
140

 Decreto-lei nº 92, de 06 de maio de 1975. Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/5f26f86a751527ae032569ba00834b5f/35f5998f600092f403256b3

70048c4d1?OpenDocument 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/5f26f86a751527ae032569ba00834b5f/35f5998f600092f403256b370048c4d1?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/5f26f86a751527ae032569ba00834b5f/35f5998f600092f403256b370048c4d1?OpenDocument
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apêndice das Forças Armadas. Poderíamos, então, relacionar esse processo a uma 

diminuição da demanda de repressão e ao aumento da possibilidade de uma maior 

participação no cenário político-social? 

Consta no Aditamento ao Bol da PM nº 22, de 03 de fevereiro de 1977 (ANEXO 

IV), então, o Decreto nº 1095, de o2 de fevereiro de 1977. Este foi realizado pelo 

governo do Rio para se adequar às mudanças, previstas no Decreto-Lei de 75, nº 92, ao 

qual nos referimos anteriormente, na organização das Polícias Militares. 

 

Art. 3º - São transformados: 

I – o 1º RC
141

/RMCT
142

/PMEG, em Batalhão de Polícia de Choque 

(BPChq); 

II – o 2º RC/PMEG, em Regimento de Polícia Montada. 

 

 Adequando-se, assim, o Rio de Janeiro à determinação prevista no Decreto-Lei 

nº 92, de 1975, na obrigação de se ter, no mínimo, um Batalhão de Polícia de Choque. 

No entanto, as atribuições de um Batalhão desta natureza, seriam mantidas, como consta 

em artigo do referido Decreto-Lei: 

 

§ 2º - O Comandante-Geral da Polícia Militar terá como força de 

reação, no mínimo, um Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) 

especialmente instruído e treinado para as missões de 

contraguerrilha urbana e rural, o qual será usado, também, em outras 

missões de policiamento (grifo nosso). 

 

 A despeito de hoje já existirem discussões e análises de que não são mais 

exatamente missões de contraguerrilha que desempenham as tropas de choque, ainda é 

assim, tal como citamos, que consta em legislações vigentes. Legislações que foram 

construídas no contexto sócio-histórico sobre o qual viemos discorrendo, mas que após 

o processo de redemocratização não foram refeitas. Foi esse o primeiro fio que nos 

emergiu, inclusive como apontamos no final do Capítulo 3, enquanto analisador no 

percurso de estudar Operações de Choque e, como propormos no atual capítulo, essa 

recorrência em associá-las ao regime ditatorial. 

Parece-nos que ainda vivemos nessa tentativa, constante, de efetivar de fato um 

processo de democratização, com real abertura política e gestão coletiva, 
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 Regimento de Choque. 

142
 Regimento Marechal Caetano Faria, local que, como vimos no Capítulo 3, é desde então espaço físico 

da sede da tropa de choque. 
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reconhecimento e possível exercício dos direitos de liberdade, expressão, mobilização, 

participação, etc. 

 Como mapeamos nos movimentos durante esse período que culminaram no 

regime civil-militar e na sua tentativa de golpear o que denominavam, quase que 

genericamente, de comunismo, e procuravam personificar: “A vitória do movimento 

civil-militar que derrubou João Goulart em 1964 desferiu um golpe no projeto político 

nacional-estadista que o líder trabalhista encarnava e encerrou a experiência republicana 

iniciada com o fim do Estado Novo” (REIS, 2005, p. 11-12). 

Como tematizou Bicalho (2005) não foi somente aos que concretamente se 

lançaram de fato em luta armada ou clandestinidade que o processo ditatorial incidiu na 

repressão, mas a emergência do rótulo de ‘comunista’, ‘inimigo interno’, e tantas outras, 

produziram a construção de uma nova classe de ‘perigosos’, os ditos subversivos 

contrários ao Regime, ou à ‘ordem’. O que, por vezes, fez – e parece que ainda faz – 

prevalecer uma análise maniqueísta, binário e excludente, que culminou na opressão e 

morte de pessoas, até mesmo as que nunca nem participaram da luta armada. 

 

A sociedade não se apresenta como um campo de expressão das 

diversidades e pluralidades culturais e sociais. Pelo contrário, a 

alteridade é suprimida por uma dinâmica dualista entre os que “amam 

o país” e os que devem “deixá-lo”. Assim, todas as formas de ser e 

estar no mundo deveriam ser enquadradas em padrões identitários que 

incluem as pessoas, necessariamente, em um bloco ou outro: as que 

aceitavam e/ou eram passíveis de se inserir no projeto de 

desenvolvimento nacional e as que negavam e/ou não eram passíveis 

de se inserir em tal projeto (MELÍCIO, 2014, p. 102). 

 

Talvez seja tal lógica e perspectiva de leitura binária e dicotômica de mundo que 

seja nossa herança atualizada do processo. E que perpetuamos a operar, que nos 

subjetiva ainda mais do que imaginemos. Anseios de purismos dicotômicos, uma visão 

de ‘ou’ que se polariza e se acirra, muitas vezes presentificada até hoje em nossas 

subjetivações dominantes, práticas, políticas. Não entendemos os processos sociais 

como processos dinâmicos, descontínuos, plurais e em constante embate de forças 

tensionadas em movimento. E nessa perspectiva, que dirige nossos anseios e mesmo 

nossas intervenções no mundo, o que nos propomos é buscar capturar até as 

virtualidades dos sujeitos. E nesse contexto o poder irrestrito do Estado incidia/incide 

sobre “toda uma sorte de grupos sociais que não se enquadravam ao ideário hegemônico 
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da época” (MELÍCIO, 2014, p. 102), indivíduos a serem mantidos em vigilância 

constante sobre um aparato policial reforçado. 

Podemos, com o auxílio de alguns conceitos-ferramentas, colocar em análise tal 

funcionamento. Conforme Foucault (2005) propõe-nos, o funcionamento 

contemporâneo é operado por uma tecnologia de poder que vai inverter a máxima 

anterior, será um poder, não interessado em poder fazer morrer, mas em fazer viver, em 

como viver, mas que pode deixar morrer. “Como esse poder que tem exatamente o 

objetivo de fazer viver pode deixar morrer?” (FOUCAULT, 2005, p.304). 

 Para isso é preciso que se realize um corte, uma distinção que condicione que 

para alguns o poder de assassínio pode ser utilizado. “Uma maneira de defasar, no 

interior da população, uns grupos em relação aos outros.” (Idem, p.304). Assim, 

separamos determinados grupos e sujeitos, ou maneiras de ser, de existir, que devem 

morrer, ou ‘serem deixados morrerem’. 

Para Foucault (2005) o Racismo de Estado
143

 é o que vai produzir um corte entre 

o que deve viver e o que deve morrer e: 

 

O racismo vai permitir estabelecer, entre a minha vida e a do outro, 

uma relação do tipo biológico: “quanto mais as espécies inferiores 

tenderem a desaparecer, quanto mais os indivíduos anormais forem 

eliminados, menos degenerados haverá em relação à espécie, mais eu 

– não enquanto indivíduo mas enquanto espécie – viverei, mais forte 

serei, mais vigoroso serei, mais poderei proliferar”. A morte do outro 

não é simplesmente a minha vida, na medida em que seria minha 

segurança pessoal, a morte do outro, a morte da raça ruim, da raça 

inferior (ou do degenerado, ou do anormal), é o que vai deixar a vida 

em geral mais sadia e mais pura. (...) A raça, o racismo, é condição de 

aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de normalização. (...) É 

claro, por tirar a vida não entendo simplesmente o assassínio direto, 

mas também tudo o que pode ser assassínio indireto: o fato de expor à 

morte, de multiplicar para alguns o risco de morte ou, pura e 

simplesmente, a morte política, a expulsão, a rejeição, etc.” (p. 305-

306). 

 

 Assim, é muito importante, para toda a discussão que está proposta neste 

trabalho, essa afirmação de Foucault de que tirar a vida, quando ele se refere a 

tecnologia de poder que aponta em suas análises, não se restringe ao assassínio direto, 

não se remete somente a morte biológica, mas a morte política, a expulsão, a rejeição. A 
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 Relevante salientar que o conceito de Racismo de Estado enunciado por Foucault (2005) não se reduz 

ao preconceito racial nem circunscreve-se unicamente nas esferas de governo, mas se refere aos cortes 

que possibilita que sejam forjados entre o eu e o outro, entre o seguro e o perigo, e os efeitos que 

instrumentaliza. 
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não legitimação de variados modos de existência. E quantas múltiplas formas de 

existência têm sido expulsas, rejeitadas como possibilidades legítimas de estar no 

mundo? Podemos fazer acepção, assim, ao ‘subversivo’, ‘comunista’, ‘inimigo interno’, 

‘perturbador da ordem vigente’. 

 Nesse sentido, Baptista (1999) nos afirma que “Convivemos lado a lado (...) com 

a expressão crua e seca da violência contra a condição humana. (...) a vida que nos é 

negada e os modos de viver que convivem com o medo, com a culpa.” (p. 46). Nas 

tramas do poder violentamos as infinitas possibilidades de viver e se relacionar, práticas 

que, como nos diz Baptista (1999), se constituem em atos genocidas, pois eliminam 

modos de existência e potências de vida e apresentam sua “eficácia política na 

manutenção e na desqualificação dos modos de existir” (p. 48). 

 Ao menos de alguns modos de existir. Enquanto elegemos determinados 

modelos de vida em detrimento de tantas outras possibilidades, essas outras passam a 

ser criminalizadas, entendidas como formas ilegítimas de ser, inspirando intervenções 

em relação à dita transgressão que cometeram dos modelos dominantes e passam a ser 

mortas, a estarem no corte que a autoriza. 

Fora de tais supostos modelos hegemônicos de viver sentimo-nos muitas vezes 

fora das margens de segurança, essas outras subjetivações nos colocam em dito perigo. 

Acabamos, por fim, sentindo-nos em perigo, o medo passa a ser um operador político 

potente na medida em que o sentimos em nosso próprio corpo, e assim, passa a assumir 

uma realidade inquestionável, se apresenta como o intransmissível. Será o meu 

sentimento pessoal de dor ou de não-dor, de medo ou não, de segurança e de 

insegurança, que finalmente vai ser o princípio da minha opção. “Entre o corte do meu 

dedinho e a morte de outrem, nada pode me forçar a considerar que o corte do meu 

dedinho deve ser preferível à morte de outrem.” (FOUCAULT, 2008c, p.372). Está 

assim, então, espraiado esse poder e esse funcionamento, que passa a independer de 

centros de controle. 

Assim em nome dessa noção de segurança, produzimos ações dispersas nas 

nossas relações cotidianas, até mesmo sobre o que ainda possa estar supostamente para 

acontecer, funcionamos buscando uma prevenção de riscos, antecipando e evitando que 

rompimentos do pacto possam vir a se concretizarem. Esta captura que é da ordem da 

virtualidade. 
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No entanto, conforme Reis (2005) aponta sobre o período que nos debruçamos 

aqui - e talvez possamos pensar que sempre o é assim o fazer da história humana em seu 

movimento em todos os momentos - que foi uma fase de “desenvolvimento 

contraditório dos governos ditatoriais, seus ziguezagues, as tradições conservadas as 

rupturas efetuadas, as oposições de esquerda, os programas alternativos apresentados, o 

impacto que tiveram (...)” (p. 10-11). Podemos analisar que existem as permanências e 

as capturas, mas o tecido de feitura do mundo e dos sujeitos sempre possibilitará 

bifurcações. Não é possível uma hegemonia, uma uniformidade, a que nada escape. 

 Assim, como nos aponta Melício (2014) “cabe fazer uma ressalva quanto ao 

risco de leitura totalizante do contexto, que recairia numa relação causal que tem como 

polo difusor o governo militar” (104). E nos propõe que Veyne ao comentar Foucault 

alerta-nos: “o que é feito, o objeto, se explica pelo o que foi o fazer em cada momento 

da história; enganamo-nos quando pensamos que o fazer, a prática, se explica a partir do 

que é feito” (VEYNE apud MELÍCIO, 2014, p. 103). E continua, em relação ao risco de 

não levar em consideração a concepção descentralizada de poder que Foucault propõe: 

“isso não quer dizer que o nosso erro seja acreditar no Estado, quando só existiram 

Estados: nosso erro é crer no Estado ou nos Estados, em vez de estudar as práticas que 

projetam objetivações que tomamos pelo Estado ou por variedades do Estado” (VEYNE 

apud MELÍCIO, 2014, p. 103). 

É essa a proposta de abordagem que trabalhamos. Analisando de forma crítica as 

maneiras pelas quais construímos tais ‘objetivações que tomamos pelo Estado
144

’ e que 

não se esgotam em causas-efeitos encerradas nos mesmo, mas nas práticas sócio-

históricas que os seres humanos foram empreendendo. O Estado não será aqui analisado 

como um ente generalista e descolado dos movimentos e processos através dos quais foi 

se constituindo tal quais as formas que assistimos. Então serão essas formas que 

precisamos problematizar, para potencializar linhas de fuga. 

 Em tal perspectiva, o Biopoder, como Foucault nomeou a tecnologia sobre a 

qual estamos discorrendo, “os paradigmas analisados não são estanques; ao mesmo 

passo que o surgimento de um novo paradigma não indica a supressão dos anteriores” 

(MELÍCIO, 2014, p.103). Não existe a imediata substituição com consequente extinção 
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 O geógrafo Milton Santos (2002) comenta que cada Estado se organiza a partir de uma combinação 

entre horizontes temporais, que vão de um longínquo prazo ao cotidiano atual. Segundo o autor, “as 

estruturas fundamentais do poder e a sua prática de todos os dias apreendem e retratam essa dicotomia, 

como um guia na regulação da existência coletiva” (SANTOS apud MELÍCIO, 2014, p. 92). 
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de uns após os outros, além de rupturas existirão permanências, sobreposições, 

agenciamentos, os mais variados. 

 

Formas de controle mais difusas e sofisticadas que passam a substituir 

antigos sistemas fechados (...) Há uma rede ao mesmo tempo aberta e 

articulada de elementos, entre outros, econômicos (capacidade 

produtiva no mercado de trabalho), políticos (ideologias políticas 

inseridas no contexto polarizado da guerra fria), sociais (indivíduos e 

famílias avaliados, por exemplo, segundo Doutrina de Situação 

Irregular), científicos (saberes médicos e psis que, numa mão, 

priorizam técnicas e práticas diagnósticas que desconsideram os 

condicionantes históricos e sociais e, noutra, salientam qual seria a 

constituição física e social provedora de saúde) (...) (MELÍCIO, 2014, 

p. 102-103). 

 

Podemos analisar, então, que no Brasil, “Para além dos marcos cronológicos, 

porém o fato é que da ditadura fez-se a democracia, como um parto sem dor, sem 

grandiloquência ou heroísmo, sem revoluções de morte d’homem. Cordialmente, 

macunaimicamente
145

, brasileiramente” (REIS, 2005, p. 11). É esse Brasil cujas 

entranhas é preciso analisar, um país com resistências, mas também, ainda hoje 

permeado de conservadorismos que não se extinguiram em 1985, analisar o que parece 

que ainda encontra-se arraigado na nossa socialização, nas nossas maneiras de construir 

as relações sociais que colocamos a operar diariamente. 

“Talvez seja necessário refletir um pouco mais sobre as raízes e os fundamentos 

históricos da ditadura militar, as complexas relações que se estabeleceram entre ela e a 

sociedade e, em contraponto, sobre o papel desempenhado pelas esquerdas no período” 

(REIS, 2005, p10). Não se trata aqui de negar eventos ocorridos nesse recorte e que de 

fato não gostaríamos mais de repetir em nossa história. Mas, ao invés de um binarismo 

dicotômico que simplesmente divide as coisas em ‘boas e más’, e com isso precipita 

valorações que podem “nevoar” análises, com naturalizações e pressupostos que já se 

afirmam como ‘dando conta dos fenômenos’, poder entender os heterogêneos vetores e 

forças que compõe uma dada realidade. Num incessante tensionamento e tecitura em 

meio às relações de poder e a proveniência/emergência das instituições. 

 

No dia seguinte ao sepultamento formal da ditadura, tendo sido 

promulgada a Constituição, os poderes do Estado emitiam um sinal 
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 Referência ao romance escrito pelo escritor brasileiro Mário de Andrade em 1928 intitulado 

Macunaíma, cujo personagem, nomeado com o título da obra, é um anti-herói, um índio que representa o 

povo brasileiro. Sua frase característica é “Ai, que preguiça!”. 
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democrático, cuja mensagem definia os indivíduos como cidadãos e os 

convidava a participar do novo momento da vida nacional, 

compartilhando direitos. Por outro lado, a experiência na rua, na 

esquina, emitia sinais opostos (...) (SOARES apud MELÍCIO, 2014, p. 

106). 
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5 – ENTRADAS: emergências da habitação do território 

 

 

“O real não está na saída nem na chegada: ele  

se dispões para a gente é no meio da travessia” 

GUIMARÃES ROSA, em “Grande Sertão: Veredas” 

 

 

Escolhemos duas entradas do meio de nossa travessia pelo campo, duas que 

entendemos serem simbólicas das ações de choque e que tiveram grande repercussão, 

que nos defrontaram com questões nada simples de nossa realidade. Apostamos que são 

acontecimentos potentes como analisadores das lógicas que operam na construção dos 

cenários de intervenção desse tipo de policiamento. As trabalharemos como dispositivos 

- no sentido conceituado no Capítulo 1 -, assim as reflexões disparadas com elas, os 

“visíveis” e “dizíveis” que irrompem da análise das mesmas são importantes para 

problematizarmos funcionamentos e subjetivações que as ultrapassam, não se 

restringindo somente a essas ocorrências. 

Abordam áreas/intervenções de operações de choque, as mais recorrentes de 

emprego dessa especialidade de policiamento atualmente no Estado do Rio de Janeiro: 

reintegração de posse e controle de distúrbios. 

As duas situações recortadas foram vivenciadas em 2013, ano que uma série de 

acontecimentos emergiu, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, 

inaugurando, na leitura que propomos, uma nova dinâmica social e tornando também, 

naquele momento, super “quente” o campo problemático de nossa pesquisa. 

Ambas as entradas foram atuações desenvolvidas pelo BPChq-RJ, contando 

também com atuação direta ou indireta de policiais de outras unidades da PMERJ, e 

também habitadas por mim enquanto psicóloga lotada no Choque e escalada pra 

desenvolver atividades de apoio/assessoria em Psicologia no que coubesse - capítulo 

literalmente a parte e que discutiremos posteriormente realizando as articulações da 

inserção da Psicologia nesse campo de intervenção. 

 Acreditamos, assim, que construímos também a possibilidade de fazer história 

não sobre a polícia, mas com a polícia. Não só do que em teoria faz a polícia ou por que 

faz, mas, a partir do campo empírico também realizar uma cartografia dos desenhos em 

processo dessa produção. Bifurcando do que mencionamos que Bretas (1997) critica 
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quando aponta que a historiografia oficial da polícia se restringiu, muitas vezes, a 

abordá-la sempre como intermediária/instrumento do projeto burguês ou do Estado, 

abordada apenas em sua constituição formal e partir do lhe é ‘exterior’ em tese, 

relegando as fontes propriamente policiais. 

 

Seriam elas inúteis, sem nada a dizer sobre a instituição, ilustrando o 

postulado de que os homens são incapazes de discursar sobre a sua 

história? (BRETAS, 1997, p. 32). 

 

Diferente do que afirma Bretas (1997) que foi recorrente nas pesquisas sobre 

polícia : “A historiografia brasileira volta-se, então, para as fontes policiais, não para 

compreender o funcionamento dos mecanismos institucionais, aparentemente resolvidos 

externamente” (p. 32), a tese constituiu uma aposta em pesquisar cartografando esse 

plano da experiência, a imanência das linhas em movimento e se agenciando a elas 

potencializar também a produção de linhas de fuga. 

Segundo Deleuze e Parnet “Indivíduos ou grupos, somos feitos de linhas, e tais 

linhas são de natureza bem diversa.” (1998, p. 145). Essas linhas são linhas de 

segmentaridade dura, outras flexíveis (que traçam pequenas modificações, desvios) e 

ainda afirmam que ao mesmo tempo: “há como que uma terceira espécie de linha, esta 

ainda mais estranha: como se alguma coisa nos levasse, através dos segmentos, mas 

também através de nossos limiares, em direção a uma destinação desconhecida, não 

previsível, não preexistente (...) é a linha de fuga, de maior declive.” (p. 146). São linhas 

que promovem singularidades. As linhas de fuga compõem “um plano submolecular, 

nos conectam com o desconhecido, operando aberturas para um campo de 

multiplicidades” (NEVES, 2002, p. 45). 

 

(...) não há separação entre o sujeito que vê e o sentido que insere no 

visto, o sentido está no ver e ver é inventar. Não há um segundo 

mundo a ser acessado, o sentido é imanente ao objeto. No texto de 

Deleuze em Ilha Deserta
146

 relativo a Jean Hypoppolite: Lógica e 

Existência, nos é dito que : “Nada há para se ver atrás da cortina, o 

segredo é que não há segredo”. Assim, o sentido do objeto e da cena é 

operado pelo corpo que ocasiona o encontro (GOMES, 2012, p. 118, 

grifos do autor). 
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 DELEUZE, Gilles. A ilha deserta. (Org. David Lapoujade e org. da edição brasileira Luiz B. L, 

Orlandi). São Paulo: Iluminuras, 2006. 
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É a partir da imanência do encontro das nossas entradas com o campo que se 

foram construídas as linhas a seguir. 

 

 

5. 1 – O acontecimento Aldeia Maracanã 

 

 Estamos nos idos de março de 2013, na cidade do Rio de Janeiro, a qual em 

breve sediaria alguns eventos desportivos mundiais. Muitas obras acontecendo, o 

quebra-quebra de ruas, a construção de novas, muitas alterações e impacto na vida 

urbana diária de seus moradores, polos esportivos sendo construídos, e o ‘nosso 

maraca
147

’ passando por obras bilionárias
148

 para em tese prepará-lo no padrão FIFA 

exigido. 

 Em um espaço vizinho do Maracanã encontra-se um prédio, erguido ainda no 

século XIX, cuja área estava incluída no projeto de construção do complexo esportivo 

que comporia o entorno do estádio. No entanto, havia uma questão no caminho da 

realização do projeto referido: 

 

Apenas um ano antes da realização da Copa do Mundo, cuja abertura 

estava marcada para acontecer no estádio (...) conhecido como 

Maracanã, indígenas das etnias Fulni-ô, Guajajara, Pataxó, Apurinã, 

Tukano, Xavante, dentre outras, observam a movimentação do poder 

público para a sua remoção. Eles ocupavam, desde 2006, o prédio 

contíguo ao estádio, uma construção datada do século XIX, que foi 

transferida em 2012 do governo federal para o governo do estado. 

Durante todo esse tempo, o prédio esteve cotado para ser 

transformado em um estacionamento ou em uma construção anexa ao 

complexo esportivo (REBUZZI, 2014, p. 72). 
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 Maneira coloquial que muitos cariocas denominam o Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido 

como Maracanã. E a maneira como algumas reivindicações que questionavam o processo pelo qual o 

estádio passava se apropriaram nas suas pautas. Ver mais em: 

https://comitepopulario.wordpress.com/tag/maracana/  

148
 As obras deste estádio passaram de 1 bilhão de reais, motivo de grande protesto da população, devido 

aos elevadíssimos custos num estádio quando se havia uma série de óbices considerados mais relevantes 

socialmente. Uma planilha dos custos está disponível em: 

https://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/06/obra-do-maracana-ganha-aditivo-de-r-200-

mi-e-ja-custa-r-112-bi.htm 

https://comitepopulario.wordpress.com/tag/maracana/
https://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/06/obra-do-maracana-ganha-aditivo-de-r-200-mi-e-ja-custa-r-112-bi.htm
https://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/06/obra-do-maracana-ganha-aditivo-de-r-200-mi-e-ja-custa-r-112-bi.htm


171 

 

 Segundo Rebuzzi (2014) os indígenas, que há algum tempo se 

autodenominavam como pertencentes à Aldeia Maracanã
149

, já vinham desde 2008 se 

mobilizando para preservar o prédio que fora a antiga sede do Museu do Índio. 

 É nesse cenário que, no dia 22 de março de 2013, aconteceu o primeiro episódio 

de reintegração de posse do referido imóvel. 

 Durante a semana que antecedeu este dia tivemos algumas reuniões no âmbito 

da PMERJ para deliberar a ação. Através de acionamento interinstitucional a polícia 

havia sido solicitada a apoiar o cumprimento de mandado judicial que o oficial de 

justiça deveria realizar. 

 Parte dessas reuniões aconteceu entre o alto comando das instituições até que a 

ordem chegasse ao Batalhão de Choque, que também teve participação em outras delas 

e que seria, então, empregado para realizar o apoio. 

 Um planejamento operacional foi produzido para o emprego da tropa de choque 

e recebi do meu comandante a época o pedido de que eu pudesse acompanhar a 

negociação
150

 que haviam previsto em tal planejamento. Iniciou-se, assim, para a 

Psicologia no BPChq a construção de um espaço que ainda por se fazer, que não estava 

ainda desenhado, nem o da negociação, nem o do psicólogo nesse contexto de choque. 

Este evento se constituiu num acontecimento – no sentido foucaultiano – sob 

vários aspectos. Um deles,numa instância mais institucional e profissional em relação à 

Psicologia, foi o fato de ter sido o primeiro evento no qual acompanhei a tropa de 

choque em atuação no terreno. Importante também ressaltar a “missão” que recebi para 

esse dia: apoiar a negociação que se entendeu como uma etapa essencial no 

planejamento de operação realizado, o que se constituía também como um 

acontecimento numa ação de choque. Acontecimento também no plano mais macro do 

que vivíamos na cidade do Rio de Janeiro, pois foi um episódio que publicizou, 

fortaleceu e popularizou um movimento de questionamento das medidas que vinham se 
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 Para ver uma abordagem mais focada na Aldeia Maracanã em si, ver: http://www.rau.ufscar.br/wp-

content/uploads/2016/03/05_rauAO06203.pdf  

150
 No BOPE (Batalhão de Operações Especiais) uma das funções já institucionalizadas para o psicólogo 

é justamente o apoio aos negociadores, mas no contexto de negociação em algumas situações específicas 

e circunscritas, que envolvam, por exemplo, reféns. Como no momento da minha chegada ao Bpchq o 

comando que vigia era proveniente do BOPE, por isso, algumas medidas em relação a como inserir a 

Psicologia foram tomadas por analogia a esta unidade. Dedicamos um momento posterior para discutir 

exclusivamente Psicologia, negociação e intervenção de Choque, quando retornaremos nesse assunto. 

http://www.rau.ufscar.br/wp-content/uploads/2016/03/05_rauAO06203.pdf
http://www.rau.ufscar.br/wp-content/uploads/2016/03/05_rauAO06203.pdf
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realizando em função da preparação para os grandes eventos desportivos que 

sediaríamos. 

No entanto, um aspecto curioso e controverso emergiu: nas reuniões e no terreno 

de atuação havia um ‘alerta’ recorrente sendo emanado por diversos atores. A decisão 

judicial de reintegração de posse do prédio, determinando que naquele dia o mesmo 

teria que estar desocupado e que os Oficiais de justiça deveriam cumprir esta tarefa 

sinalizava que ela seria realizada com apoio da força policial, no entanto deveria 

acontecer “sem violência”. 

 

Para defensor público, PM descumpriu ordem judicial em 

desocupação de museu. O defensor público federal Daniel Macedo, 

que atua em defesa dos índios que ocupavam o antigo Museu do 

Índio, na Aldeia Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, afirmou 

nesta sexta-feira “Houve um descumprimento da ordem judicial, 

porque a ordem dizia que os policiais deveriam entrar sem 

violência e não foi isso que aconteceu”, afirmou Macedo, que no 

momento da invasão do Batalhão de Choque estava no interior do 

terreno
151

. 
 

É a partir de tal analisador que emergiu da habitação desse território que 

abordaremos o recorte de análise dessa entrada. Força policial e violência seriam 

equivalentes? É possível o uso da força sem violência? E especificamente em relação ao 

uso da força policial, ela se dá sem a manifestação do fenômeno que chamamos de 

violência? 

 

 

5.1.1 – Uma jornada titubeante pelo judiciário 

 

 Fiquei capturada pelo debate do texto que se dizia constar na ordem judicial. A 

questão da solicitação de emprego de força policial, mas sem violência, me interrogava 

sobre as noções de força e violência em jogo. 

 Diante disso, botei-me a procurar pistas que me levassem ao tal mandado. No 

entanto, isso me rendeu uma jornada, talvez em parte por conta da minha ignorância 

jurídica, um tanto cheia de idas e vindas, insucessos, sentenças e revogações, processos 

mil. Num caminho descontínuo e oscilante, de embates e tensionamentos, não só da 
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minha confusão em meio a tantos papeis da justiça, mas também pelos desenhos 

mapeados através dos quais as próprias decisões judiciais são construídas. 

 Para começar tal jornada eu não dispunha de muito material. A unidade havia 

sido instada pelo alto comando que atendia demanda direta de outra instituição via 

contatos interinstitucionais os quais se dão numa esfera bem ‘acima’ da qual eu me 

encontro. Tinha então como dado de busca inicial a data da reintegração em si, o que 

não necessariamente me ajudava muito, tendo em vista que a ordem podia ter sido 

expedida qualquer dia anterior a este. Apelei para os amigos do direito, a fim de que me 

dessem uma dica mágica para filtrar melhor minha busca, ainda assim apareciam 

centenas de processos. Até que me lembrei que havia sido realizada uma detenção de 

um advogado que tentara entrar no ambiente isolado. Seu nome foi o primeiro fio para 

eu chegar a algum processo judicial que pudesse ter a ver com a reintegração do 

chamado Museu do Índio
152

. 

A partir desse fio, no entanto, parece que veio um novelo bastante embolado que 

vou tentar explicitar. 

 O primeiro processo encontrado que tinha alguma referência ao caso foi o 

Processo nº 0032229-87.2013.4.02.5101 do Tribunal Regional Federal da 2ª região
153

. 

Este processo havia sido aberto depois da reintegração pra questionar judicialmente uma 

suposição de cautelar atentado - Art. 879 Código de Processo Civil. “Apelação cível em 

decorrência de esbulho possessório
154

 - requer que seja assegurada posse da comunidade 

indígena” era o mote oficial constante da tramitação do referido processo. Em suma era 

uma ação que alegava ter havido atentado aos direitos dos indígenas localizados na área 

pela ação impetrada pelo Estado na reintegração e solicitava, então que fosse assegurada 

a suposta posse do bem imóvel aos índios que a habitavam. O autor era o Centro de 

Etnoconhecimento Sócio Ambiental Cauiere (CESAC) e configurava como réu o 

Estado do Rio de Janeiro. 
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 Matéria sobre o fato disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/03/desocupacao-

do-museu-do-indio-tem-detidos-e-tumulto-com-pm-no-rio.html 
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 Essa descoberta me fez percorrer um pouco mais do fio em direção ao mandado 

que desejava ter acesso. Isso, porque, na sentença dele constava algumas informações 

além que me forneciam novas pistas: 

 

Sentença (...) incompetência do juízo federal, ausente pressuposto art. 

109 CF; 

3. Não obstante, o Juiz de primeiro grau desacolheu com base em 

decisão proferida ação civil pública da 7a Vara Federal do Rio de 

Janeiro não reconhece a posse aos indígenas ressaltando que tal 

questão vem sendo discutida em ação possessória em 8a Vara 

Federal do Rio de Janeiro. Há determinação do referido juízo 

para imissão do Estado do Rio de Janeiro na posse
155

 do imóvel, 

condicionada à demonstração pelo Estado de que providenciou local 

seguro para acolhimento dos indígenas ocupantes doa imóvel, 

disponibilizando condições adequadas de habitação, saneamento, etc. 

4. A ocupação da área pelo Estado do Rio de Janeiro não se deu 

em contrariedade a qualquer decisão anterior de imissão dos 

indígenas na posse do bem, tampouco foi realizada de modo a gerar 

prejuízo na apuração dos fatos, como quer fazer crer o apelante. 

Como fundamentado pela magistrada na ACP, o imóvel não guarda 

qualquer relação com a cultura indígena “a não ser uma questão 

possessória pendente de resolução após a venda do imóvel pela 

CONAB ao Estado do Rio de Janeiro”, decidindo, então, que 

fossem integrados “às estruturas administrativas e patrimoniais o 

imóvel e o projeto de manejo indígena.” Assim, o que se vê é que, 

em nenhum momento, foi assegurada aos indígenas a posse do bem, 

de modo que não há que se falar em atentado (Grifo nosso). 

 

 Assim, a primeira sentença que encontrei dava notícias do andamento de outros 

processos judiciais tramitando em outras varas, além de ter transcrito em parte as 

decisões tomadas por ora naquela instância. 

 Pus-me a procurar na 7ª e na 8ª Varas Federais do Rio de Janeiro a ação civil 

pública e a ação possessória
156

 respectivamente que pudessem ser a referidas na 

sentença apresentada desse primeiro processo encontrado. Sabia que o processo que 

originará o mandado o qual eu procurava precisava ter sido aberto antes de março de 

2013. 

 Nessa busca encontrei um processo aberto em 2012 na 7ª Vara: Processo nº 

2012.01.101051-4, ação civil pública (010105165.2012.4.02.5101). Alguns dados 
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 Imissão na posse é ato judicial que confere ao interessado a posse de determinado bem a que faz jus e 

da qual está privado. Ela pode decorrer também de ato entre particulares, mediante acordo extrajudicial.  
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 Provavelmente, como me orientara uma amiga formada em Direito, decorrente do processo principal 

que estivesse correndo na 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, como um processo auxiliar para discutir 

alguma questão da posse requerida. 



175 

 

referentes a ele demonstram que dele saiu a primeira ordem judicial, aquela referida no 

processo primeiro que encontramos e que recortamos acima. No entanto, algumas idas e 

vindas ainda estariam no caminho. Constatamos que haviam tido recursos, liminares e 

alterações nas decisões. Especificamente nesse processo de 2012 a última 

movimentação ocorreu em 21 de maio de 2014, remetendo-o para o TRF - 2ª Região, 

justamente onde tramitava o primeiro processo que citamos. Ou seja, abriu-se um 

processo no Rio de Janeiro na 7ª Vara Federal, que emitiu um mandado para 

reintegração de posse em nome do Estado do Rio, houve um outro processo aberto já no 

TRF – 2ª Região questionando a reintegração que inicialmente refutou a competência, 

sinalizando inclusive que já havia esse processo da 7ª Vara, mas o final desse foi 

remeter ao TRF – 2ª Região de volta. Ficamos nos perguntando o que teria acontecido 

no meio dessa ‘caixa preta’? 

 Encontramos um novo processo associado ao da 7ª Vara: Processo Dependente 

nº 00219520720164025101. 

 

Trata-se de execução provisória ajuizada por CENTRO DE 

ETNOCONHECIMENTO SÓCIO AMBIENTAL CAUIERE - 

SESAC em face de COMPANHIA NACIONAL DE 

ABASTECIMENTO - CONAB, para cumprimento da suposta 

obrigação de fazer contida no pedido item c, ou seja, “que as rés 

integrem, às suas estruturas administrativas e patrimoniais o 

imóvel e o projeto de manejo indígena” (fl. 48)
157

 (Grifo nosso). 

 

 Esse terceiro processo encontrado volta, então, ao já referido no que o texto do 

primeiro processo também mencionou que era uma condição da ação possessória que 

concedeu a posse ao Estado do Rio de Janeiro: era preciso que o mesmo ao integrar as 

estruturas administrativas e patrimoniais da área em conflito elaborasse um projeto de 

manejo indígena. 

 Procuramos o que pudesse ter sido feito nesse sentido e o que encontramos foi 

um decreto estadual, ainda de 2013 - Decreto nº 44525/13 – no qual o Estado reconhece 

a importância do imóvel em questão para “preservar e promover os usos, costumes e 

tradições culturais das etnias indígenas”. 

 Em maio de 2016, fazendo referência a tal decreto o juiz desse último processo 

diz que é certo o Estado do Rio já reconheceu a importância do espaço à questão 
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indígena e que outros elementos interferem no pedido específico, concedendo parcial 

procedência da apelação, mas tornando extinto o processo sem resolução do mérito. 

Ordenando ainda o encaminhamento da presente apreciação de volta ao processo que 

disparou tudo em 2012. Observando que se deve também: 

 

oficiar ao Superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro 

“para que seja instaurado o procedimento policial persecutório para 

apurar quem está impedindo o manejo indígena”; oficiar ao 

Comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e da 

Guarda Municipal do Rio de Janeiro “para dar ciência sobre a 

decisão”; e oficiar ao Oficial do 11º Ofício do Registro Geral de 

Imóveis para que proceda à anotação da referida obrigação de fazer 

determinada na sentença (fl. 51) 
 

 Está foi a última movimentação judicial em relação ao caso ‘Aldeia Maracanã’. 

Talvez seja possível que ainda mais movimentos aconteçam. Nessas idas e vindas, 

apêndices, decisões e perda de efeito de decisões, sentenças e extinções. 

O que nos foi analisador nessa jornada, no entanto, é que os trâmites através dos 

quais conflitos são manejados judicialmente são complexos e arrastados, nem sempre 

têm uma resolução definitivas e nesse percurso a polícia é chamada a intervir, muitas 

vezes, em cenários que posteriormente sofrem uma série de alterações e revogações. 

 As relações estabelecidas são prenhes de tensionamentos e negociações por 

vezes intermináveis, em meio a relações de força que perpassam não somente então a 

‘força policial’. A violência - inclusive, mote inicial dessa procura sobre qual sentido a 

ela supostamente foi referido na ordem judicial, quando, a princípio, estaria escrito que 

deveria ser evitada por parte da polícia de choque - podemos atribuir que habita não só a 

força física que esta tropa poderia empregar, mas se difunde nas relações de poder que 

são exercidas e colocadas a operar inclusive nessa ‘invisibilidade’ das burocracias. 

Passaram-se quase quatro anos da intervenção da tropa no cenário, ação 

solicitada/ordenada pelo próprio judiciário e ainda nenhuma outra intervenção mudou 

efetivamente aquele espaço. Nenhum dos direitos discutidos em todos esses anos foi de 

fato viabilizado. 

E era somente a violência do policiamento de choque que poderia supostamente 

ser empregado na reintegração de posse que deveria ser evitada? 

 E nós só queríamos ter acesso ao mandado, mas em relação a esse ficamos só 

com a análise da jornada titubeante pelo judiciário, porque não constava para consulta. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26914636/null
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Até mesmo porque, talvez, nem estivesse em vigor. As controvérsias não se limitaram 

às análises da ocorrência, ao uso de força e/ou violência, mas a própria existência ou 

ainda vigência do referido documento. 

 

Segundo os indígenas, a Justiça não expediu uma nova ordem judicial para 

a desocupação do imóvel e a reintegração de posse. "O governo do estado 

está usando uma liminar do dia 22 de março, que já foi aplicada e suspensa 

por esse despacho do juiz, que unificou todas as ações na esfera federal. 

Então está suspensa, aquilo não existe", afirmou o líder indígena Paulo 

Apurinã
158

. 

 

 

5.1.2 – Força e violência: uma breve análise 

 

 Mesmo não tendo tido acesso ao mandado judicial que teria em seu texto a 

explicitação de “uso de força policial sem violência” o encontro com tal questão através 

dos discursos circulantes tanto nas reuniões preliminares quanto no próprio momento de 

efetiva realização da reintegração no terreno já havia nos colocado a pensar.  

 Mobilizados por tal questão nos colocamos a mapear o que vinha sendo 

produzido nesse sentido. Nos deparamos com uma série de Princípios, modelos, 

portarias, código de conduta, e tantos outros instrumentos que procuravam embasar uma 

determinada possibilidade de a partir de uma postura tecnicista afastar o que seja uso da 

força policial e violência. 

 De uma forma geral, percebemo-las amparadas em noções hegemônicas de 

teorias de Estado. Dentre elas, uma certa configuração que inaugurada também a partir 

das ideias contratualistas, que trabalhamos anteriormente, de que com a emergência do 

Estado moderno os homens pactuariam um contrato social em nome de segurança. 

Além da noção weberiana clássica presente em nossa cultura na qual dentro dessa 

constituição dos Estados nacionais para a construção de tal segurança, na relação entre 

sociedade e o poder estatal, este último precisava deter o monopólio do uso da força. 

 Nesse contexto, o que caberia, então, seria somente construir um sistema que 

possibilitasse regular/fiscalizar o exercício da força para que não ultrapassasse limites 

pactuados e incorressem em abusos que configurariam o rompimento do pacto e um 
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excesso no emprego da força estatal. Passamos, então, a discutir uma questão de 

medida. 

 Diante disso, a construção de parâmetros avaliadores seriam essenciais. É nesse 

sentido que temos, por exemplo, a construção de alguns dos principais instrumentos 

presentes no âmbito do Direito Internacional no que diz respeito ao uso da força por 

profissionais de segurança. Dentre outros, do Código de Conduta para os Funcionários 

Responsáveis pela Aplicação da Lei
159

, adotado pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas na sua Resolução 34/169, de 17 de dezembro de 1979; dos Princípios Básicos 

sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação 

da Lei
160

, 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; nos Princípios orientadores para a Aplicação Efetiva do Código 

de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei
161

, adotados pelo 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas na sua resolução 1989/61, de 24 de 

maio de 1989 e na Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes
162

, adotado 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. 

 A título somente de ilustração, nós recortamos abaixo alguns trechos 

emblemáticos dos anseios destes instrumentos a fim de analisarmos como nossa questão 

proposta tem operado. 

 No Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da 

Lei existem pontuações em relação ao uso da força marcando que seu uso deve se 

configurar excepcional: 
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Artigo 3º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem 

empregar a força quando estritamente necessária e na medida 
exigida para o cumprimento do seu dever (Grifo nosso). 

 

 Nos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos 

Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, em suas disposições gerais, 

salientasse as condições de uso da força, e explicitando nesse aspecto também a 

precedência de mios não violentos, o que tangencia nossa questão inicial disparadora da 

reflexão que propomos: 

 

4. No cumprimento das suas funções, os responsáveis pela aplicação 

da lei devem, na medida do possível, aplicar meios não-violentos 

antes de recorrer ao uso da força e armas de fogo. O recurso às 

mesmas só é aceitável quando os outros meios se revelarem ineficazes 

ou incapazes de produzirem o resultado pretendido 

5. Sempre que o uso legítimo da força e de armas de fogo for 

inevitável, os responsáveis pela aplicação da lei deverão: (a) Exercer 

moderação no uso de tais recursos e agir na proporção da gravidade 

da infração e do objetivo legítimo a ser alcançado; (b) Minimizar 

danos e ferimentos, e respeitar e preservar a vida humana; (c) 

Assegurar que qualquer indivíduo ferido ou afetado receba assistência 

e cuidados médicos o mais rápido possível; (d) Garantir que os 

familiares ou amigos íntimos da pessoa ferida ou afetada sejam 

notificados o mais depressa possível (Grifo nosso). 

 

Nesse caminho, a construção de um outro documento como os Princípios 

orientadores para a Aplicação Efetiva do Código de Conduta para os Funcionários 

Responsáveis pela Aplicação da Lei, no entanto, parece nos dar pistas de que o código 

de conduta não teria uma aplicação tão simples e direta assim. Talvez da formulação do 

Código até os dos Princípios de sua aplicação tenhamos um percurso de análise sobre 

como estava sendo a eficácia e efetividade operacionalização do primeiro. 

 O último instrumento ao qual no referimos, Convenção Contra a Tortura e outros 

Tratamentos ou penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, se dedica, então a regular o 

que seria um quadro interditado do uso da força/violência: 

 

Artigo 1 
1. Para os fins da presente Convenção, o termo “tortura” 

designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, 

físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a 

fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou 

confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha 

cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir 

esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em 

discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos 

são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no 
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exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu 

consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as 

dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de 

sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas 

decorram (Grifo nosso). 
 

 Assim, como constatamos ao analisarmos pontuações dos instrumentos referidos 

acima, as questões que transversalizam o uso da força por parte dos profissionais do 

poder público em tese habilitados
163

 para exercê-la, avalia, em geral, as condições ditas 

legítimas ou justificadas desse exercício, muitas vezes passando por aspectos como 

necessidade, medida, moderação, proporção, ou mesmo de intensidade e propósito. 

 Muitas vezes, no esforço de responder a questões de medida e legitimidade 

como essas, foi produzido uma infinidade de modelos de aplicação da força no anseio 

de dar conta de tais questões, de balizarem a prática do uso legal da força pelos agentes 

públicos detentores dessa ‘ferramenta’: 

 

Pesquisadores da área de segurança pública e Direitos Humanos de 

diversos países produziram modelos do emprego da força pelo agente 

público. O Ministério da Justiça elencou algum desses modelos, tais 

como: o Modelo Fletc, aplicado pelo Centro de Treinamento da 

Polícia Federal de Glynco, na Geórgia, Estados Unidos; o Modelo 

Gillespie, presente no livro “Police Use of Force: a line officer’s 

guide”, de 1988; o Modelo Remsberg, presente no livro “The Tactical 

Edge: surviving high-risk patrol”, de 1999; o Modelo Canadense, 

utilizado pela polícia canadense; o Modelo Nashville, utilizado pela 

Polícia Metropolitana de Nashville, nos Estados Unidos; e o Modelo 

Phoenix, utilizado pelo Departamento de Polícia de Phoenix, nos 

Estados Unidos (RODRIGUES et al, 2015, p. 2). 
 

 Desde 1994, implementa-se na PMERJ, através de publicação em documento 

interno, Norma de Instrução nº 007/94, de 27 de setembro de 1994, o modelo 

denominado FLETC. 
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 O poder de polícia que abordamos anteriormente tem alguns princípios de operação, a 

discricionariedade e a coercibilidade são dois deles. 
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Nota de instrução PM, nº 007/94, de 27 de setembro de 1994. 

Modelo de Uso da Força FLETC (Federal Law Enforcement Training Center) 

 

 Modelos, no entanto, não param de serem criados, conforme apontam Rodrigues 

et al (2015),  

 

Com base no Modelo Fletc criou-se o Modelo Box, palavra da língua 

inglesa que tem como tradução “caixa”. O Modelo Box busca a 

compartimentar as técnicas, táticas e tecnologias durante a intervenção 

policial. A palavra “caixa”, neste contexto, remete à ideia de 

alternativas organizadas por caixas, que são as possibilidades cabíveis 

da ação policial contida em cada nível do uso da força (p. 4). 
 

 O modelo Box
164

 seria, assim, uma proposta contemporânea que tem sido 

divulgada e ainda tentando ser incluída como alternativa às práticas de segurança 

Pública e que pretende que a verbalização seja colocada de forma destacada na ‘caixa de 

ferramentas’ do policial: 

 

A verbalização é a comunicação que deverá existir entre policial e 

infrator, expressando essa capacidade de comunicação como uma das 

formas para a resolução pacífi ca de confl itos, que modernamente é a 

mais utilizada, traduzindo-se como uma arma poderosa que, se bem 

manejada, levará a resultados satisfatórios. Portanto, deve a linguagem 

ser clara, adequada, concisa e profi ssional. Devem os comandos ser 

curtos e audíveis para cada atitude que se direcionar ao suspeito, 

sempre sem perdê-lo de vista (TAVARES apud OLIVEIRA, 

2013:36). 

 

 Além dos instrumentos internacionais que citamos, dos modelos produzidos 

mundialmente, temos ainda, no âmbito Nacional, no mesmo sentido, a produção de 
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 Especificamente sobre modelos de uso da força e modelo Box, ver mais em: RODRIGUES, Adriano 

da Costa; SAMPAIO, Katrilin Paranhos Amaral; OLIVEIRA, Túlio Carlos Vaz. Novo Modelo do uso 

legal da força: cultura e implementação – pela reconstrução das práticas policiais. Cadernos de 

Segurança Pública, Ano 7, número 6, julho de 2015. 
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procedimentos e documentos. Tais como, a Portaria Interministerial nº 4.226
165

, de 31 

de dezembro de 2010, na qual o Ministério da Justiça estabelece diretrizes sobre o uso 

da força pelos agentes de Segurança Pública; a Resolução n° 06, de 18 de junho de 

2013, que dispõe sobre recomendações do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoas 

Humana para garantia de direitos humanos e aplicação do princípio da não violência no 

contexto de manifestações e eventos públicos, bem como na execução de mandados 

judiciais de manutenção e reintegração de posse, no qual se afirma que o Poder Público 

deve assegurar a formação dos agentes voltada à proteção de direitos humanos e solução 

pacífica dos conflitos (documento transcrito em boletim da PMERJ (ANEXO VII)); a 

Lei nº 13.060, de 22 de dezembro de 2014, que disciplina o uso dos instrumentos de 

menor potencial ofensivo (denominação atual indicada às antes chamadas de 

tecnologias não-letais ou menos-letais). 

 No campo específico de Operações de Choque podemos citar ainda uma noção 

de “prioridade de emprego dos meios” que trabalha justamente um modelo de uso 

diferenciado da força em suas atuações baseada em todos os procedimentos, princípios e 

diretrizes que contêm os diversos instrumentos mencionados. 

 Segundo Soares (2016) ao analisar-se o termo “Prioridade de emprego dos 

meios” constatou-se que se tratava do que a filosofia de direitos humanos propõe para a 

atuação profissional, ou seja, o uso progressivo/diferenciado da força, coma a seleção 

apropriada de uso da força em resposta a uma ameaça real ou potencial, visando o 

quanto possível limitar o recurso a meios que possam causar maiores danos. 

 

(...) para o emprego da tática devem ser observadas as peculiaridades 

de cada ocorrência, porém, com o objetivo de se ter sempre uma 

solução aceitável, deve ser empregado o uso proporcional da força, 

que nas operações de choque se chama prioridade de emprego de 

meios. Mas o que seria essa prioridade de emprego de meios? Fahning 

et al (2012) demonstra que seria uma sequência de ações que devem 

ser desempenhadas pelo comandante da operação (SOARES, 2016, p. 

27, grifo do autor). 

 

A maior parte das discussões que vão focar, assim, no que consideram um uso 

adequado, proporcional, diferenciado, proliferando também, além dos modelos, 
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 Disponível em: http://download.rj.gov.br/documentos/10112/1188889/DLFE-

54510.pdf/portaria4226usodaforca.pdf 

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/1188889/DLFE-54510.pdf/portaria4226usodaforca.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/1188889/DLFE-54510.pdf/portaria4226usodaforca.pdf
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nomenclaturas que possam ser mais precisas na denominação do como e quantum de 

força de ser empregado. 

 

Entre o agente da lei e a situação que exige sua atuação existe uma 

ferramenta que determinará as técnicas ou níveis de força a serem 

empregados para solucionar, da melhor maneira possível e dentro dos 

princípios da Necessidade, Proporcionalidade, Moderação e Ética, o 

conflito entre de um lado o elemento volitivo individual, e, de outro, a 

“vontade” do Estado. A este “ferramental”, a este conjunto de 

instrumentos e técnicas, damos o nome de Uso Diferenciado da Força 

(BETINI e DUARTE, 2013, p. 23). 

 

 Pretende-se um cálculo técnico do que seja o uso da força, sua adequação, 

agentes que tenham destreza nessa formação baseada por tais parâmetros, uma vez que 

são os representantes desse dito monopólio da força que ‘naturalmente’ detém o Estado. 

 Pouco se discute, no entanto, em relação à força, naturalizando-a como um 

instrumento de trabalho para tais profissionais, não refletimos sobre o que seja força, o 

que sejam meios considerados não violentos ou pacíficos de resolução de conflitos. Por 

vezes parecem palavras vazias enunciadas repetidamente, sem análise. 

 Boaventura Santos (2002) analisa que pela suposta ausência de uma teoria 

sistematizada que analisasse a política de Segurança Pública no Brasil, a partir da 

relação entre sociedade e poder Estatal, que não se restringisse à noção clássica 

(weberiana) de monopólio do uso legítimo da força, reforçou a visão de que se deve 

existir um Estado forte, o que, no entanto, nem sempre nem sempre significa garantia do 

direito à segurança, sobretudo quando essa força é entendida como violência.  

 Nesse sentido, será que todos esses esforços e energia, manuais, leis, tratados, 

pactos, declarações, princípios, diretrizes, etc, têm conseguido diferenciar/separar o que 

seja uso da força e violência? Eles têm alcançado o que se propõe? Não pretendemos 

deslegitimar as suas importâncias e avanços conseguidos, são importantes conquistas e 

ferramentas, no entanto, como efetivá-los na bossa prática diária? Como construímos 

cotidianamente avanços nestas questões?  

 Benjamim (2013) quando nos fala acerca da tarefa de uma crítica da violência, 

pode se circunscrever à apresentação de suas relações com o direito e com a 

legitimação/justificação da mesma por esta via. Afirma, porém, que “a relação mais 

elementar e fundamental de toda ordenação de direito é aquela entre fins e meios” 

(122). Assim, toda análise de violência, ou se no caso recortado aqui também de força, 
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por esta via, as abordará como meios, e “então parece haver, sem mais, um critério para 

sua crítica. Este se impõe na pergunta se a violência é em determinados casos meio para 

fins justos ou injustos” (idem). Em caso afirmativo dos fins serem 

justos/legítimos/justificados, inclusive, pela lente do direito: 

 

Este vê na aplicação de meios violentos para fins justos 

tampouco um problema como o homem encontra um 

problema no “direito” de locomover seu corpo até o fim 

desejado. Segundo sua concepção (...) a violência é um 

produto da natureza, semelhante a uma matéria-prima, 

cuja utilização não está sujeita a nenhuma problemática, a 

não ser que se abuse da violência visando fins justos 

(BENJAMIN, 2013, p. 123). 

 

 Ainda numa perspectiva legalista, um outro posicionamento possível seria 

somente pelo prisma da avaliação dos meios então, “ apenas pela crítica dos meios” (p. 

124). Uma análise do “caráter condicional dos meios” (idem), pela avaliação de sua 

aplicação.  

 Pelo sentido clássico de Estado o qual naturalmente detém o monopólio da 

violência, e se isso não se coloca em análise, esgotar-se-iam, assim, as possibilidades de 

crítica da violência. Pela avaliação ou dos fins ou dos meios. Monjardet (2002) ainda 

nos afirma, no entanto, que tal teoria de monopólio sequer se sustenta. “Para entender-se 

a polícia, a importância a ser conferida à força física foi contestada por dois motivos: a 

polícia não tinha o monopólio da força nem esta era, além disso, seu meio de ação mais 

significativo” (p. 25). Ele afirma que não só a Polícia/Estado detém o monopólio da 

coação física, que o que se tem é a institucionalização da força pública como legítima 

que tido “função elementar de toda sociedade que é a regulação pública da violência 

privada” (p. 26). 

 Assim, nessa perspectiva proposta por Monjardet (2002), força pública seria 

calibrada de tal maneira que possa vencer qualquer outra força “privada”. “(...) De tal 

modo que toda manifestação de força policial é sempre suscetível de escalada, até o 

ponto em que seja atingido o quantum de força requerido, seja qual for” (p. 26). Mas 

propõe uma observação de que, nessa lógica de relação de forças, a maneira concreta e 

cotidiana: 

 



185 

 

a polícia recorre com muito menos frequência “à força” do que à força 

“simbólica”, ou a representação da força; como sublinha P. K. 

Manning, o uso da força deve ser bem mais raro, por revelar logo seus 

limites; de modo isso é argumento para negar que a força seja o 

recurso policial por excelência” (p. 27). 

 

 Conforme coloca, o que estaria em questão nessa “dosagem” da força, 

regulando-a, seria também essa relação na qual num embate de forças o limiar que ao 

invés de sobrepujar a força privada poderia vulnerabilizar a exposição do não 

monopólio pretendido. Igualmente como aponta Manning (1993) em relação ao 

emprego da força afirma que “Ao recorrer-se a ela, ela testemunha os limites da polícia, 

a dependência do policial individual em relação aos outros (...)” (p. 16). 

Monjardet (2002), diante desse exposto define a polícia “como a instituição 

encarregada de possuir e mobilizar os recursos de força decisivos, com o objetivo de 

garantir ao poder o domínio (ou a regulação) do emprego da força nas relações sociais 

internas” (p. 27). 

Essa leitura, no entanto, continuaria, em parte, dentro do que Benjamin 

considerou sobre as possibilidades de avaliação pelo direito, pois, embora não conceba a 

violência como monopólio do Estado, a manifestação desta fora da previsão do direito 

pode ser uma ameaça ao mesmo ou a existência de uma representação dele. 

 

Em contraposição, talvez se devesse levar em conta a possibilidade 

surpreendente de que o interesse do direito em monopolizar a 

violência com relação aos indivíduos não se explicaria pela intenção 

de garantir os fins de direito mas, isso sim, pela intenção de garantir o 

próprio direito; de que a violência quando não se encontra nas mãos 

do direito estabelecido, qualquer que seja este, o ameace 

perigosamente, não em razão dos fins que ela quer alcançar, mas por 

sua mera existência fora do direito” (BENJAMIN, 2013, p. 127). 

 

 Talvez assim, a partir destas ferramentas outras de análise consigamos realizar 

uma leitura da entrada que propomos para esse tópico. Problematizando até mesmo o 

que estava de fato em jogo como vulnerável de sofrer a suposta violência policial. Se o 

que se pretendia preservar eram os direitos das pessoas que ocupavam o terreno/prédio, 

ou ‘O’ direito. Será que elas eram vistas como sujeitos de direitos? A questão e o 

incômodo era somente pelas pessoas? Ou teriam relações de forças para além do cenário 

imediato que se colocavam a funcionar? A violência da qual se referiram seria somente 

a violência imediata da coação física? 
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 Não pretendemos com isso dizer que uso de força, coação física ou 

coercibilidade não possam ser também igualmente violentas. Mas realizar uma “crítica 

da violência”, no sentido proposto por Benjamin (2002), conforme esclarece Derrida 

(2010) “no título Zur Kritik der Gewalt, ‘crítica’ não significa simplesmente avaliação 

negativa, rejeição ou condenação legítimas da violência, mas juízo, avaliação, exame 

que se dá os meios de julgar a violência” (p. 74). Assim, talvez a questão menos 

importante seja se força policial equivale à violência, ou se é possível o emprego de 

força policial sem violência. Uma crítica da violência não se limita a um juízo de valor, 

mas deve colocar em análise as maneiras pelas quais fomos engendramos os fenômenos 

que assistimos. 

Entendemos, conforme Sousa (2002), que este mundo que temos construído “é 

um mundo que considero de violência, ora visível e que parece estar apenas fora de nós 

mesmos, no sistema, nas estruturas políticas, nos poderes instituídos, ora escondida 

atrás das máscaras que transfiguram as relações.” (p.183). Uma crítica que possibilite 

também visibilizar essa violência difusa, espraiada na capilaridade das relações que 

colocamos a operar cotidianamente. 

Essas outras modalidades de violência plasmam o cotidiano e nem sempre são 

consideradas como tais, a forma de violência que se manifesta nas relações humanas 

consagra um tipo de violência, entre as quais está o não-reconhecimento do outro em 

sua “humanidade”. Violências que segundo Freire (1982) geram os “demitidos da vida, 

os esfarrapados do mundo” ou talvez no nosso campo recortado: ‘os índios sem direito a 

direitos’. 

Dessa reflexão possível, tem-se a apreensão da violência como uma ideia plural, 

jamais explicada em sua totalidade e, por vezes, profusa no que se confia abranger sobre 

a mesma. Mas que possibilitam que formas de pensar, sentir, ser, estar no mundo 

possam ser deslegitimadas “(...) de uma maneira violentamente sutil, minimizava e 

diluía tudo o que poderia promover desvios em frágeis identificações pré-figuradas”. 

(GAMA, 2010, p.18). 

 Se, conforme no capítulo 2 abordamos, com a análise empreendida com 

Foucault (2008c) como intercessor na nova razão de Estado que emerge a arte de 

governar “vai consistir em manipular, em manter, em distribuir, em restabelecer 

relações de força” (p. 419) ou ainda como acrescenta “(...) Em outras palavras, a arte de 

governar se desenrola num campo relacional de forças. E é isso, a meu ver, o grande 
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limiar de modernidade dessa arte de governar” (p. 420). É na imanência de tal campo 

relacional de forças que é preciso realizar uma crítica da violência, nesse campo fluído, 

heterogêneo, de relações. “Pois, qualquer que seja o modo como atua uma causa, ela só 

se transforma em violência, no sentido pregnante da palavra, quando interfere em 

relações éticas” (BENJAMIN, 2013, p. 121). Nas relações que precisamos levar em 

consideração, não somente os fins, os meios, a manutenção de uma determinada forma 

de Estado ou do direito, mas os efeitos que produzimos nos outros, no mundo, para 

então realizar uma crítica da violência. 

 Não sendo no campo relacional, como afirma Benjamin (2002) “Permaneceria 

ainda sempre aberta a questão se a violência em geral, enquanto princípio, é ética, 

mesmo como meio para fins justos” (p. 122). 

 Segundo Foucault (2008c) “O homem mais entendido em matéria de polícia não 

é o que, por suplício rigoroso, extermina os bandidos e os ladrões, mas o que, pela 

ocupação que dá aos que são subordinados ao seu governo, impede que eles existam”, 

(MONTCHRÉTIEN apud FOUCAULT, 2008c, p.433).  

 

 

“(...) sob uma camada hegemônica e colorida de 

frenetismo e desespero não suficientemente 

conscientizados, repousa uma infinita multiplicidade de 

fragmentos culturais, fragmentos que são sobras ou ruínas 

vítimas da violência e das promessas não cumpridas de 

um modelo civilizatório e, especialmente, de uma 

modernidade ingenuamente otimista e intrinsecamente 

violenta”. 

TIMM DE SOUZA, em “Em torno à diferença”. 

 

 

 

5. 2 – “A grande Batalha”, o dia dos mais de um milhão 

 

 

“Tendemos muito a escolher entre uma das duas vias: ou 

bem os desmascaramos, nos engalfinhamos com o 

adversário, damos ao inimigo um rosto e um nome, 

solução de violência e coragem, por vezes precipitada e 

mais simbólica do que exata; ou então mostramos que 

ninguém é responsável, exceto a grande máquina do 
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Estado ou o apodrecimento geral da sociedade. Estas são 

vias sempre certas, e com frequência inúteis, da crítica 

abstrata.” 

FOUCAULT, em “Ditos e Escritos VIII” 

 

No trecho exposto abaixo é relatada parte da batalha de Gaugamela ocorrida no 

ano 331 a.C., evento no qual Alexandre, ´O grande’, empreende um combate contra o 

exército de Dario, buscando expandir ainda mais seu império. 

 

O exército de Alexandre moveu-se na planície com perfeita precisão, 

como em um terreno de parada. No início, a linha era paralela à de 

Dario e avançava de frente para a direita e parte do centro persa, mas 

em um momento predeterminado a linha fazia uma inclinação para a 

direita e avançava em direção à linha de frente direita em formação 

oblíqua, a ala direita avançada e a esquerda retardada.
 
Dario viu que o 

exército de Alexandre movia-se agora para longe da trilha preparada 

para os carros. Ordenou, portanto, aos bactrianos e citas que 

atacassem o flanco direito de Alexandre e interrompessem o 

movimento.
 
Mas Alexandre contra-atacou (...). Dario mandou seus 

carros com lâminas ao ataque antes que fosse tarde demais. Mas eles 

se mostraram ineficazes, pois, de acordo com as ordens que 

receberam, os macedônios abriram as fileiras para deixá-los passar; 

(...) 

Alexandre e os acompanhantes encabeçaram a perseguição, seguidos 

pelas tropas de Parménio. Na feroz luta, as longas lanças dos 

cavaleiros acompanhantes e os piques em riste dos hipaspistas 

levaram a melhor e, quando se aproximaram, Dario entrou em pânico 

e fugiu. O objetivo era derrubar o moral da cavalaria inimiga. (...) 

Alexandre prosseguiu com a perseguição até Arbela, onde capturou o 

tesouro e as posses de Dario. (...) e derrotou o inimigo no 

acampamento (...). 

A perseguição de mais de 110 quilômetros custou a vida de cem 

homens e mil cavalos, mas as baixas do inimigo asseguravam que 

Dario nunca mais reuniria um exército imperial (HANSON, 2001, p. 

61-71). 

 

Embora se trate de um acontecimento que data de período anterior ao 

nascimento de Cristo, é possível nos apropriarmos dele no contemporâneo para 

problematizarmos como essa ideia de batalha, de guerra pode ainda hoje nos subjetivar, 

permeando o imaginário social em relação à convivência urbana mais rotineira, pelo 

menos para muitos de nós que vivemos no Rio de Janeiro. Argumentos inerentes a uma 

lógica de batalha continuam habitando nossas vidas em expressões como: “ao ataque 

antes que fosse tarde demais”, “contra-ataque”, “perseguição”, “derrubar o moral da 

cavalaria inimiga” e “capturou o tesouro e as posses”. Essas expressões permanecem 

descrevendo práticas que ainda ‘cabem’ no nosso mundo e incitam perguntas como: “A 

perseguição e as baixas dos inimigos” tem assegurado desmobilização de seus 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_o_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dario_III_da_P%C3%A9rsia
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rsia
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1ctria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Citas


189 

 

“exércitos”? O que tem produzido a permanência de um contexto que se insiste em 

anunciar e propagar como uma guerra, uma batalha em que é preciso vencer os supostos 

inimigos, em que se rivalizam supostos lados? Nas ditas lutas atuais é possível saber ou 

mesmo afirmar se há alguém que esteja ‘levando a melhor’? 

Propomos neste tópico colocarmos em análise uma lógica que parece atravessar 

muitos desses discursos profusos na atualidade permeando-os de uma leitura 

hegemonicamente dicotômica da realidade. Talvez, o que esses discursos, nos quais 

imperam essa lógica dicotômica, têm produzido sejam vias que são “com frequência 

inúteis” como nos aponta Foucault. Inúteis, em nossa opinião, por não romperem com 

as formas e forças instituídas que tem produzido relações sociais atravessadas pela 

violência, notícias dos anseios de um projeto frustrado na sua proposta teórica. 

Ao longo do texto procuramos desenvolver um percurso que problematiza essa 

leitura dominante que opõe lados subjetivados enquanto rivais nas discussões sobre 

segurança. E, para empreendermos tal intento, entendemos que os debates de segurança 

passam não só por um viés legalista e policialesco, mas que também, e, sobretudo, 

“estão comprometidos com questões advindas do campo da produção de subjetividade” 

(BICALHO, 2005, p. 6), questões constituídas pelas maneiras como pensamos, agimos, 

sentimos no mundo e construímos o que seja segurança, e que, portanto não dizem 

respeito apenas às Políticas Públicas, mas também às nossas práticas e políticas de vida 

mais cotidianas – entendendo ambas como indissociáveis. 

Mapeamos uma rede que dá visibilidade aos caminhos que se tem trilhado no 

campo da segurança pública hegemonicamente, lançando mão de um dispositivo que 

elegemos como potentes para ver e falar da lógica dicotômica que gostaríamos de 

discutir. Analisamos como campo problemático de pesquisa as manifestações populares 

e a resposta que o poder público tem produzido a tal fenômeno
166

. Apostamos que esse 

dispositivo é potente para a emergência de analisadores que possibilitam evidenciar as 

forças em jogo nas construções e vivências das Políticas e intervenções em Segurança 

Pública. Produz disposição para analisarmos a problemática do governo da vida nas 

atuais políticas de segurança e nos lança a um questionamento: como produzir uma via 
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 Para uma discussão ampliada da lógica dicotômica no campo da Segurança Pública a partir também de 

outro dispositivo, ver: BICALHO, P. P. G.; BARBOSA, R. B.; MEZA, A. P. S. Juventude no fogo 

cruzado: o governo da vida e as políticas dicotômicas de segurança. In: Andrea Scisleski; Neuza 

Guareschi. (Org.). Juventude, marginalidade social e direitos humanos: da psicologia às políticas 

públicas. 1ed. Porto Alegre: EdPUCRS, 2015, p. 205-220. 

http://lattes.cnpq.br/7029366093643246
http://lattes.cnpq.br/8047617998693120
http://lattes.cnpq.br/7475296554926869
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que não seja nenhuma das duas vias sempre certas da “crítica abstrata”, descritas por 

Foucault (2012, p. 47)? 

 No dia 20 de junho de 2013, várias cidades do Brasil tiveram suas ruas ocupadas 

por milhares/milhões de pessoas. No Rio de Janeiro – apesar das notícias de que 300 

mil há controvérsias outras que dizem que foi o ‘dia dos mais de um milhão’ de pessoas 

– muitas pessoas se reuniram ao longo de toda a Avenida Presidente Vargas, ocupando-

a do seu início – próximo ao prédio da Prefeitura do Rio – até seu final – próximo à 

Igreja da Candelária, além de várias ruas no entorno. Este dia foi por muitos intitulado 

como “A grande batalha”
167

. 

 

 

 

Neste dia, toda o BPChq esteve de prontidão no quartel, inclusive eu, que fiquei 

como psicóloga a título de acompanhar ‘eventuais necessidades’ e assessorar no que 

coubesse em Psicologia das Massas
168

. Além dos movimentos que estavam sendo 

mobilizados em escala nacional, o Rio sediava a Copa das Confederações, era um dia de 

partida de futebol no Maracanã, o que também havia mobilizado uma grande estrutura 

que incluía também a tropa de choque, que ficou então dividida entre o evento 

desportivo e a cobertura de possível demanda decorrente de processos que poderiam 

desdobrar das multidões manifestantes nas ruas. Emprego que no final da noite acabou 

acontecendo, e de forma maciça, talvez a maior em intensidade e quantidade de 

policiais empenhados já vista no Rio de Janeiro nos cenários de Operações de Choque. 
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 Vídeo sobre o dia 20 de junho, intitulado “a batalha”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=h0wAA4fXTsI 

168
 No próximo capítulo trabalharemos especificamente tal questão. 

https://www.youtube.com/watch?v=h0wAA4fXTsI
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Utilizaremos este dia e as enunciações e desdobramentos dele como um 

analisador nesse trabalho para problematizar os conflitos e mobilizações sociais e as 

intervenções perpetradas como resposta a esses cenários, para analisar questões que 

inclusive o perpassa, fazendo com que ele seja apenas um símbolo de um processo 

amplo em acontecimento. 

 Houve um grande esforço em significar esse dia e todos os movimentos que 

vinham acontecendo pelo país, e até em alguns outros países também. Apesar de serem 

movimentos com especificidades particulares, diversificados e plurais, os quais 

irromperam com um ineditismo em muitas características e fez emergir uma série de 

controvérsias. Esquentou, em alguns momentos literalmente, um campo que parecia que 

se encontrava mais ou menos frio, mais ou menos estabilizado. Uma multiplicidade de 

pautas e temáticas foram levantadas
169

 e nossas ruas foram literalmente ocupadas por 

milhões de pessoas. 

Multiplicaram-se também, no entanto, leituras, opiniões, houve um pulular de 

controvérsias. Teorias variadas foram produzidas e propagadas, tanto informalmente, 

nos nossos espaços cotidianos, quanto na Academia e por fontes ditas especialistas. No 

entanto, parece que existiu uma forma, inclusive já recorrente em outros cenários e 

recortes, uma leitura dicotômica da realidade. 

Parece-nos que mesmo esses episódios que nos desestabilizaram nas maneiras 

como entendíamos esses fenômenos, foram ‘encaixados, ou houve uma tentativa de, ao 

menos, numa lógica já recorrente presente nas leituras circulantes em Segurança 
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 Gohn já em 2011 aponta um cenário dos movimentos sociais neste novo milênio, descrito em torno de 

12 eixos temáticos, lutas e demandas: Movimentos sociais em torno da questão urbana, pela inclusão 

social e por condições de habitabilidade na cidade; Mobilização e organização popular em torno de 

estruturas institucionais de participação na gestão política-administrativa da cidade; Movimentos em 

torno da questão da saúde; Movimentos de demandas na área do direito; Mobilizações e movimentos 

sindicais contra o desemprego; Movimentos decorrentes de questões religiosas de diferentes crenças, 

seitas e tradições religiosas; Mobilizações e movimentos dos sem-terra, na área rural e suas redes de 

articulação com as cidades por meio da participação de desempregados e moradores de ruas, nos 

acampamentos do MST, movimentos dos pequenos produtores agrários, Quebradeiras de Coco do 

Nordeste etc; Movimentos contra as políticas neoliberais; Grandes fóruns de mobilização da sociedade 

civil organizada: contra a globalização econômica ou alternativa à globalização neoliberal (contra ALCA, 

por exemplo); o Fórum Social Mundial (FSM), iniciativa brasileira, com dez edições ocorridas no Brasil e 

no exterior; o Fórum Social Brasileiro, inúmeros fóruns sociais regionais e locais; fóruns da educação 

(Mundial, de São Paulo); fóruns culturais (jovens, artesões, artistas populares etc.); Movimento das 

cooperativas populares: material reciclável, produção doméstica alternativa de alimentos, produção de 

bens e objetos de consumo, produtos agropecuários etc; Mobilizações do Movimento Nacional de 

Atingidos pelas Barragens, hidrelétricas, implantação de áreas de fronteiras de exploração mineral ou 

vegetal etc; Movimentos sociais no setor das comunicações, a exemplo do Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC). 
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Pública. Após passarmos um tempo, talvez um tanto atordoados, procurando as supostas 

pautas e afirmando que, por vezes de maneira deslegitimadora, que pareciam não 

existir. ‘O que querem?’ ou ‘Não existem reivindicações claras...’. Retornamos a velha 

máxima numa tentada recaptura dos movimentos que emergiam como acontecimentos.  

 Construiremos um percurso de análise tomando este dia, ou mais ainda o valor 

simbólico do mesmo,eu ele como ‘exatamente’ possa ter sido. Nos interessam mais as 

marcas que ele imprimiu e a subjetivação que opera, mantém e reproduz. 

 

A ocasião disso foi a rebelião estudantil. Discutiu-se por muito tempo 

para saber se ela fora provocada e por quem. No sábado, pelos tiros 

dos soldados? No domingo, por sua retirada? A palavra “provocação” 

sempre me incomoda, pois não há ação que não seja provocada. O 

problema é saber o que torna alguém provocável. Por que os 

estudantes, nesse final de semana, passaram para um tipo de ação que 

não foi o dos meses precedentes e que não era desejado, sem dúvida, 

pelos responsáveis da oposição, mesmo os mais radicais? Talvez por 

ter havido rivalidade entre os grupos mais politizados e os grupos 

mais religiosos. Mas talvez, e sobretudo, porque havia, na cabeça de 

todos, uma espécie de desafio entre o radicalismo revolucionário e o 

radicalismo islâmico, nenhum dos dois querendo reconhecer-se como 

mais conciliante e menos corajoso que o outro. Por essa razão e 

devido a uma situação que muito evoluíra, o meio estudantil 

encontrou-se muito mais “detonante” do que o conjunto da população 

com a qual esses mesmos estudantes se manifestavam há algumas 

semanas (FOUCAULT, 2012, p. 122). 

 

O fragmento desse texto de Foucault nos fala acerca de outra rebelião. Trata-se 

de um final de semana em Teerã, o de 4 e 5 de novembro dos idos de 1978, durante o 

qual estudantes quebraram e queimaram tudo o que simbolizava a dinastia Pahalavi e o 

Ocidente. No entanto, pode nos ser útil para interrogarmos a conjuntura atual que 

vivemos: as ‘nossas rebeliões estudantis’ formadas não só por estudantes, no entanto, 

mas por uma difusão de pessoas que ocuparam/têm ocupado as ruas do país, sobretudo, 

no dia que elegemos e o período acerca dele. O que há “na cabeça de todos” por aqui, o 

que nos tornou/torna provocáveis? Com certeza, nossos radicalismos são outros, nossas 

provocações e conjuntura também, mas há que respondermos quais são os nossos; e 

elaborar uma leitura que possa ser potente primordialmente, na nossa aposta, para rachar 

o contexto do já posto. 
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O estudante Kenzo Soares, do DCE da UFRJ, disse que os alunos 

foram obrigados a ficar dentro do prédio do IFCS depois de terem sido 

ameaçados e agredidos por um grupo que também participava da 

manifestação. A agressão aconteceu perto do prédio da prefeitura. 

- Eles estavam como uma torcida organizada, com camisas no rosto e 

nos ameaçando com paus e pedras. Alguns dos nossos sofreram 

ferimentos leves e ficaram com hematomas. Um grupo de médicos 

voluntários nos atendeu e ficamos bem. No entanto, viemos para o 

prédio porque não nos sentimos seguros de estar nas ruas por conta 

dos excessos que estão acontecendo por aqui — disse Kenzo, 

afirmando que o diretor da unidade também estava no local. 

Segundo a professora Priscilla Figueiredo, 35, professora do Colégio 

de Aplicação da Uerj, que buscou abrigo na FND, cerca de 100 alunos 

estavam no local: 

- A polícia sabe que não pode entrar aqui, e por isso nos sentimos 

seguros aqui dentro também. O nosso problema é sair daqui e ser 

preso na esquina, pois estão ocorrendo prisões no Centro de maneira 

absurda. A gente não consegue ir para casa, porque estamos com 

medo da polícia (O Globo, 21 jun 2013). 

 

 Até bem pouco tempo quase não víamos episódios ou notícias sobre 

manifestações populares no Brasil. Passamos um longo período sem que esta temática 

tomasse nossas rotinas cotidianas e a mídia. No entanto, a partir, sobretudo, de junho de 

2013, e até o momento, mesmo que já com algumas modificações, temos visto uma 

intensificação maior de eventos e de informações sobre este teor e um número grande de 

matérias midiáticas e posts privados também que abordam como tema central a questão 

das manifestações populares, publicados - na mídia dita oficial ou não, nas redes sociais 

e variadas páginas da web. 

Desde então, muito se tem debatido sobre o assunto tanto publicamente quanto 

nos bate-papos mais informais. Polêmicas emergem em relação às leituras que se fazem 

sobre o contexto, controvérsias irrompem. Na tentativa de colocar em análise este 

campo problemático, as enunciações e as leituras dos cenários referentes a ele, 

apostamos que mapear as controvérsias contemporâneas pode ser um potente percurso. 

As controvérsias, que como afirmamos anteriormente, se referem aos temas ainda em 

debates, abertos, no processo de construção no qual ainda não foram estabilizados por 

solução amplamente aceitas. E num campo em ebulição nos pareceu uma abordagem 

interessante ao campo tão novo que vemos emergir, encerrando ainda hoje múltiplos 

debates e posicionamentos. 

Elegemos o dia 20 de junho de 2013 como um dia emblemático, que foi 

nomeado por muitos como “A quinta-feira”. “A” maiúsculo para enfatizar a conotação 

de intensidade que este dia representou para muitos atores envolvidos diretamente ou 
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como telespectadores, Ou, ainda, como dizem alguns: o dia do ‘choqueano’, como um 

marco. Utilizamos este dia como um analisador nesse trabalho. Os relatos recortados 

acima, extraídos do site do Globo, dizem respeito a este dia e fazem parte de uma 

reportagem intitulada “Medo de violência deixa centenas de alunos ‘sitiados’ em 

prédios da UFRJ”. Eles disparam discussões sobre segurança pública, mas também 

sobre o aspecto mais cotidianamente sentido, aquele sentimento vivenciado como bem 

particular por se materializar carnalmente: sentimentos de medo e de insegurança. 

Sentimentos que são vivenciados e mobilizam leituras de mundo. 

Apesar das controvérsias serem diversas e os enunciados parecerem 

discordantes, entendemos que uma lógica dicotômica os tem perpassado de forma 

hegemônica. O imaginário compartilhado sobre esses eventos tem produzido 

segmentos, categorias, binários: ‘manifestante’ - ‘vândalo’ - ‘policial’. 

Deleuze e Parnet (1998) elucidam, como já apontamos em momento anterior, 

que indivíduos e grupos são feitos de linhas e que uma das espécies de linhas que nos 

compõe é a segmentária ou de segmentaridade dura. Estas linhas produzem grandes 

segmentos bem determinados que nos recortam em todos os sentidos, como riqueza-

pobreza, jovem-velho, sucesso-perda de sucesso. Cada segmento marca, produz um 

corte: 

 

Os segmentos dependem de máquinas binárias, bem diversas se 

quiserem. Máquinas binárias de classes sociais, de sexos, homem-

mulher, de idades, criança-adulto, de raças, branco-negro, de setores, 

público-privado, de subjetivações, em nossa casa-fora de casa. Essas 

máquinas binárias são tanto mais complexas quanto se recortam, ou se 

chocam umas com as outras, afrontam-se, e cortam a nós mesmos em 

toda espécie de sentidos. E elas não são sumariamente dualistas, são, 

antes, dicotômicas: podem operar, diacronicamente (se você não é 

nem a nem b, então é c: o dualismo transportou-se, e já não concerne 

elementos simultâneos a serem escolhidos, e sim escolhas sucessivas; 

se você não é nem branco nem negro, você é mestiço; se você não é 

nem homem nem mulher, você é travesti; a cada vez a máquina dos 

elementos binários produzirá escolhas binárias entre elementos que 

não entravam no primeiro recorte) (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 

150-151). 

 

 Assim, no contexto das manifestações, os segmentos que a máquina binária tem 

construído de forma dominante são: ‘manifestante’ - ‘vândalo’ - ‘policial’. Categorias 

que pretendem abarcar toda a diversidade da manifestação - não só a popular, mas a 

manifestação humana de maneira global- tentando encerrar formas de existências em 
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séries pré-determinadas, entendidas nessas circunstâncias como únicas possibilidades de 

existir. 

É importante ponderar também que os segmentos implicam dispositivos de 

poder. 

 

São dispositivos cuja análise Foucault levou longe, recusando ver 

neles simples emanações de um aparelho de Estado preexistente. Cada 

dispositivo de poder é um complexo código-território (não se 

aproxime de meu território, sou eu quem manda aqui...). (...) Foi 

descobrindo a segmentaridade e a heterogeneidade dos poderes 

modernos que Foucault pôde romper com as abstrações vazias do 

Estado e “da” Lei, e renovar todos os dados da análise política 

(DELEUZE; PARNET, 1998, p. 151). 

 

Esses segmentos não são neutros, mas marcam posições, territórios existenciais 

que funcionam a serviço da construção de determinados mundos
170

. E nas manifestações 

populares, que mundos esses segmentos tem produzido? 

 Uma lógica que dicotomiza supostos lados de um contexto ao mesmo tempo que 

rivaliza-os. O que viemos assistindo são subjetivações que produzem como efeito a 

construção de grupos que se entendem como eminentemente opostos e que por isso se 

colocam em batalha. E nesse sentido vale lembrar que batalha é um episódio 

componente de uma guerra; numa batalha cada uma das partes tentará derrotar a outra, 

vivenciada como o inimigo a sobrepujar. 

 

“Nunca um batalhão de Choque enfrentou 300 mil pessoas”. Foi 

assim, com referência à manifestação de 20 de junho, cuja dispersão 

foi criticada, que o secretário de Segurança do Rio de Janeiro falou 

pela primeira vez sobre o assunto. Em uma hora de entrevista, José 

Mariano Beltrame se disse satisfeito com sua polícia, e afirmou ser 

impossível separar vândalos de manifestantes (O Dia online, 7 de 

julho de 2013). 

 

Tem-se produzido isso: enfrentamento! Entendemos que não se trata de negar 

que seja esta conotação que temos visto e vivido concretizada, mas sim problematizar 
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 Nesse sentido, atualizando essa leitura binária, no dia 19 de julho de 2013, tão logo tínhamos passado 

pelo mês de junho repleto das manifestações sobre as quais tal leitura incidiu intensamente, no Rio de 

Janeiro, foi criada uma comissão especial, através do Decreto 44.302, com a finalidade de investigar 

supostos atos de vandalismo em manifestações públicas. Foi composto por promotores, policiais civis e 

militares e os tribunais. Além da investigação, com prerrogativas de prioridade na tramitação, foi 

apontada como funcionando discriminando quais manifestantes deveriam ser obrigados a remover suas 

máscaras e identificar-se com a polícia, quando solicitado, a partir do material investigado. Decreto 

disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=256823 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=256823
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essa necessidade e sua construção em se demarcar os segmentos, as categorias, que 

instrumentalizam quais intervenções cabem a cada um. E, numa batalha, o outro, o 

inimigo, precisa ser circunscrito, precisa ter “um rosto e um nome” para ser derrotado, 

acabado. E os segmentos citados tem potencializado ainda mais esse cenário combativo. 

 

Há sempre uma máquina binária que preside a distribuição dos papéis 

e que faz com que todas as respostas devam passar por questões pré-

formadas, já que as questões são calculadas sobre as supostas 

respostas prováveis segundo as significações dominantes. Assim se 

constitui uma tal trama que tudo o que não passa pela trama não pode, 

materialmente, ser ouvido (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 30). 

 

 As respostas que temos produzido às manifestações populares passam pelas 

categorias pré-formadas que construímos, as intervenções têm sido “calculadas sobre as 

supostas respostas prováveis segundo as significações dominantes” e o que passa além 

destas não estamos tendo condições de possibilidade de ouvir. Não existem outros 

possíveis assim. O que temos conseguido é “como diz Pierrete Fleutiaux, quando um 

contorno se põe a tremer, quando um segmento vacila, chama-se a terrível Luneta para 

cortar, o Laser, que repõe em ordem as formas, e os sujeitos em seu lugar.” (DELEUZE; 

PARNET, 1998, p. 152) Em seus lugares a priori e cristalizados. 

 No entanto, talvez estejamos perdendo a oportunidade de realizar uma 

genealogia que nos dê pistas de “Por que os estudantes (...) passaram para um tipo de 

ação que não foi o dos meses precedentes?” Foucault já nos indica a rivalidade e o 

desafio entre radicalismos como possíveis “detonantes”, mas quais condicionantes 

históricos tornaram possível emergir um cenário que parece nos trazer um ineditismo 

quando irrompe no Brasil? Um questionamento se precipita desse contexto: como 

produzir problemas e respostas que bifurquem dessa lógica dicotômica que produz 

enfrentamento, confronto, batalha? Além de não produzir análise da proveniência dos 

nossos fenômenos psicossociais. 

 O conceito de governamentalidade é uma importante ferramenta na ampliação 

das discussões propostas acerca de políticas de segurança. Segundo Foucault (2008b), 

com o surgimento do liberalismo, as sociedades experimentaram uma mudança brusca 

nas formas de governo das populações, as quais passaram a ser fortemente influenciadas 

pelo espraiamento da lógica liberal para esferas fora do campo econômico. Para o autor, 

“o liberalismo (...) é toda uma maneira de ser e de pensar. É um tipo de relação entre 

governantes e governados, muito mais que uma técnica dos governantes em relação aos 
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governados.” (p. 301). Sendo assim, o governo passou a ocorrer não pela imposição de 

uma vontade jurídica e consequente anulação dos interesses dos homens, mas a partir do 

pedido por ser governado. 

Ainda, segundo Foucault (2008c), é possível afirmar que a racionalidade política 

na qual se baseia essa modalidade de governo tem no dispositivo de segurança um dos 

seus mais importantes pilares de sustentação. Estabelece-se um pacto entre Estado e 

população visando à garantia de seguranças
171

, pacto este que evidencia o desejo de ser 

governado que se pauta na existência/fabricação de perigos, riscos, emergentes da 

população e contra os quais ela anseia por proteção. 

Os fenômenos naturais, como são tratados os processos intrínsecos à população, 

precisam ser regulados e aí reside a função essencial do Estado nesse pacto que 

estabelece com a população: garantir segurança por meio dessa regulação. E para 

exercer esse papel o Estado faz uso de procedimentos de conhecimento científico sobre 

esses fenômenos, “conhecimento científico absolutamente indispensável para um bom 

governo” (FOUCAULT, 2008c, p. 471). Em outras palavras, o exercício dessa 

modalidade de poder depende de um saber, que embora naturalizado, é produzido e 

emerge da própria população. “Técnicas de racionalização e economia de um poder que 

deve se exercer da maneira menos onerosa possível (...)” (FOUCAULT, 2005, p. 288). 

Temos assim uma operacionalização do poder que se constituirá não só pela via do 

dispositivo de segurança, mas também pela economia política através da constituição de 

um campo de saber específico do governo sobre a população a ser gerida. A 

governamentalidade dispensa processos massivos de vigilância e correção coercitiva, 

pois ao produzir formas ideais de existência, muitas vezes fundadas estatisticamente, 

produz paralelamente o autogerenciamento. A constante busca pelo enquadramento nas 

formas ideais de vida é a forma como os sujeitos conduzem suas existências, a despeito 

da necessidade de instância “externa” coercitiva que determine.  

Entendemos que o imperativo de uma lógica dicotômica, presente em políticas 

de segurança e descrito a partir da análise feita sobre contextos de manifestações 

populares, funciona, muitas vezes, promovendo deslocamentos que dificultam 
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 O uso da palavra no plural visa dar destaque ao não necessário atrelamento entre segurança e 

criminalidade, ou a exclusivamente o campo da chamada Segurança Pública. Foucault (2008b, p. 298) ao 

utilizar esse termo faz referência à “segurança do emprego, segurança em relação às doenças, às diversas 

vicissitudes, segurança quanto à aposentadoria”, ou seja, segurança enquanto critério importante para a 

existência, para a vida de uma forma geral e que, portanto é algo querido por todos. 
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discussões acerca de uma operação do governo da vida que ocorre também a partir 

dessas políticas. Dessa forma, conduziremos a seguir algumas reflexões que apostam 

caminhar na contra mão desses deslocamentos, dessas invisibilizações, uma vez que 

evidenciam algumas tecnologias de poder e a racionalidade política que sustentam esse 

governo da vida. 

A tecnologia de poder que Foucault (2008b) analisa que emerge no século XVIII 

tem por objeto, como apontamos, a população e “visa, (...) pelo equilíbrio global, algo 

como uma homeostase: a segurança do conjunto em relação aos seus perigos internos”. 

(FOUCAULT, 2008c, p. 516). Essa noção é entendida no sentido amplo de técnicas e 

procedimentos destinados a dirigir as condutas dos homens, ou ainda, conduzir-se, 

dentro das margens de segurança. 

Nesse sentido despendemos investimento para produzir os cortes que delimitarão 

as fronteiras do dito seguro e que distinguirão os perigosos. E assim uma lógica 

dicotômica opera produzindo os segmentos que nortearão as ações para a manutenção 

do que se constrói por segurança. Fazendo uso da noção de risco permanente que enseja 

um anseio de nos prevenirmos, buscamos capturar inclusive as virtualidades – o que 

ainda está por acontecer – dos sujeitos, sobretudo daqueles que não são entendidos 

como se autogovernando adequadamente, escapando ao governo que promete manter-

nos seguros. 

No contexto das manifestações populares as categorias pré-formadas debatidas 

num momento anterior – ‘manifestantes’, ‘vândalos’ e ‘policiais’ – parecem demonstrar 

um exercício do desejo de prover “a segurança do conjunto em relação aos seus perigos 

internos”, numa tentativa de antever os movimentos vindouros que possam ameaçar o 

pacto de segurança. Os recalcitrantes precisam ser circunscritos, inclusive 

antecipadamente, para que se tornem alvos de ações que procuram restituir o governo de 

suas vidas. 

É preciso, no entanto, distinguir governo de Estado, uma vez que, como em 

vários momentos da tese frisamos “(...) a arte de governar se desenrola num campo 

relacional de forças.” (FOUCAULT, 2008c, p. 420). Nessa tecnologia de poder, o 

governo está disperso e assim possibilita questionarmos de que outros campos emanam 

legitimações a ele. Assim, esse poder172 sobre a vida muitas vezes toma a forma de 

                                                             
172 O poder proposto por Foucault é positivo antes de tudo. Produz verdades, domestica corpos, molda 

subjetividades, sem a constante e visível necessidade do uso da força. É exercido, em lugar de dominado - 
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governo que se dá por meio de verdades sentidas como incontestáveis e que passam a 

nos nortear no campo das relações. Examinamos uns aos outros, julgamos o que escapa 

ao modelo, às fronteiras de segurança, quem passa da linha de corte, avaliamos em que 

segmento está – ‘manifestantes’, vândalos’ e ‘policiais’ – e que perigos pode estar 

supostamente carregando, inclusive nas suas virtualidades. 

 Podemos apontar como algo que essa lógica dicotômica que anseia pela 

prevenção dos riscos invisibiliza é o quanto tentamos capturar a alteridade, tentando 

enquadrá-la em categorias restritas e opostas. Lidamos com o que escapa passando por 

formas violentas de se relacionar que muitas vezes se mantém deslocadas nesse campo 

dos invisíveis. 

O que justamente emerge com o potencial de diferenciação, na inauguração de 

uma nova lógica de funcionamento, trazendo à tona questionamentos e maneiras de 

questionar inéditas em alguns aspectos, talvez, sofra maior incidência desse exercício do 

poder. Em relação às manifestações contemporâneas, Gohn (2011) afirma: 

 

há um novo contexto nestas manifestações contemporâneas: novos 

movimentos estão se formando com diferentes características, novas 

reivindicações, novos ideais, e novas formas de se apresentarem. 

Proliferam movimentos multi e pluriclassistas. Apareceram 

movimentos que extrapolam fronteiras da nação, são transnacionais, 

como o movimento alter
173

 ou antiglobalização (p. 07). 

 

                                                                                                                                                                                   
enquanto posse. Está espalhada em todas as esferas, praticado tanto por ditos ‘dominados’ quanto por 

ditos ‘dominantes’. 

173
 Françõis de Bernard aponta que o conceito de alterglobalização foi forjado ao longo de 2001 no 

âmbito de uma discussão transnacional entre atores de origem diversa, engajados na elaboração conjunta 

do Fórum social mundial (FSM). Tal conceito explica o processo de construção de alternativas ao 

paradigma dominante – há pelo menos duas décadas – da globalização econômica, financeira e 

informativa. Com seu surgimento, não se trata mais de uma simples e sistemática contestação dessa 

globalização (o que se conhece como antiglobalização), mas de uma análise perspectiva crítica, de um 

afastamento radical, bem como da experimentação de novas propostas, de novos modelos de organização 

econômica, social, política e cultural.  Essa perspectiva não define nem um programa de governo a priori, 

nem uma política econômica ou cultural determinada. Ao contrário, é ao mesmo tempo uma postura e 

uma metodologia que entende resistir e responder àquilo que se apresenta como uma espécie de corpo 

fixo.  Essa proposta reivindica como um dos planos de ação – com a intervenção combinada e 

ferramentas forjadas em comum – aumentar consideravelmente o pluralismo e a difusão das informações 

necessárias, a tomada de consciência, a qualidade e a intensidade do debate, bem como a mobilização a 

respeito de todas as questões ligadas à sociedade civil internacional.  Trata-se, por vias e meios, de 

globalizações muitos diferentes da “globalização” dominante – apresentada como fato inelutável e 

autônomo – de “forjar um outro mundo possível” mais justo, mais equitativo e menos caótico. Ver mais 

em: http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=22205&lan=PO 

http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=22205&lan=PO
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Problematizamos, assim, os segmentos que temos produzido por uma lógica 

dicotômica e entendemos que repensar esse funcionamento pode ser potente para 

desnaturalizarmos todo conhecimento que afirma que as outras formas de estar no 

mundo não são legítimas, e poder assim apostar no encontro com alteridade como 

possibilidade bifurcadora. Pois ao eleger-se a existência de formas de experimentação e 

vivência únicas, estáticas, mortifica-se as infinitas possibilidades de viver e se 

relacionar, mortificamos a multiplicidade, as alteridades, e nos colocamos a repetir uma 

autoprofecia que nós mesmos colocamos a operar, a despeito de deslocarmo-nas para o 

campo do natural, do essencial, e assim, do desimplicado.  

Em nome da defesa contra a violência e da segurança para um modelo dito 

civilizatório o que temos produzido? Que verdades/mundos temos construído num só 

processo? 

 

E melhor do que se deixar levar uma vez mais, aos debates sobre a 

ideologia, sobre a teoria e a prática, se a tarefa política atual não fosse 

a de produzir verdade, objetá-la por toda parte, onde seria possível 

fazer disso um ponto de resistência irredutível? A verdade não é 

politicamente indiferente ou inútil (FOUCAULT, 2012, p. 47-48). 

 

 Ao elegermos os adversários, circunscrevendo aos supostos inimigos rostos e 

nomes, na forma como nossos movimentos contemporâneos têm construído, afirma 

afirma Castro (2009), que nesse processo “O poder se invisibiliza ao liberar os 

indivíduos das enclausurantes estruturas disciplinares e submetendo-os aos quase 

imperceptíveis grilhões da verdade.” (p. 236). Desconectamos, dessa maneira, o poder 

dos processos e relações que o colocam a operar. 

Gerir o elemento dito perigoso passou a ser uma demanda premente, em nome 

da segurança, apresentado como interesse de todos, natural, assim torna-se uma 

obviedade inquestionável. E na tecnologia de poder operada pela biopolítica se 

produzirão justamente verdades que nos governarão nesse sentido. E não haverá 

necessidade de imposição, pois o que elas constroem é a promessa de aplacar nossos 

anseios e medos do dito perigoso e nos prevenir dos riscos daí advindos. Constrói-se 

uma instrumentação diplomática e há a organização de um exército de profissionais, que 

não somente policiais, que além de elaborar discursos de verdade intervirão na gestão 

do que possa afetar nossa segurança. 
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A verdade produzida legitima intervenções, projetos que governam não só o 

Estado, mas governam, produzem a gestão de toda a nossa vida na sua mais capilar 

instância.  

 Nesse sentido podemos problematizar segundo o questionamento que nos 

sugerem Deleuze e Parnet (1998) “vocês estão sempre denunciando os dualismos, vocês 

dizem que as máquinas binárias são aparelhos de poder para quebrar os devires (...) Mas 

o que você faz, se não propor outros dualismos?” (p. 44). Dominantemente nos detemos 

nas proposições de atos contra: “Atos de pensamento sem imagem, contra a imagem do 

pensamento; o rizoma ou a grama, contra as árvores; a máquina de guerra, contra o 

aparelho de Estado; as multiplicidades complexas, contra as unificações ou totalizações, 

a força do esquecimento contra a memória” (p. 44). 

 Deleuze e Parnet (1998) nos afrimam que “O movimento acontece sempre nas 

costas do pensador, ou no momento em que ele pisca.” (p. 10) e que enquanto tentamos 

capturar os processos em movimento e ficamos a volta com questões sobre o futuro das 

revoluções, “enquanto se gira em torno de tais questões, há devires que operam em 

silêncio, que são quase imperceptíveis” (p. 11). 

 

Há um devir-revolucionário que não é a mesma coisa que o futuro da 

revolução, e que não passa inevitavelmente pelos militantes. (...) Devir 

é jamais imitar, nem fazer como, nem ajustar-se a um modelo, seja ele 

de justiça ou de verdade. Não há um termo de onde se parte, nem um 

ao qual se chega ou se deve chegar. Tampouco dois termos que se 

trocam. A questão “o que você está se tornando?” é particularmente 

estúpida. Pois à medida que alguém se torna, o que ele se torna muda 

tanto quanto ele próprio. (...) Já não há máquinas binárias: questão-

resposta, masculino-feminino, homem-animal etc. (...) uma dupla 

captura pois “o que” cada um se torna não muda menos do que 

“aquele” que se torna (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 11). 

 

 Neste sentido um trabalho que parece-nos interessante, mais do que produzir 

discursos que fechem o que estamos “nos tornando”, o que podem significar os 

fenômenos sociais em curso, ou as soluções contra, de violência, seja potencializar e 

liberar os devires que silenciosamente se processam e as “multiplicidades que não 

param de transbordar as máquinas binárias e não se deixam dicotomizar” (DELEUZE; 

PARNET, 1998, p. 36). Que nos tornemos, como Foucault em muitas de suas obras nos 

sugere, o menos governáveis possível. 

 



202 

 

Não são nem os elementos, nem os conjuntos que definem a 

multiplicidade. O que a define é o E, como alguma coisa que ocorre 

entre os elementos ou entre os conjuntos. E, E, E, a gagueira. Até 

mesmo, se há apenas dois termos, há um E entre os dois, que não é 

nem um nem outro, nem um que se torna o outro, mas que constitui, 

precisamente, a multiplicidade. Por isso é sempre possível desfazer os 

dualismos de dentro, traçando a linha de fuga que passa entre os dois 

termos ou os dois conjuntos, o estreito riacho que não pertence nem a 

um nem a outro, mas os leva, a ambos, em uma evolução não paralela, 

em um devir heterocromo (DELEUZE; PARNET, 1998 p. 46). 

 

 

 
 

 

“Não sejamos ingratos com ela [a filosofia dogmática], 

embora se deva confessar que o erro mais nefasto, 

persistente e perigoso até hoje cometido foi de autoria dos 

dogmáticos, qual seja, - a invenção do espírito puro e do 

bem em si, feita por Platão.” 

NIETZSCHE, em “Além do Bem e do Mal” 
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6 – PSICOLOGIA: reverberações no encontro com o ‘choque’ 

 

 

“O que nos força a pensar é o signo. O signo é objeto de 

um encontro; mas é precisamente a contingência do 

encontro que garante a necessidade daquilo que ele faz 

pensar. O ato de pensar não decorre de uma simples 

possibilidade natural; ele é, ao contrário, a única criação 

verdadeira. A criação é a gênese do ato de pensar no 

próprio pensamento.” 

Deleuze, em “Proust e os signos” 

 

 

Reservamos esse momento para realizar algumas pontuações sobre o que tem 

produzido o encontro da Psicologia com a Segurança Pública no campo problemático 

que recortamos: as Operações Policiais de Choque. 

Apesar de estarem didaticamente separados, os capítulos 5 e 6, é importante 

pensá-los de forma simultânea, as Entradas que possibilitaram a construção de uma 

intervenção Psi, que produziram reverberações. É nelas e com elas que se pensa e 

produz possibilidades de construir práticas psicológicas, e críticas, em 

interdisciplinaridade com a segurança pública, ou mais ainda, com o policiamento de 

choque. 

Ao longo da habitação desse campo, do seu mapeamento e construção coletiva 

que foram se desenhando possíveis atuações de psicologia no encontro com operações 

de choque e as apostas de como construir uma psicologia em parceria - embora não 

colada nas encomendas. 

Assim, os dois capítulos se comunicam e se transversalizam em vários pontos. 

De alguma forma até se complementam em suas ideias. Existe uma referência das 

reverberações discutidas a seguir com as entradas e suas aplicações/operacionalização 

nesses campos, alguns que inclusive foram diretamente ilustrados no capítulo das 

Entradas. 

 

 

 

 



204 

 

6. 1 – Psicologia das Massas, Psicologia da Multidão, ou melhor: fenômenos 

psicossociais 

 

 Ainda hoje, a entrada de um profissional de Psicologia no campo da Segurança 

Pública provoca dúvidas, interrogações sobre quais seriam suas atribuições nessa área. 

O ingresso de psicólogos nas Polícias Militares, uma das instituições integrantes do 

Sistema de Segurança Pública, também provoca esses mesmos efeitos. Muitas vezes não 

se tem muito bem desenhado, nem pelos próprios profissionais psis e nem mesmo por 

quem nos demanda, quais tarefas se espera que tais profissionais desempenhem nesses 

órgãos
174

. 

 Ao chegar ao BPChq a entrada ou entradas, no entanto, já era ‘franqueada’ por 

ao menos uma porta que se encontrava de alguma maneira aberta à Psicologia. A 

despeito do fato de não haver um profissional da área trabalhando diretamente na 

unidade em conjunto com os profissionais policiais na temática de Operações de 

Choque, descobri logo que a Psicologia, enquanto conhecimento, já era uma das 

ferramentas de atuação para este tipo de policiamento. Assim, poderia não estar claro 

que atividades um psicólogo/psicóloga poderia realizar numa unidade como esta, mas já 

havia de forma estabelecida quais contribuições a Psicologia poderia fornecer. A partir 

desse paradoxo, uma primeira solução foi que eu enquanto psicóloga os auxiliaria no 

desenvolvimento desses conhecimentos nomeados, inicialmente, de Psicologia das 

Massas e através deles produzir alguma assessoria possível nos teatros de operações de 

choque. Um primeiro desenho então, com contornos ainda trêmulos e titubeantes, se fez 

de quais seriam as atribuições de um profissional psi no encontro com o Choque. 

 Uma vez tomadas essas posições coloquei-me a levantar o que havia no campo 

em relação aos materiais da disciplina de Psicologia das Massas e qual seria sua relação, 

os pontos de toque com policiamento em operações de Choque. A princípio, encontrei 

alguns pontos cuja utilização era recorrente em várias polícias, não só brasileiras, mas 

inclusive de vários outros países. 

                                                             
174

 Em grande parte atribuímos esse fenômeno ao fato da Psicologia ser mais conhecida por apenas uma 

das possibilidades de atuação dessa área, a saber, atendimentos clínicos. Devido a isso, de forma 

dominante, as pessoas imaginam que a presença de um profissional psicólogo em outros ambientes, seja 

na Segurança Pública, ou mesmo em outros âmbitos, seria somente a “transferência do consultório” para 

mais próximo do público a ser atendido usando a mesma metodologia. Isso em grande parte se deve 

também pela própria História da Psicologia e as ofertas que ela fez e faz ao longo de seu percurso. 
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 Esses conhecimentos têm sido materializados de algumas maneiras. Uma delas 

tem sido a inserção desses pontos sobre o assunto nos Manuais, materiais didáticos, 

documentos e publicações das Polícias Militares ou Forças Armadas que se dedicam a 

tal serviço. 

 A seguir expomos alguns fragmentos desses materiais para que se possa colocar 

em análise esse campo e quais enfoques prioritários estão sendo produzidos e recortados 

nos mesmo. Quais são os principais interesses e questões que abordam. Quais os 

aspectos de uma Psicologia das Massas que lançam mão para em tese se 

instrumentalizarem para a abordagem policial. 

 No Manual de Operações de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal 

(2005), por exemplo, são descritos os fatores psicológicos que estariam operando sobre 

o comportamento das pessoas em situações de multidões: 

 

Fatores psicológicos que influenciam o comportamento dos 

indivíduos 

 

1. Fatores. 

a. Número. 

A consciência que os integrantes de uma turba
175

 têm do 

valor numérico da massa que a constitui influindo-lhes uma sensação 

de poder e segurança. 

 

b. Sugestão. 

Nas turbas, por sugestão, as ideias se propagam 

despercebidas, sem que os indivíduos influenciados raciocinem ou 

possam contestá-las. Os componentes da turba aceitam sem discutir as 

propostas de um líder influente. 

 

c. Contágio. 

Pelo contágio, as ideias difundem-se e a influência 

transmite-se de indivíduo para indivíduo nas turbas. Assim elas 

tendem sempre a atrair novos manifestantes. 

 

d. Anonimato. 

Dissolvido na turba, acobertado pelo anonimato, o 

indivíduo poderá perder o respeito próprio e, consequentemente, 

sentir-se-á irresponsável por seus atos, quaisquer que sejam. 

 

e. Novidade. 

Diante de circunstâncias novas e desconhecidas, nem 

sempre o indivíduo reage conforme suas normas de ações habituais. 

                                                             
175

 Conforme será descrito mais abaixo “Turba” é um tipo de multidão ou fase comportamental do 

coletivo social considerado. No entanto, o mais relevante, já aqui, talvez seja pensar o fato de que se fazer 

acepção à uma multidão de antemão como turba seja um analisador que evidencia a produção de 

subjetividade muitas vezes presente na leitura de um cenário de agrupamentos humanos, essa discussão 

será aprofundada posteriormente. 
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Não encontrando estímulos específicos, que de ordinário controlavam 

seus atos, deixará de aplicar sua experiência anterior, que costumava 

guiá-lo na solução dos problemas cotidianos; seu subconsciente 

poderá até bendizer a quebra da rotina normal e acolher com 

satisfação as novas circunstâncias. 

 

f. Expansão das emoções reprimidas. 

Preconceitos e desejos insatisfeitos, normalmente contidos, 

expandem-se logo nas turbas, concorrendo como poderoso incentivo à 

prática de desordens, pela oportunidade que têm os indivíduos de 

realizarem, afinal, o que sempre almejaram, mas nunca tinham 

ousado. 

 

g. Imitação. 

O desejo irresistível de imitar o que os outros estão 

fazendo, poderá levar o indivíduo a tornar-se parte integrante de uma 

turba (p. 65). 

 

 O Manual de Operações de Choque (2012) da Polícia Militar do Espírito Santo 

aborda também alguns conceitos recorrentes utilizados nesses campos de atuação 

policial e que muitas vezes são aplicados para se categorizar tipos de agrupamentos 

levando em consideração o que denominam de fases comportamentais do coletivo 

social: 

 

1.6.1 Distúrbio interno ou civil 

Situação que surge dentro do país, decorrente de atos de violência ou 

desordem, prejudicial à manutenção da lei e da ordem. Poderá provir 

da ação de uma turba ou originar-se de um tumulto. 

 

1.6.2 Aglomeração 

Grande número de pessoas temporariamente reunidas. Geralmente, os 

membros de uma aglomeração pensam e agem como elementos 

isolados e não organizados. A aglomeração poderá resultar da reunião 

acidental e transitória de pessoas, tal como acontece na área comercial 

de uma cidade em seu horário de trabalho ou nas estações ferroviárias 

/ rodoviárias em determinados instantes. 

 

1.6.3 Multidão 

Aglomeração psicologicamente unificada por interesse comum. A 

formação da multidão caracteriza-se pelo aparecimento do pronome 

“nós” entre os seus membros. 

Pode-se citar como exemplo: “- Nós estamos aqui para prestar 

solidariedade!” ou “- Nós estamos aqui para protestar!” 

 

1.6.4 Turba 

É a multidão em desordem. Reunião de pessoas que, sob o estímulo de 

intensa excitação ou agitação, perdem o senso da razão e o respeito à 

lei, e passam a obedecer a indivíduos que tomam a iniciativa de 

chefiar ações desatinadas. Existem três tipos de turba: 

 

1.6.4.1 Turba agressiva 

É aquela que se estabelece em estado de perturbação de ordem e 

realiza atos de violência, tal como acontece em distúrbios resultantes 
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de conflitos políticos ou raciais, nos linchamentos, ou nos levantes de 

detentos do sistema penitenciário. 

 

1.6.4.2 Turba em pânico 

É aquela que procura fugir. Na tentativa de garantir sua segurança pela 

fuga, os seus elementos poderão perder o senso da razão e tal 

circunstância poderá conduzi-la à destruição. O pânico poderá 

originar-se de boatos, incêndios ou explosões, ser provocado pelo 

emprego de agentes químicos no controle de distúrbios ou mesmo ser 

decorrente de uma calamidade. 

 

1.6.4.3 Turba predatória 

É a impulsionada pelo desejo de apoderar-se de bens materiais, como 

é o caso nos distúrbios para obtenção de alimentos. 

 

1.6.5 Manifestação 

Demonstração, por pessoas reunidas, de sentimento hostil ou 

simpático à determinada autoridade ou a alguma condição ou 

movimento político, econômico ou social, desde que não haja ruptura 

do ordenamento vigente. 

 

1.6.6 Tumulto 

Desrespeito à ordem, levado a efeito por várias pessoas, em apoio a 

um desígnio comum de realizar certo empreendimento, por meio de 

ação planejada contra quem a elas possa se opor. O desrespeito à 

ordem é uma perturbação promovida por meio de ações ilegais, 

traduzidas numa demonstração de natureza violenta. 

 

1.6.7 Subversão 

É o conjunto de ações, de âmbito local, de cunho tático e de caráter 

predominantemente psicológico que buscam de maneira lenta, 

progressiva, insidiosa e, pelo menos inicialmente, clandestina e sem 

violência, a conquista física e espiritual da população sobre a qual são 

desencadeadas, através da destruição das bases fundamentais da 

comunidade que integra, na decadência e perda da consciência moral, 

por falta de fé em seus dirigentes e de desprezo às instituições 

vigentes, levando-a a aspirar uma forma de comunidade totalmente 

diferente, pela qual se dispõe ao sacrifício. 

 

1.6.8 Insurreição 

É a guerra interna que obedece a processos geralmente empíricos, em 

que uma parte da população auxiliada e reforçada, ou não, do exterior, 

mas sem estar apoiada em uma ideologia, empenha-se contra a 

autoridade (de direito ou de fato) que detém o poder, com o objetivo 

de destituí-la ou, pelo menos, forçá-la a aceitar as condições que lhe 

forem impostas. 

 

1.6.9 Calamidade pública 

Desastre de grandes proporções ou sinistros. Resulta da manifestação 

de fenômenos naturais em grau excessivo e incontrolável, como, por 

exemplo, inundações, incêndios em florestas, terremotos, tufões, 

furacões, de acidentes como explosões, colisão de trens, ou da 

disseminação de substâncias letais, que poderão ser de natureza 

química, radioativa ou biológica. 

 

1.6.10 Perturbação da ordem pública 

Abrange todos os tipos de ação, inclusive as decorrentes da 

calamidade pública que, por sua natureza, origem, amplitude e 

potencial, possam vir a comprometer, na esfera estadual, o exercício 
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dos poderes constituídos, o cumprimento das leis e a manutenção da 

ordem pública, ameaçando a população, propriedades públicas e 

privadas. 

 

1.6.11 Guerrilha urbana 

É a forma de operação ou de luta, que obedece a princípios definidos e 

a processos empíricos ou circunstanciais, empreendida por forças 

irregulares em centro urbanos. 

 

1.6.12 Contra-guerrilha urbana 

É o conjunto de ações, em um centro urbano, empreendida pelo 

Governo e pelas forças legais, a fim de neutralizar as forças 

irregulares do inimigo e reconquistar a população, afetando ao mínimo 

a vida normal da cidade (p. 22-26). 

 

 Em outras publicações encontramos ainda outras classificações de agrupamentos 

humanos, denominando-as de tipos de Massas, conforme texto da Instrução de Controle 

de Distúrbios Civis da Polícia Militar de Santa Catarina (2011): 

 

Tipos de Massas 

 

1- Pacífica 

Reúnem-se por motivos “justos” ou pacíficos, pela própria 

característica do grupo não demonstra atitudes radicais. 

 

PACIFICADORES: 

Grupos que se reúnem esporadicamente, quando há eminência de um conflito 

universal ou regional , demonstrando-se claramente contra qualquer conflito armado 

ou violento. 

 

RELIGIOSOS: 

É um grupo que normalmente se reúne para mega eventos e que devido a sua 

peculiaridade raramente causam incidentes. 

 

GRUPOS RACIAIS E COMPORTAMENTAIS: 

É um grupo que se reúne esporadicamente com a presença de lideranças não muito 

militantes, mas que, normalmente, atua de forma pacífica. 

 

2-Massas Organizadas: 

São grupos que possuem uma liderança mais definida, possuem relativa disposição 

para enfrentar o policiamento local, além de terem objetivos específicos de interesse 

relativos a seu grupo social. 

 

PROFESSORES: 

Grupo muito numeroso que com a aliança de outros grupos, mostra-se sugestionável e 

com atitudes de revolta. 

 

METALÚRGICOS e SEM TERRAS: 

Grupos numerosos, altamente politizados e com fortes lideranças, que em outros anos 

demonstrou ser violento, causando muitos problemas para as autoridades policiais. 

 

3-Massas Radicais ou Violentas: 

São grupos que muitas vezes não possuem lideranças definidas, mas possuem a 

característica de promover atos de violência. 
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PUNKS: 

Tem características violentas, sem objetivos definidos a não ser chamar atenção e 

causar danos. 

 

TORCEDORES UNIFORMIZADOS: 

Quando unidos geralmente cometem atos de vandalismo. 

 

DETENTOS: 

Não tem nada a perder. 

 

PERUEIROS E CAMELÔS: 

Grupo emergente, com características violentas. (p. 1-3). 

 

Encontramos de forma repetida entre os diferentes materiais levantados na 

revisão bibliográfica o interesse em conceituar, em oposição ao comportamento 

‘individual’, o que seriam as ‘condutas coletivas’. 

 

A conduta coletiva é toda aquela expressão visualizada em ações 

efetuadas espontaneamente por um grupo de pessoas perante um 

estímulo comum em uma situação indefinida ou ambígua. Isto quer 

dizer que um grupo de pessoas pode reagir ao contágio das emoções 

de outras pessoas ainda que desconhecendo os motivos das 

reivindicações sociais (FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 93). 

 

Segundo Flores e Rodríguez (2014) esse fenômeno pode se dar mesmo sendo 

uma multidão transitória e sem organização formal, mas se manifesta como uma 

“reação diante de um conjunto imediato de circunstâncias” (p. 93) e ainda afirmam que 

essas situações são as mais suscetíveis de dispararem comportamentos passíveis de 

intervenções que possam vir a produzir restrições nos exercícios dos direitos de 

liberdade de expressão, circulação, etc., direitos em destaque em manifestações. O que 

nos fornece mais uma pista de um posicionamento predominante que, já a priori em 

relação ao que denominam de condutas sociais, constrói um juízo de valor com 

determinada conotação de antemão negativa/pejorativa do fenômeno, estendida também 

ao que seja o afeto
176

, como possibilidade de umas pessoas mobilizarem as outras. 

Como se esse diz respeitasse a um processo que necessariamente conduzisse (como um 

boiada irracional) a atos indesejáveis e prejudiciais, que então demandariam de 

intervenção externa que os barrassem.  

                                                             
176

 Apostamos aqui, no entanto que o afeto pode ser potente, no sentido justamente de mobilizar e 

conectar os seres humanos. E a priori não podemos determinar os efeitos de cada afeto mobilizado, esta 

questão dependerá sempre dos desdobramentos de cada caso singular. A ideias que posteriormente 

trabalharemos funcionam nesse sentido. 
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De uma forma geral, os materiais pesquisados vão realizar também uma 

distinção de possibilidades de abordar o campo da Psicologia das Massas aplicado no 

policiamento de choque em relação às categorias das teorias que tais conhecimentos 

podem ser encaixados. 

 

As denominadas teorias do comportamento coletivo segundo Patrícia 

Rosado Guillen
177

 se dividem em: 

a. Teorias clássicas sobre psicologia da multidão, e 

b. Teorias contemporâneas sobre o comportamento coletivo 

(GUILLEN apud FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 93). 

 

Nas chamadas teorias clássicas apontam que os principais autores trabalhados 

são Le Bon e Sigmund Freud. 

 

Gustave Le Bon concebe o comportamento multitudinário como uma 

perda de individualidade resultante da expansão contagiosa da emoção 

e da ação através do grupo. Defende que os membros participam de 

uma mente coletiva que substitui a personalidade consciente de seus 

membros. 

Sigmund Freud manifesta que as pessoas que estão reunidas em uma 

multidão agem de forma diferente das pessoas que estão atuando de 

forma individual. As mentes individuais do grupo se combinam para 

formar uma mente multitudinária. O entusiasmo de cada membro 

aumentaria como resultado e assim cada um se converte em um ser 

menos consciente da verdadeira natureza de suas próprias ações 

(FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 93). 

 

Analisamos, nas referidas teorias clássicas, uma ênfase nessa suposta perda de 

consciência, afirmação que, sobretudo na cultura moderna de valorização do racional e 

consciente, parece carregada de uma acepção negativa dos fenômenos coletivos, 

significando um funcionamento levado para o automatismo irracional, acaba excluindo 

do campo de leitura também uma série de outras possibilidades de existência nos 

agrupamentos humanos, tais como ações planejadas, pensadas, deliberadas, 

direcionadas com apostas claras, além de considerar que só essas seriam manifestações 

legitimadas. Leitura que pode produzir como efeitos a deslegitimação das ações e 

reivindicações pautadas pelos movimentos coletivos, descredibilização dos movimentos 

sociais estabelecidos e consistentes além de desconsiderar lutas e articulações potentes 

que, a despeito de terem ou não complexos projetos prévios, também podem emergir no 
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 Psicóloga Clínica, professora da Universidade Latina da Costa Rica, utilizada como referência por 

Flores e Rodríguez (2014) no Manual para Operaciones de Mantenimiento del Orden Público. 
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ineditismo e imanência do fenômeno em curso e nem por isso seriam menos 

possibilitadoras de produções potentes. Percebemos, porém, que algumas postulações 

dentre as teorias clássicas, ou mais ainda, dentre as aplicações que se fazem das 

mesmas, isto é um traço bastante comum, tendendo a conferir um sentido pejorativo que 

deslegitima e atribui uma natureza supostamente confusa, irracional e ameaçadora às 

multidões. 

 As teorias contemporâneas sobre o comportamento coletivo abordadas no 

Manual da Polícia Nacional Equatoriana, por exemplo, enfatizam os fenômenos de 

contágio e de convergência numa multidão. Uma delas consiste na teoria 

contemporânea nomeada de Contágio, desenvolvida por Jiménez Burrillo em 1981 - 

apesar de já podermos ver nas teorias clássicas uma ideia de que em grupo as pessoas 

contagiam uns aos outros. Nessa perspectiva se considera o contágio como: 

 

um processo implicado na conduta coletiva. Se trata de uma reação 

circular, na qual uma pessoa reage igual a outra diante de um mesmo 

acontecimento; o que resulta em que a ação de uma pessoa seja 

reforçada o que gera um contágio de maneira muito rápida (p. 94). 

 

Em ações de polícia de choque ao se analisar esta teoria atribuída às multidões 

Flores e Rodríguez (2014) observam que se pode afirmar que ela demonstra que os 

motivos prévios que mobilizaram as pessoas a se unirem em um determinado grupo que 

pode culminar em alteração da ordem pública não são especialmente ou unicamente a 

razão para que se comportem de determinadas formas que levem a esse efeito, “mas 

obedecem ao calor do momento, ao ímpeto e à veemência do protesto, os quais ainda 

que sem conhecer profundamente os motivos, origens ou causas de um conflito se 

sintam atraídos pelo momento acalorado de alguns componentes” (p. 94). Sendo assim 

o contágio um fenômeno que se dá no contato das pessoas, o que torna importante, 

então, nas análises de cenário, além do levantamento prévio dos fatores que mobilizam 

e motivaram dada multidão a se reunir, acompanhar também o processo e a dinâmica 

que se desenrola localmente e suas possibilidades de dispararem e propagarem 

alterações. 

A outra teoria contemporânea abordada em manuais de polícia de choque é a 

Teoria da Convergência de Milgram e Toch, desenvolvida em 1969, que aponta que “o 

comportamento multitudinário não é produto da multidão em si mesma, senão que é 
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levado à multidão por feitos particulares. Então, as multidões se constituem numa 

convergência de indivíduos conscientes” (FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 94). 

Aponta-se uma divergência entre as duas teorias contemporâneas citadas: 

 

embora a teoria do contágio afirme que as multidões provocam as 

pessoas a agirem de determinada maneira, contagiando-se a teoria da 

convergência diz o oposto: que as pessoas que querem atuar de certa 

maneira se unem por motivos comuns para formar uma multidão 

(FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 94). 

 

Os estudos de Operações de Choque, em geral, afirmam que os conhecimentos 

de Psicologia das Multidões têm valor no momento das ações de manutenção da ordem 

pública, a fim de que os policiais envolvidos tenham conhecimento dos fenômenos que 

podem se desenvolver nesses cenários, e assim possam subsidiar as avaliações para 

lançarem mão de intervenções adequadas e/ou até mesmo produzirem ações que evitem 

evoluções mais graves, levando em conta tais teorias. 

De uma forma geral essas referências bibliográficas que pesquisamos se 

dedicam em elaborar classificações para tipificar as Multidões, definindo-as e 

apontando também supostos fatores psicológicos que afetam o comportamento dos 

indivíduos quando em agrupamentos humanos, no entanto, restringindo tais fatores que 

afetariam a dinâmica individual/coletiva numa interioridade dos grupos, numa tentativa 

preditiva de capturar a realidade, muitas vezes desconectando os movimentos e 

processos em jogo dos contextos nos quais estão inseridos, das relações que 

estabelecem, tanto num âmbito ampliado quanto com os aspectos mais locais, além de 

com a própria polícia. 

 Assim, nessa revisão dos diferentes materiais produzidos neste campo tem-se 

percebido um fio condutor comum que engendra os enunciados: o foco recorrente da 

análise das multidões considerando suas manifestações e seus desdobramentos um 

fenômeno puramente endógeno. Grande parte dos materiais disponíveis na interface 

Psicologia das Multidões e atuação policial de choque em tais cenários coloca a leitura 

dos fenômenos de multidão como um exercício de observação de um ponto exterior que 

não afeta o seu desenrolar. Esse enfoque produziu ao longo do tempo muito mais teorias 

sobre as multidões do que reflexões sobre as abordagens e as relações estabelecidas 

nesses cenários com a polícia. 
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 Outro aspecto que aparece de forma dominante no desdobramento das 

abordagens referidas diz respeito a muitas vezes um agrupamento de pessoas ser 

compreendido como um fenômeno homogêneo, não evidenciando os aspecto de 

multiplicidade, diversidade dos grupos. 

 Uma tensão perene também transversaliza as análises sobre multidão, a 

apresentando como algo potencialmente, ou, às vezes, até mesmo inerentemente 

perigoso e que as intervenções, sobretudo as policiais, nestas circunstâncias 

objetivassem em última instância neutralizar tais perigos. 

 

Conhecidos os conceitos referentes a aglomeração, turba, tumulto e 

distúrbios civis, não será difícil concluir que uma aglomeração poderá 

transformar-se em turba quando a totalidade ou a maioria de seus 

membros estabeleceu um objetivo comum a atingir e manifestar a 

necessária intenção de realizá-lo, sem medir consequências (PAIM, 

2005, p. 70). 

 

Percebemos assim uma associação de certa forma estável e estabelecida entre 

esses dois recortes, No entanto, uma pergunta se precipitava: como emerge uma 

associação entre Psicologia das Multidões e Operações de Choque? E por que essa 

Psicologia das Massas, tal como se apresentava nos manuais e materiais didáticos? 

 Estudando história das polícias constatamos algumas referências da emergência 

das mesmas justamente enquanto instrumento de intervenção em ‘Massas’. Monjardet 

(2002) nos aponta que foi na Inglaterra
178

, na primeira metade do século XIX ainda de 

forma embrionária, onde se estabeleceu o modelo das polícias modernas, quando uma 

autoridade provoca a criação pelo governo de um órgão de força interna, para que se pudesse 

evitar a utilização do Exército, justamente para atuar na repressão das revoltas sociais 

emergentes. 

 No mesmo sentido, fornecendo-nos pistas dessa ligação dos dois campos, Bretas (1997) 

aponta que: 

 

Quando começaram a surgir estudos sociológicos a respeito da polícia, 

no correr de 1960, o Center for Social Organization Studies da 

Universidade de Chicago preparou um volume sobre a polícia, 

                                                             
178

 Parece-nos que a Inglaterra foi inspiradora das polícias em vários aspectos, como complementa ainda 

Monjardet (2002) “Polícia urbana Peel, político inglês que foi, em 1829, o criador da polícia municipal 

em Londres e de seus bobbies. Seus “princípios”, editados na época, inspiraram desde então as polícias 

anglo-saxãs até os nossos dias” (p. 283-284). 
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dedicando dois capítulos à sua história
179

. Na bibliografia apresentada 

no final da obra eram assinalados textos relevantes onde, 

significativamente, não havia nenhum sobre história. A versão de 

Silver para o desenvolvimento da polícia no século XIX associou-se 

aos estudos sobre os movimentos de massa desenvolvidos por Rudé e 

Hobsbawn. No seu entender, as forças policiais surgem como resposta  

das elites aos protestos de trabalhadores contra o avanço do 

capitalismo, desenvolvidos a partir dos movimentos luditas até o 

cartismo.
180

 (BRETAS, 1997, p. 20-21). 

 

 Então, a própria historiografia inicial da polícia inicia-se citando contextos e 

obras que estudavam na verdade os chamados movimentos de massa. A emergência 

destes foi então um primeiro fio para elucidar esse ‘namoro’ – Psicologia das Massas 

com Operações de Choque – já constituído que encontrei quando cheguei para trabalhar 

com policiamento de choque, e sobre o qual afirmavam compor parte de minhas 

atribuições enquanto psicóloga naquele espaço. 

 Colocamos-nos, portanto, a cartografar quais processos estariam em curso nesse 

‘nascimento’ das polícias e sua ligação com um determinado tipo, uma vez que 

constatamos que não era qualquer, de Psicologia das Massas. Processo que nos levou 

novamente a uma viagem no tempo e espaço. 

 A humanidade passa por uma série de transformações: “Estamos no século 

XVIII. A emergência do Estado moderno se dá na confluência de forças (...)” 

(BARROS; JOSEPHEN, 2008, p. 441). 

O século XVIII é marcado pelo aparecimento de modificações em vários 

aspectos: social, econômico, político, cultural, científico, tecnológico. O feudalismo 

declinara; o mercantilismo se amplifica com a ascensão do ideário burguês; o 

movimento Iluminista inaugura uma nova relação com o conhecimento, centrado no 

homem e não mais na figura divina; a Revolução Francesa propaga valores de 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade; a noção de Contrato Social se afirma e este passa a 

ser entendido como mediador das relações humanas. 
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 Allan Silver. The demand for order in civil society: a review of some themes in the history of urban 

crime, police and riot. In D. J. Bordua (ed.). The Police: Six Sociological Essays. New York: John Wiley 

& Sons, Inc., 1967. pp. 1-24. 

180
 Sobre os movimentos populares ingleses no início do século XIX, ver E. P. Thompson. The making of 

english working class. Londres: Penguin, 1980; Eric Hobsbawn e George Rudé. Capitão Swing. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
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A partir de tais alterações, ocorridas naquele momento principalmente na Europa 

Ocidental, configura-se um novo agenciamento, que se afirma em substituição aos 

poderes soberanos vigentes anteriormente e todo o modo de funcionamento que o 

acompanhava: 

 

A emergência do Estado moderno se dá na confluência de forças que 

investem no desaparecimento das diferenças, uma vez que, perante 

este novo Estado constituído pelo capitalismo liberal, todos os 

indivíduos devem ser vistos como iguais, com as mesmas 

possibilidades de ascender na hierarquia social. Esta igualdade de 

direitos frente ao Estado se faz, por outro lado, como exigência de 

direito às expressões individuais. Como ressalta o romantismo (cf. 

capítulo 25), todos são também diferentes em suas essências podendo-

se almejar lugares destacados na estrutura da nova sociedade. É, 

portanto, um novo cenário que se apresenta: direito à igualdade aliado 

à garantia que o Estado deveria dar às expressões das diferentes 

características pessoais (BARROS; JOSEPHEN, 2008, p. 441). 

 

No bojo dessas mudanças, acontece o incremento de centros urbanos em 

substituição aos feudos. As cidades tornam-se lugares de mercado, produção e 

consumo. Mas também o palco das primeiras ‘expressões’, manifestações e revoltas das 

camadas populares emergentes que passaram a ser afetadas de outra maneira pela nova 

configuração econômico-social, com efeitos como ausência de regulamentação do 

trabalho e regimes extenuantes, ou desemprego e superpopulação urbana, acarretando 

problemas sanitários, de escassez de moradia e de comida. E assim, desde a Revolução 

Francesa, a história dos consequentes confrontos de multidões chamava a atenção 

(FARGE, 1986). 

 Com toda uma reconfiguração dos espaços públicos surgem novas formas de 

sociabilidade humana, com o: 

 

(...) adensamento populacional dessas cidades: multidões de pessoas 

que passam a percorrer suas ruas e avenidas, produzindo o 

acontecimento da relação de seus moradores com pessoas estranhas – 

os operários, os caixeiros de bancos, os moradores das zonas rurais 

que vão todos, às cidades, em busca de trabalho (BARROS; 

JOSEPHEN, 2008, p. 444). 

 

Um novo contingente de pessoas e rotinas passa a circular no espaço urbano, 

alterando os modos de relações sociais que vigiam, modificando até mesmo as maneiras 

de conceber e lidar com espaços públicos e privados. 
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 Agitações sociais e movimentos populares reivindicatórios passaram a existir, 

em grande parte como uma reação dos operários ao sistema fabril, trabalhadores 

procuraram se organizar em associações. “Já desde o século XVIII, quando ocorria na 

Grã-Bretanha a chamada Revolução Industrial, o processo de instalação do sistema 

fabril capitalista instaurou uma violenta transformação na relação homem-trabalho.” 

(BARROS; JOSEPHEN, 2008, p. 443). E esses movimentos de massas se perpetuam no 

século XIX: 

 

Entre 1831 e 1848 várias insurreições operárias ocorreram na Europa 

(Athayde, 1988). São exemplos os movimentos em 1831 e 1834 dos 

operários de Lyon; em 1847, a fundação da Liga dos Comunistas (com 

destaque para Marx e Engels); em 1848, na França, intensas lutas 

entre burgueses republicanos e operários socialistas (BARROS; 

JOSEPHEN, 2008, p. 448). 

 

 Aponta-se que as lutas travadas no século XIX, sobretudo na França, foram 

marcadas, por um lado, pelo desejo de restaurar o Antigo Regime, e por outro lado, pela 

implementação de governos liberais. O episódio mais impactante foi o de 1871: 

 

Em março desse ano, na França, uma insurreição do proletariado, com 

o apoio da pequena burguesia, organiza o que ficou conhecido como 

“Comuna de Paris”. Os trabalhadores organizaram-se em Comitês de 

Fábrica, experimentando formas autogestivas inovadoras em seus 

processos de decisão (...) (BARROS; JOSEPHEN, 2008, p. 448). 

 

Diante destes fenômenos, no contexto de capitalismo em ascensão uma demanda 

se apresenta: “a regulação e organização das grandes cidades europeias que sofriam com 

o aumento acelerado em termos do volume de população que por elas circulavam, e 

assistiam ao incremento de sua importância político-econômica”. (BARROS; 

JOSEPHEN, 2008, p. 442). O que significaria regulação e organização de toda uma 

população também. 

No entanto, o que se percebe é que muitas vezes esses acontecimentos 

inspiravam uma vivência ambígua: entre senti-los como movimentos de reivindicação e 

construção de direitos até então não reconhecidos ou como perigo e ameaça. “As 

“turbas”, como eram nomeados especialmente os movimentos franceses e ingleses que 

reivindicavam condições de trabalho mais dignas, passaram a causar pânico, pois eram 

vistas como capazes de atos desenfreados e considerados irracionais.” (BARROS; 

JOSEPHEN, 2008, p. 442). 
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 Nesse cenário irrompe um grande interesse em conhecer fenômenos de 

multidões, ou de Massas, como eram, então, nomeadas, e algumas disciplinas foram 

criadas para dar conta dessas novas organizações. Alguns autores passam a estudar 

agrupamentos humanos e produzir apontamentos sobre eles
181

 – interesse que 

permaneceu até os dias atuais, embora com diversas abordagens elaboradas. 

O interesse despertado pelas manifestações coletivas e o medo da insurreição das 

multidões no século XIX despertaram a atenção dos historiadores e intelectuais da 

sociologia nascente da época para o estudo da Psicologia das Multidões dando início às 

investigações sobre o tema e à preocupação com a compreensão dos comportamentos 

coletivos. A multidão passou a ser objeto de reflexão teórica – o que reverbera sempre 

nas práticas também – a partir dos movimentos revolucionários e a questão do número 

entrou no cenário político. 

 Contudo, muito do que se falou das Multidões por muitos se focou em analisar 

questões como: sua natureza, o que as move, o que as mantém unidas, quais diferenças 

comportamentais e ideológicas poderiam advir de se organizar em agrupamentos 

humanos. De uma forma geral, na literatura inicial sobre a temática sobressaiu “uma 

forma de ver as massas segundo um viés negativo, como ligadas à irracionalidade, à 

impotência e à sujeição a líderes e a ideologias.” (BARROS; JOSEPHEN, 2008, p. 

454). O século XIX foi o século das teorias pessimistas do número, que sempre 

associavam a multidão à barbárie, à violência e à irracionalidade (WOLTON, 1989). 

 

Uma relação antonímica entre razão e grande número foi construída, 

reiterando a dúvida sobre a capacidade da multidão em se governar. 

Nessa perspectiva, embora o iluminismo tenha inspirado a integração 

da multidão à política, esse pensamento continha, nas palavras de 
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 Alguns autores e obras que podem ser consultadas neste sentido: - Hippolyte A. Taine [1828-1893] 
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de massas do fascismo”, em 1933; -Elias Canetti [1905-1994] publica “Massa e poder”, em 1983; -

Michael Hardt [1960- ] e Antonio Negri [1933- ] escreveram em 2004 o livro: “Multitude: War and 

Democracy in the Age of Empire”, New York: Penguin. A tradução brasileira: “Multidão” foi publicada 

em 2005. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1828
https://pt.wikipedia.org/wiki/1893
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Reynié (1988), uma “contradição delicada”, a saber, entre o medo da 

multidão totalmente manifesto e a retórica a favor de que o povo 

ocupasse o centro político (AGUIAR, 2011, p. 638-639). 

 

Contradição que se sente de forma perene. E até que as multidões passassem a se 

constituir objeto de investigação científica, ou mesmo depois disto, “inúmeras questões 

sobre seu comportamento foram enunciadas ao longo do século XIX, podendo ser 

resumidas numa pergunta: o que é uma multidão?” (MOSCOVICI, 1981, p.98). 

 As transformações mencionadas até aqui precisam ser pensadas não 

simplesmente como meras mudanças nos costumes e práticas da humanidade ao acaso. 

Todo esse conjunto que emerge materializando outras maneiras de sociabilidade traz em 

seu bojo uma nova lógica de funcionamento, produzem novas maneiras de pensar, sentir 

e agir, uma nova produção de subjetividade. 

Uma confluência de forças em curso na construção de um novo Estado 

constituído pelo capitalismo liberal. Processos da inscrição do capital. O pensamento 

liberal, ao lançar seu olhar para a “naturalidade” dos fenômenos, vai procurar agir junto 

a ela, não para barrá-la, mas pelo contrário, buscando manipulá-la, conduzi-la, geri-la. 

Para isso faz-se necessário munir-se de/produzir um conhecimento preciso a respeito 

dos entes governados. 

O capitalismo traz consigo sua capacidade de controlar e organizar 

produtivamente não só as atividades econômicas, mas, e talvez, sobretudo, a dimensão 

subjetiva, a subjetividade se constitui como matéria prima. Segundo Guattari (1986) a 

configuração capitalista pode ser dita semiótica. 

 

O Capital não é uma categoria abstrata, diz Guattari, é um operador 

semiótico a serviço de formações sociais de um tipo específico. Sua 

função é assumir o equilíbrio, a regulação e a sobrecodificação das 

formações de poder próprias às sociedades industriais, bem como de 

suas relações de força. As funções diagramáticas específicas do 

capitalismo são funções de inscrição do Capital nas relações sociais e 

tais funções não são representativas, mas sim operatórias. Assim, os 

problemas políticos não dependem apenas de máquinas concretas 

(Estados, instituições, sindicatos, redes sociais). Se os reduzíssemos a 

isso, as práticas discursivas se identificariam a aparelhos ideológicos, 

como aqueles descritos por Althusser: a escola, as igrejas, os partidos, 

os sindicatos etc. Para Guattari, um problema social não se reduz a 

equipamentos particulares, pois o campo social não pode ser 

esquadrinhado sob uma semiótica do significante (ROQUE, 2015, p. 

99-100). 
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 Assim, para a fabricação de uma lógica do capital, existem máquinas que com 

funções diagramáticas específicas vão esquadrinhando a vida – de uma forma dispersa e 

capilar, não se restringindo ou se circunscrevendo às instituições, que a atualizam. Se 

assim fosse nem o fariam de forma hegemônica e dominante. Máquinas que Deleuze e 

Guattari nomearam como ‘Abstratas’
182

 e que tem como modo de funcionamento o 

diagrama para botarem a operar os saberes.  

O diagrama realiza a produção de novas relações de forças. É preciso atentar 

para a dimensão produtora do diagrama. “O diagrama estabelece conexões, mas não 

com o objetivo de representar algo real, ele constitui um real porvir.” (ROQUE, 2015, p. 

84). O diagrama não pretende realizar uma representação de um mundo já dado. “Ele 

faz existir um ser do qual não se saberia falar de outra forma a não ser por meio do 

diagrama.” (ROQUE, 2015, p. 88). Há, assim, em um só tempo, a inauguração de uma 

nova realidade com o advento de um diagrama. Podemos apontar que as transformações 

operadas no mundo, fabricam um mundo inédito, composto por novas relações que 

inauguram a possibilidade de acontecimentos que não teriam condições de existência de 

outra forma. 

 Roque (2015) nos auxilia nessa compreensão ao realizar um percurso 

matemático da constituição de um diagrama e demonstrando seu funcionamento: “não 

representam números que existem, mas novos números que passam a existir graças ao 

diagrama, é o diagrama que os torna real e garante sua cidadania matemática.” 

(ROQUE, 2015, p. 90)
183

. 

 Um diagrama, que não funciona para representar um mundo objetivado, e sim 

fabrica um novo tipo de realidade, é um elemento importante para elucidarmos a 
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 “A máquina abstrata, tal como Deleuze e Guattari propõem, não separa os estratos – de expressão e de 

conteúdo, semiótico e físico –, ela opera uma passagem direta entre os signos e as coisas. E o modo pelo 

qual o faz é dito “um processo diagramático”. A máquina aqui não é uma metáfora, é máquina porque 

trabalha o real, fabrica-o, ao mesmo tempo em que forja um regime de signos. A máquina aqui implica 

pensar a produção de signos, ingrediente fundamental no funcionamento do capitalismo atualmente.” 

(ROQUE, 2015, p. 98). Nesse sentido, podemos continuar com Roque, quando ela afirma que “a 

dimensão do diagrama pode ser dita abstrata, porque não concerne às encarnações concretas (funções 

finalizadas organizadas) que a atualizam; mas ela é também real (e não somente pensada), pois cartografa 

funções e matérias informais que se estendem por todo o tecido social, e que agem positivamente sobre 

ele.” (ROQUE, 2015, p. 97). 

183
 Para uma leitura mais aprofundada sobre o conceito de diagrama ver: ROQUE, Tatiana. Sobre a 

noção de diagrama: matemática, semiótica e as lutas minoritárias. Revista Trágica: estudos de 

filosofia da imanência – 1º quadrimestre de 2015 – Vol. 8 – nº 1 – pp.84-104. 
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imanência capitalista. “O capitalismo não possui leis que lhe sejam exteriores, 

transcendentes, mas funciona somente por meio de leis imanentes.” (ROQUE, 2015, p. 

86). 

 Dessa forma, a noção de diagrama nos auxilia a entender a axiomática
184

 do 

capitalismo, o seu modo de funcionamento. Como ele se constitui e se mantém a partir 

de transformações semióticas que fazem irromper uma nova engrenagem, produzem um 

novo mundo, a possibilidade de novas relações, inaugurados juntamente com sua 

proposição, de modo diagramático. 

 

Os axiomas do capitalismo não são evidentemente proposições 

teóricas, nem fórmulas ideológicas, mas enunciados operatórios que 

constituem a forma semiológica do Capital e que entram como partes 

componentes nos agenciamentos de produção, de circulação e de 

consumo. Os axiomas são enunciados primeiros, que não derivam de 

um outro ou não dependem de um outro (DELEUZE; GUATTARI, 

1997, p. 143). 

 

 Segundo Roque (2015), “Deleuze e Guattari chamam de “axiomática” os 

enunciados de poder que não pertencem a ninguém, os enunciados vazios que regem a 

imanência capitalista. É um fato de maioria. Maioria de expressão ou de conteúdo.” 

(ROQUE, 2015, p. 102). 

 

O capitalismo é bem uma axiomática porque não tem leis que não 

sejam imanentes. Ele gostaria de fazer crer que se choca com os 

limites do Universo, com o limite extremo dos recursos e das energias. 

Mas ele se choca tão-somente com seus próprios limites (depreciação 

periódica do capital existente), e repele ou desloca apenas seus 

próprios limites (formação de um novo capital, em novas indústrias 

com forte taxa de lucro) (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 145). 

 

Entender a realidade engendrada axiomaticamente nos ajudará a continuar o 

percurso de análise proposto nesse trabalho. Uma vez que é relevante analisar que tais 

transformações não foram meramente uma substituição de regime político, uma 

modificação na ocupação espacial dos territórios, ou uma nova forma de economia; elas 

decompuseram a lógica vigente e num mesmo movimento inauguraram todo um novo 

                                                             
184

 Axiomática é uma teoria coerente e sistemática formada inicialmente por um conjunto organizado de 

noções primitivas admitidas sem demonstração, os axiomas, a partir dos quais é possível definir e 

demonstrar outros termos logicamente dedutíveis. 
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modo de funcionamento que passa a governar de forma dominante as vidas e a produzir 

o mundo, e o que lhe habita. 

 Neste sentido, o interesse sobre os fenômenos coletivos, e a produção de 

conhecimento e práticas que o acompanham, como por exemplo a resposta policial 

produzida a esses fenômenos, estão intimamente conectados com tais produções. 

 Na axiomática do capitalismo, na qual os fluxos precisam ser conjugados, as 

multidões inspiravam a necessidade de conhecê-las para que pudessem ser geridas e 

controladas, e assim conjugadas, uma vez que no contexto de capitalismo em ascensão, 

como nos referimos anteriormente, essa demanda se apresenta: “a regulação e 

organização das grandes cidades europeias”, e, assim, tudo o mais com elas 

relacionadas também, dentre eles os movimentos populares. 

Para se entender as aplicações dos conhecimentos produzidos sobre a psicologia 

das multidões – já desde a época mencionada: século XVIII/XIX – e a relação destes 

com policiamento de ordem pública/antidistúrbio
185

 é preciso discutir a emergência 

histórica de tais teorias e sua ligação com a circunstância da inauguração da axiomática 

capitalística que analisamos, na qual irrompem os protestos políticos e agitações 

urbanas que se deram na Europa ocidental, de onde vem sua proveniência, no momento 

da emergência destes saberes. 

 

Isto possivelmente é mais evidente pela história do século dezenove 

na França, o lugar de nascimento da Psicologia das Multidões 

‘científica’. Da Revolução de 1789 até o final do século XIX, a França 

foi assolada por instabilidade política ligada à capacidade das 

multidões de ameaçar ou derrubar regimes políticos sucessivos. Foi 

nesse contexto que a Psicologia das Multidões surge como uma base 

‘científica’ para compreender, controlar e minar a ameaça que o 

protesto da classe trabalhadora representava para a economia 

industrial capitalista emergente (STTOT, 2009, p. 4, tradução livre). 

 

Taine
186

 foi o primeiro a produzir uma teoria dita científica sobre a Psicologia do 

comportamento das Multidões em 1876 estudando a história social francesa em seu 
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 Nomenclaturas que costumam ser utilizadas para se referir à atividade policial no contexto de 

multidões, sobretudo nos lugares que não se denominam diretamente como ‘Choque’. 

186
 Hippolyte Adolphe Taine [1828 - 1893] foi um crítico e historiador francês, membro da Academia 

francesa. Foi um dos expoentes do Positivismo do século XIX, na França. O Método de Taine consistia 

em fazer história e compreender o homem à luz de três fatores determinantes: meio ambiente, raça e 

momento histórico. Estas teorias foram aplicadas ao movimento artístico realista. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1828
https://pt.wikipedia.org/wiki/1893
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_membros_da_Academia_francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Positivismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Determinismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
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livro “Origens da França contemporânea”, obra produzida no contexto do colapso do 

exército francês durante a guerra Franco Prussiana de 1871 e a declaração do socialista 

“Comuna de Paris”. 

 No entanto, foi Gustave Le Bon que de fato popularizou os conhecimentos 

elaborados por ele sobre Psicologia das Multidões: 

 

Contudo, a figura central na popularização dessa forma de psicologia de 

massas foi sem dúvida Gustave Le Bon, cujo clássico “Psychologie des 

Foules” foi publicado em 1895. Este trabalho é reconhecido como o texto de 

psicologia social mais lido de todos os tempos. Mas a obra de Le Bon foi 

influente não devido a sua validade científica, porque ele, como Taine, não 

baseou-se em dados, mas porque Le Bon levou as descobertas das sociedades 

fechadas da ciência e divulgou-as a elite pública e política ansiosa para 

entender e controlar a multidão em um momento de crescente ameaça 

da revolução socialista (STTOT, 2009, p. 4-5, tradução livre, grifo nosso). 

 

 A questão é que a emergência desses saberes de cunho eminentemente 

positivista não somente forneceram um conhecimento entendido como válido sobre os 

ditos problemas sociais com multidões, mas também proveram supostas soluções para 

tais, caminhando, assim, no sentido de aplacar a ansiedade, da elite e dos políticos, de 

controlar as multidões. Caminhando assim para instrumentalizar esferas, tais como, a 

polícia nascente. 

Durante esse mesmo contexto histórico e social a ciência criminológica também 

emergia e, da mesma forma, bastante marcada por essa epistemologia e por esse anseio, 

como vimos. Diziam os criminólogos positivistas
187

: “Assim como o indivíduo está 

predeterminado a cometer delitos (...) a sociedade está predisposta a defender-se” 

(ELBERT, 2003, p. 59). Como nos aponta Foucault (2002): “Vai aparecer, nesse 

momento, a ideia de uma guerra interna como defesa da sociedade contra os perigos que 

nascem em seu próprio corpo e de seu próprio corpo” (p. 258). Uma teoria penal de 

“defesa social” que fomentará “medidas de defesa tomadas pela sociedade contra o 

“inimigo social”” (p. 340). Podemos continuar colocando em análise o quanto a partir 

dessas concepções “elaboram- se, no século XIX, as técnicas de discriminação, de 
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 Como aponta Carvalho (2008), diferentemente dos demais ramos do direito, as ciências criminais, no 

final do século XIX, colonizadas pela nascente Criminologia (de cunho positivista-etiológico), 

reinvindicou para si o estatuto científico do estudo do crime e da criminalidade. “Na gestação do 

paradigma criminológico positivista, o logos de investigação foi localizado no homo criminalis e na 

etiologia do delito” (CARVALHO, 2009, p. 295), havendo um deslocamento do estudo abstrato das leis 

penais para os processos causais que determinaram o delito. 
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isolamento e de normalização dos indivíduos “perigosos”:” (p. 344). Assim, é possível 

afirmarmos como também as multidões, que não escaparam a esse rótulo de perigosas, 

passaram a inspirar a necessidade de conhecê-las e categorizá-las para adequar medidas 

e ações em relação a elas, intervenções apontadas, em grande parte das vezes, até 

mesmo como em nome da defesa da sociedade. 

A despeito de estarmos relatando concepções que emergiram no século XIX, a 

subjetivação de ‘classes perigosas’ está arraigada, até hoje, no saber e na socialização 

cotidiana, com toda a ameaça que supostamente pode encerrar e com toda a mobilização 

de defesa que deveriam provocar. Assim o suposto perigoso ou perigosos, quando se 

agrupam em multidões, inspiram intervenções que teriam como objetivo ter sua suposta 

periculosidade neutralizada, gerida, controlada de alguma forma. 

 A “descoberta” da periculosidade teve como desdobramento também o que se 

chamou de “temibilidade”, o quantum de perigo que alguém, ou um grupo/multidão, no 

caso do nosso foco de estudo aqui, possuem e também o prognóstico de periculosidade, 

a quantidade de mal a ser prevista, a ser antecipada. 

Podemos aqui colocar essas ideias em análise: problematizar o quanto, a partir 

delas, vários sujeitos, várias modos de estar no mundo, vários grupos e movimentos 

passaram a ser entendidos já virtualmente, inclusive, como perigosos e temidos por 

todos nós, antes mesmos até que cometessem qualquer ato concretamente, e passamos, 

então, a buscar seus movimentos futuros para instruir intervenções e prevenções da 

suposta exposição a esses perigos. Assim, as teorias que foram sendo produzidas sobre a 

psicologia das multidões buscavam dar conta desse anseio difuso de tornar possível uma 

análise preditiva dos perigos coletivos que circulavam sobre os espaços das novas cenas 

urbanas para sobre elas poder intervir. Mas era preciso também, então, construir as 

instâncias de intervenção. A polícia se configurará numa delas. 

 Quais multidões existem? Que tipos? O que são? Quais nos ameaçariam? Quais 

fariam parte das classes perigosas para as nossas vidas? Que periculosidade 

encerrariam? E que temibilidade? Como nos defendermos? Foram questões para 

guiarem e instrumentalizarem as intervenções sobre esses fenômenos. 

 Essas ideias se materializam, atualmente algumas maneiras de observá-las em 

operação são possíveis: na produção de textos sobre multidões e intervenções sobre tais; 

na subjetivação cotidiana e dispersa que constitui formas de pensar, sentir e agir esse 

fenômeno; na forma como se relacionam alguns conhecimentos que vêm sendo 
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produzido em Psicologia das Multidões e policiamento em cenários de multidão nos 

textos e Manuais de Polícia, fazendo a tradução dos saberes produzidos em Psicologia 

das Multidões e desdobrando-os em análises instrumentais que subsidiem intervenções 

policiais nesses cenários. 

Uma relação estabelecida entre necessidade de produção de conhecimento para 

intervenção adequada se afirma – não só nesse contexto restrito isso se presentifica –, 

mas o que se observa é que um tipo de produção de saber específico se fortalece, cujos 

fundamentos apontam a suposta possibilidade de viabilizar esse anseio, categorizando, 

tipificando, mapeando e gerindo de forma homogênea e aparentemente estática um 

fenômeno, aqui, no campo recortado nesse trabalho, o dos agrupamentos humanos. 

Reynié (1988) no mostra como antes do aparecimento do Estado Moderno, 

período precedente à Revolução Francesa, a questão do número era apenas um 

problema administrativo, relacionado à repartição de massas populacionais, ao 

equilíbrio urbano, à higiene ou meramente à avaliação estatística. É a partir do período 

revolucionário que desponta no final do século XVIII, que o ‘número’ entrou 

definitivamente na cena política e desde então não se fez mais política sem se considerar 

o papel das multidões (WOLTON, 1989). 

 A partir de então, da preponderância política da questão do número, apesar de 

algumas reflexões que têm sido produzidas nesse campo nos ajudarem a compreender 

como acepções diferentes, construídas para analisar o coletivo humano, abordaram os 

agrupamentos de maneiras distintas, percebemos prevalecer na produção de 

subjetividade de uma forma mais impregnada uma determinada abordagem do 

fenômeno. 

Com todo o contexto que apresentamos que foi possível grande parte das 

referências bibliográficas elaborarem classificações ditas para tipificar as Multidões, 

definindo-as e apontando também supostos fatores psicológicos específicos que afetam 

o comportamento dos indivíduos quando em agrupamentos humanos. E, como temos 

analisado também, o quanto estas perspectivas se debruçam sobre o fenômeno 

restringindo tais fatores que afetariam a dinâmica individual/coletiva de forma isolada 

supostamente a própria multidão, numa leitura hermética. 

Nesse sentido é que, atualmente circula uma crítica que busca realizar uma 

distinção da abordagem dos agrupamentos humanos desde a forma como se nomeia os 

agrupamentos humanos, a denominação pode também estar relacionada com que 
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produção de mundo que se estaria comprometido. Assim, apontando-se que a escolha 

pela nomeação ‘Massa’ encerraria uma perspectiva que entende o coletivo como um 

fenômeno mais homogêneo, estático. Como se um grupo estivesse pronto e acabado e 

fosse constituído por fatores intrínsecos a uma suposta natureza que possuísse. Uma 

possibilidade de abordagem, talvez até dominante na subjetivação cotidiana, que vai 

fortalecer uma leitura não relacional, mas ‘endogeneizada’ e circunscrita, limitando não 

só a análise como também as possibilidades de mundo em curso. Essa abordagem 

suprime do cenário a relação, o encontro produtor de mundo e quiçá de transformações 

e novos movimentos. 

 O que gostaríamos de colocar em questão na reflexão que propomos são os 

efeitos dessa abordagem do fenômeno e que produção de mundo e relações constroem? 

 Uma das questões que se coloca é que muito do que inicialmente foi produzido 

de conhecimento sobre multidões, textos mais clássicos como, por exemplo, Psicologia 

das Multidões – ou Massas, como por vezes também é intitulado – de Gustave Le Bon 

(1895), se restringiu a tentativa de analisá-las de fato nesta perspectiva de uma forma 

isolada, sem enfatizar as relações estabelecidas e os efeitos das intervenções sobre estas 

afetando seus funcionamento e dinâmica, sem levar em consideração as intervenções 

como componentes do mundo que se produz também. Uma noção na qual a observação 

e a abordagem desenvolvida às Multidões, como desde antes mencionamos, assim não 

foram entendidas como parte integrante da produção coletiva do cenário e das relações 

sociais num determinado espaço e tempo. Mas sim atribuindo uma suposta 

interioridade, natureza – quase sempre referente a perigo – e desconexão do 

funcionamento e dos fenômenos o que acarreta muitas vezes uma desimplicação da 

produção do mundo e dos sujeitos, como se uma intervenção fosse uma ação técnica, 

asséptica e neutra, cujo efeito se restringe a agir sobre, somente com fins de suposta 

solução. 

“As multidões são como a Esfinge da antiga parábola: é preciso saber resolver os 

problemas que a psicologia delas nos apresenta ou se resignar a ser devorado por elas 

(...)” (LE BON, 1895, p. 97). 

 Logo, engendram os enunciados o foco recorrente da análise das multidões 

considerando suas manifestações e seus desdobramentos um fenômeno puramente 

endógeno. Grande parte dos materiais disponíveis na interface Psicologia das Multidões 

e atuação policial em tais cenários, como vimos, então, colocaram a leitura dos cenários 
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de multidão como um exercício de observação de um ponto exterior que não afeta o seu 

desenrolar, que não compõem a dinâmica em curso. Esse enfoque produziu ao longo do 

tempo muito mais teorias sobre as multidões do que reflexões sobre as abordagens e as 

relações estabelecidas nesses cenários. 

 No entanto, como apontamos anteriormente, essa é uma dimensão da axiomática 

capitalística: fazer crer que o que o “capitalismo se choca é com os limites do universo” 

limites ditos intrínsecos e naturais, e não produzidos pelo próprio funcionamento que 

construímos. Assim, as questões e limites estariam restritos à Massa e não seriam uma 

dimensão produtiva do diagrama. E, assim sendo, não teria então a ver com a sua lógica 

de funcionamento, e consequente leitura/produção de mundo, mas com as supostas 

interioridades e naturezas dos coletivos. O que isentaria qualquer instância de 

intervenção com o mundo produzido. 

 O que apontamos nesse trabalho é uma necessidade de incluir em nossas análises 

essa dimensão axiomática, o diagrama que produz uma determinada, e não qualquer, 

lógica e construção de mundo. Processos de inscrição do capital, cujo aspecto traz 

consigo sua capacidade de controlar e organizar produtivamente não só as atividades 

econômicas, mas, e talvez, sobretudo, a dimensão subjetiva, com formações sociais de 

um tipo específico, conforme analisamos. 

 Acreditamos que tal análise pode potencializar a criação de outras possibilidades 

de mundo, de fenômenos coletivos, de intervenções. 

 Nesse sentido, uma possibilidade de problematização destas perspectivas das 

Massas pode ser realizada com o auxílio de proposições de Aguiar (2011) que nos 

aponta: 

 

A partir da perspectiva demofóbica
188

, abriu-se caminho para se 

identificarem premissas recônditas no pensamento político moderno, como as 

da teoria política que tematizou a complexidade do governo do “grande 

número”, a exterioridade da organização e, por conseguinte, a limitação das 

experiências coletivas de existência (AGUIAR, 2011, p. 637-638). 

 

Segundo Aguiar (2011) o aspecto demofóbico pareceu tão incontornável, no 

entanto, quanto o avanço da democracia inevitável. Com a consolidação do processo da 
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 “Em termos gerais, a noção de demofobia pretende designar o medo ou desprezo que o demos (e 

equivalentes como povo, massas, multidões) inspirou nos pensadores modernos que formularam questões 

pertinentes à democracia” (AGUIAR, 2011, p. 637). 
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democracia, perpetuaram-se questões do tipo: “Como gerir as massas? Como canalizar 

suas paixões e seus interesses? Como evitar que a potência do povo se degrade em 

brutalidade da multidão?” (ROSANVALLON, 1992, p.377). 

 

Com efeito, essas teorias gravitaram em torno da domesticação das massas, 

da repressão de seus impulsos e paixões, da contenção e represamento da 

multidão, da tutelagem dos de baixo, da regulação do demos ou da 

“racionalização da gestão do número” (Reynié, 1988). O limite dessa teoria 

se manifestou no fato de, em nome da democracia, poder se subsumir o 

demos, do qual ela não poderia prescindir (AGUIAR, 2011, p. 638). 

 

 O que é apostamos que é preciso se perguntar, numa análise de implicações 

conectada com as ações que produzimos é: a serviço de que construções de mundo estão 

as Gestões de Massas/Multidões? Os Controles de Distúrbios? Reeditando e atualizando 

que lógicas de mundo? Se dedicar a tentativa de tipificar e circunscrever de forma 

perene os coletivos tem nos servido a que? 

 Tais questões produzem análise sobre a tensão que transversaliza as análises 

sobre multidão, a apresentando como algo potencialmente, ou, às vezes, até mesmo 

inerentemente perigoso como vimos, na qual as intervenções sobre elas então, sobretudo 

as policiais a quem caberia essas ações, objetivam em última instância neutralizar tais 

perigos. 

 Acreditamos, porém, na existência de uma multiplicidade que abre também 

outros possíveis. Existe também um número crescente de literaturas que fazem 

referência ao coletivo, não como uma ameaça, e sim como potência de criação e 

mudança. 

Diante desses aspectos um questionamento importante se apresenta: como 

transitar no conflito, ou melhor, dizendo, no dilema da ambiguidade sentida em relação 

às multidões, por um lado vistas como ameaça, potencial perigo, e por outro como ação 

coletiva que pode converter o sofrimento em força transformadora, como possibilidade 

de constituição da multidão como agente político, como potência? 

Nesse sentido, é possível compreender a afirmação de Moscovici (1981) de que 

“a psicologia das multidões é como a economia política, uma das ciências do homem 

cujas ideias tem feito história, quer dizer tem marcado de maneira concreta os feitos de 

sua época” (MOSCOVICI, 1981, p.29). 

 Segundo Barros e Josephson (2008) se num aspecto molar (representação que 

define grandes conjuntos) as massas acumularam algumas conquistas ao longo do 
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século XIX, essas não caminharam em consonância com as problematizações dos 

modos de subjetivação – as maneiras de senti-las, pensá-las e agir em relação a elas – 

que estavam em curso quando tais operações se processavam. 

 

Pensar a transformação social como processo “paralelo” ao da transformação 

dos modos de subjetivação manteve a dualização entre esses registros. Assim, 

mesmo nesse século em que os movimentos de massa trouxeram importantes 

conquistas para os trabalhadores, tendo criado, em especial, propostas de 

sistemas políticos aliados aos seus interesses – uma sociedade mais justa e 

igual para todos –, permaneceu o “modo individual” como o predominante na 

produção das subjetividades (BARROS; JOSEPHSON, 2008, p. 455). 

 

 Essa dicotomia se mantém atualizada, não só na dimensão indivíduo vs. 

sociedade, como também em ameaça vs. potência. E como escapar dessas 

representações/produções para a subjetivação das multidões, ou mesmo na atividade 

policial de intervenção em multidões? Como resistir às capturas do axioma 

capitalístico? 

 Percorremos algumas pistas com Roque (2002) “a resistência é uma dobra, 

dobra que deve mobilizar a existência por completo, desdobrando-a, isto é, 

transformando-a em vida, em retomada da subjetividade como criação, ou melhor, como 

em criação” (p. 31, grifo da autora). 

 Em criação, em movimento, em construção Coletiva, não um aglomerado inerte 

e não relacional. São essas forças em processo que podemos acompanhar. E ainda 

conforme Roque (2002) “Para que um movimento produza diferenças, é preciso que, 

para além de sua porção constituída, haja outra, que é constituinte do movimento e sem 

a qual qualquer movimento correria o risco de cristalizar-se, estagnar-se e se deixar 

capturar” (p. 31). 

 

(...) se este movimento contentar-se com o momento de parada que a 

contrariedade exprime, constituindo- se em um movimento contra alguma 

coisa, ele não pode criar diferença. É preciso resistir à captura do processo de 

resistência pela linguagem e pelos parâmetros quantitativos que impregnam a 

atualidade. O movimento dos movimentos se insere na ordem qualitativa da 

invenção e não na ordem quantitativa dos resultados. É por isso que a 

discussão da eficácia neste contexto é uma armadilha: o movimento dos 

movimentos é necessariamente aberto. A diferença só pode ser produzida 

com o desdobramento do processo de constituição do próprio movimento, 

pelas diferenciações que daí surgirão e que o farão prosseguir, não 

necessariamente em linha reta, mas com tropeços e retomadas, momentos de 

fraqueza e de potência. Essa segunda movimentação, que se processa 

concomitantemente à primeira, exprime a outra metade da resistência, sua 

porção virtual, criativa, que diferencia os movimentos não entre si mas para 
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si, fundando um verdadeiro movimento dos movimentos (ROQUE, 2002, p. 

31-32). 

 

 A construção diagramática do capitalismo se engendra na capilaridade, na 

construção de lógicas e maneiras de existência que se pretendem hegemônicas e 

dominantes. É por estas que se captura. 

 

(...) via de regra, há acumulação original cada vez que há montagem de um 

aparelho de captura, com essa violência muito particular que cria ou contribui 

para criar aquilo sobre que ela se exerce, e por isso se pressupõe a si mesma. 

Jean Robert mostra bem, nesse sentido, que a acumulação original implica a 

construção violenta de um espaço homogeneizado, “colonizado” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 126). 

 

 A axiomática produz regimes de enunciados e subjetivações que constituirão as 

pessoas e os grupos. 

 

Uma tarefa política urgente de nosso tempo é, portanto, entender a 

produtividade do diagrama por baixo das formas discursivas e dos 

dispositivos de poder. Que dimensões diagramáticas subentendem, 

esclarecem ou desconstroem cada discurso? A diagramática apresenta graus 

de intensidade, de resistência, de condutibilidade, de aquecimento, de 

velocidade. É uma condição climática, se entendemos o clima como aquilo 

que produz o sentido de uma ação, e não como um ambiente dentro do qual a 

ação se dá. Uma ação revolucionária deve permitir relativizar as significações 

dominantes e neutralizar as formas de evidências e as restrições colocadas 

pela sociedade (ROQUE, 2015, p. 100). 

 

 Nesse sentido, as diversas teorias sobre multidões precisam ser compreendidas 

inseridas nessa leitura diagramática, colocando-a em análise, onde “As normas fixadas 

como constantes majoritárias são ditadas menos para que todos a elas se conformem, do 

que para medir todos aqueles e todas aquelas que não se conformam, para identificá-los 

e categorizá-los” (ROQUE, 2015, p. 102). Estando assim nesse sentido o esforço de 

tipificar, categorizar, normatizar os agrupamentos humanos como vimos, reforçando 

uma determinada construção de mundo, que pode ser intensificada ainda mais, quanto 

mais aumentem as restrições. 

 

O perigo, então, de uma burocracia ou de uma tecnocracia proletárias 

mundiais, que se encarregariam desses problemas, só pode ser ele mesmo 

conjurado na medida em que lutas locais tomem diretamente por alvos os 

axiomas nacionais e internacionais, precisamente no ponto de sua inserção no 

campo de imanência (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 146). 
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 Nesse sentido apontado por Deleuze e Guattari (1997) é importante notar a 

inversão do sentido atribuído à acepção da palavra perigo. Aqui o que se torna perigoso 

não é o potencial das multidões de desconstruírem o axioma e sim de serem capturadas 

por este, e funcionarem pela mesma lógica. Afirmando que “a pressão dos fluxos vivos, 

e dos problemas que eles põem e impõem, deve se exercer no interior da axiomática, 

tanto para lutar contra as reduções totalitárias quanto para avançar e precipitar as 

adjunções, orientá-las e impedir sua perversão tecnocrática” (p. 146). 

 Podemos assim afirmar que a Multidão, diferente da acepção clássica de Massa, 

é múltipla, podemos apontá-la como ameaça E como potência. Tem sua potência 

relacionada justamente ao potencial de ameaça do que está dado, da axiomática 

capitalística, daí advém, tanto sua potência como sua ameaça. A multidão situa-se entre. 

A perspectiva de multiplicidade das multidões, a possibilidade de ameaçar, de balançar, 

de rachar as coisas como estão, os axiomas, produzindo novos diagramas de força é que 

a torna um dispositivo potente e possibilitar de bifurcação, até mesmo próprio 

entendimento e configuração que atribuem a ela mesma. 

 

(...) uma potência atual e imanente resultante da composição de potências 

singulares que formam uma nova singularidade, a multidão. A multidão, por 

sua vez, exprime uma potência da qual participam as singularidades 

constituintes e é condição necessária para perseverança das mesmas. A 

organização política para Spinoza envolve uma ação coletiva das potências 

singulares que se compõem a fim de instituir as condições necessárias à 

afirmação e à existência dos próprios direitos dos indivíduos constituintes da 

potência coletiva (GUIMARAENS, 2014, p. 195). 

 

 A multidão estabelece diversas relações sociais, cuja efetuação constitui o 

público. E afinal, talvez o que seja de se estranhar, então, não é o perigo atribuído por 

alguns às multidões, mas a despontecialização pretendida. 

 

É por isso que o problema fundamental da filosofia política é ainda aquele 

que Spinoza soube formular (e que Reich redescobriu): «Porque é que os 

homens combatem pela sua servidão como se se tratasse da sua salvação?» 

Como é possível que se chegue a gritar: mais impostos! menos pão! Como 

diz Reich, o que surpreende não é que uns roubem e outros façam greve, mas 

que os explorados e os esfomeados não estejam permanentemente em greve, 

porque é que há homens que suportam há tanto tempo a exploração, a 

humilhação, a escravatura, e que chegam ao ponto de as querer não só para os 

outros, mas também para si próprios? Nunca Reich mostrou ser um tão 

grande pensador como quando se recusa a invocar o desconhecimento ou a 

ilusão das massas ao explicar O fascismo, e exige uma explicação pelo 

desejo, em termos de desejo: não, as massas não foram enganadas, elas 
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desejaram o fascismo num certo momento, em determinadas circunstâncias, e 

é isto que é necessário explicar
189

 (DELEUZE; GUATTARI, 2004, p. 33). 

 

 

 

6. 2 – Negociação/mediação em contexto de distúrbios 

 

 

“Fazer, todos os dias, as mesmas coisas e esperar 

resultados diferentes é a maior prova de insanidade.”  

Albert Einstein 

 

 

 Se a primeira reverberação que analisamos se constitui a partir de uma ‘porta 

aberta’ que encontramos, conforme nos referimos no tópico anterior, o assunto que 

abordamos neste momento tem se constituído numa tentativa de ‘construir uma nova 

porta’. Apesar de no capítulo 

5.1, quando abordamos a 

entrada pelo analisador da 

intervenção na Aldeia 

Maracanã, termos citado o fato 

de naquele dia ter havido no 

contexto do planejamento 

operacional daquela 

reintegração de posse uma 

negociação, sobre a qual, inclusive, se relacionava a encomenda que recebi para minha 

atuação enquanto psicóloga no terreno, que seria apoiá-la, trabalhando junto ao 

negociador, esta alternativa tática não tem sido comum nas ações de choque. 

 No campo da atividade policial, de uma forma geral, a negociação tem sido uma 

alternativa aplicada de forma mais sedimentada nos últimos anos especificamente em 

Operações Especiais, sobretudo em alguns eventos críticos com desdobramentos de 

intervenções específicas. 
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 Reich: Psicologia de Massas do Facismo. 



232 

 

 Na década de 70 não tínhamos ainda no Rio de Janeiro, e em vários outros 

Estados brasileiros, técnicas desenvolvidas para abordar determinadas ocorrências para 

as quais as polícias eram convocadas a atuarem. Aponta-se um acontecimento no Rio de 

Janeiro como o disparador para a reflexão e a construção de tropas preparadas e 

treinadas para determinadas situações. 

 

Tratou-se de uma rebelião de presos em um dos pavilhões do 

complexo de presídios da Rua Frei Caneca no dia 02 de dezembro de 

1974 e na qual o diretor, coronel Darcy Bitencourt Costa, foi feito 

refém. A invasão do presídio pela tropa do destacamento mostrou-se 

extremamente desastrosa com a morte, inclusive, do diretor. Cabe 

reafirmar que a tropa do destacamento não tinha o treinamento e o 

equipamento apropriado para essa operação (DÓRIA JUNIOR, 

RAMALHO e SILVA, 2014, p. 17). 

 

 Tal ocorrência se deu num passado quando as polícias militares ainda atuavam 

de forma diuturna nos presídios cariocas, diferente de como hoje funciona e conforme 

mencionamos no capítulo 3. Além da rotina diária era também a polícia que intervia em 

situações de crises, tais como rebeliões, motins e eventuais ocorrências que pudessem 

envolver reféns. 

 O que se aponta, no entanto, é que naquela ocasião pouco conhecimento técnico 

e teórico existia sobre tais tipos de intervenções. O insucesso desta situação mencionada 

no recorte e apontado como um acontecimento, inclusive no sentido foucaultiano, tendo 

sido um divisor para que as polícias militares, naquele momento outros Estados também 

se inspiraram pela situação ocorrida no Rio, construíssem uma estrutura cujas 

alternativas táticas pudessem produzir uma resposta adequada aos eventos críticos como 

este. Unidades que pudessem atuar em ocorrências com particularidades diferenciadas das 

ocorrências rotineiras. 

 A construção dessa resposta se materializou na criação das denominadas tropas 

especiais: “Nasce desta forma, em 1978, conforme explica Pires (2012) o Núcleo da 

Companhia de Operações Especiais, o NuCOE, e uma das providências iniciais foi o 

planejamento e a execução do primeiro curso de operações especiais na PMERJ naquele 

mesmo ano” (SOARES, 2016, p. 21). 

 O NuCOE em seu surgimento se constituiu numa companhia ligada ao Batalhão 

de Polícia de Choque. Porém, como pontuamos anteriormente, apesar da existência de 

características originárias de certa forma comum entre Operações de Choque e 

Operações Especiais, encerram particularidades e consideramos serem áreas distintas de 
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policiamento. O que inclusive reverberou futuramente na separação estrutural da 

referida companhia, sofrendo algumas reformulações até que se concretizasse no atual 

Batalhão de Operações Especiais. Assim, hoje temos na Polícia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro unidades a parte, que atuam uma em ações de choque e outra nas 

chamadas atividades especiais. 

 A partir dessa distinção algumas das ferramentas de atuação policial que o 

evento da quinta, como ficou conhecido a rebelião de 1974 no presídio, ficaram 

entendidas como instrumentos de intervenção específicos das Operações Especiais, e 

passaram a ser implementadas somente no campo de atuação dessa especialização e 

pelos policiais que lá trabalhavam. 

 Dessa forma, quando fui trabalhar no âmbito das unidades especiais da PMERJ 

em 2012, a negociação no âmbito policial era uma alternativa tática aplicada somente 

nas ações do BOPE, sobretudo, em ocorrências com reféns, como uma ferramenta de 

persuasão na tentativa de dissuadir a pessoa/pessoas que estivessem provocando algum 

evento crítico e possibilitar a construção de uma solução com baixo uso da força policial 

quando possível. 

 Na estrutura que a época já existia no BOPE a equipe da Unidade de Intervenção 

Tática, grupamento o qual a negociação compunha uma das alternativas táticas já 

contava também com a assessoria da Psicologia, sendo o profissional psicólogo um 

consultor no processo de Gerenciamento de Crise e da própria negociação
190

. 

 No BPChq, embora tenhamos nos referido a um primeiro evento que se pensou 

na implementação de uma estrutura análoga no planejamento operacional da atuação, 

quando inclusive conforme mencionamos o comando vigente da unidade havia tido uma 

experiência profissional anterior no BOPE com a inserção da psicologia em tal estrutura 

e sugeriu, então que este trabalho pudesse ser desenvolvido pelo profissional psicólogo 

em trabalho com as tropas de choque também, esta não é uma tradição nas Operações de 

Choque. Pelo contrário, dentre as muitas controvérsias sobre a inserção da negociação 

como alternativa tática nas intervenções de choque, existem posicionamentos que 

defendem a não compatibilidade de ambas. Uma das vias de argumentação construída 
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 Um trabalho específico sobre a inserção da Psicologia nesse campo compondo tal estrutura foi 

construído por uma das profissionais de psicologia que que a compôs durante alguns anos. Ver: CIRILO, 

Bianca S. S. O psicólogo em ocorrências policiais em ocorrências policiais com tomada de reféns: que 

lugar é esse? Tese (Doutorado em Psicologia). Niterói: UFF, 2015. 
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por tal perspectiva afirma que uma vez que a tropa de choque só deveria ser empregada 

no terreno quando todas as outras alternativas já estivessem esgotadas, assim, também 

em relação à própria negociação deveria ser. Que, caso pudesse ser realizado deveria, 

então, ser composta e realizada por outros grupamentos, inseridos nas outras unidades 

empregadas no terreno em momento anterior da aplicação da tropa de choque. 

 Podemos observar essa perspectiva em relação à negociação quando ao 

analisarmos a sequência de prioridade dos meios, visando um uso diferenciado da força, 

pelas tropas de choque existe uma pontuação específica sobre o assunto para os casos de 

ocorrência que eventualmente aconteça um contato verbal da tropa, conforme a 

seguinte: “Na sequência será feito um contato verbal para que se dê a ordem de 

dispersão. Vale ressaltar que esta ordem nada tem a ver com negociação. Quando a 

tropa se posiciona para dispersar a multidão todas as negociações já foram feitas” 

(SOARES, 2016, p.27). 

Fahning et al (2012) abordam de forma ainda mais explícita tal pensamento: 

“esta é uma técnica utilizada pela tropa de choque que não deve ser confundida com 

negociação. Para o emprego da tropa de choque considera-se que todas as possibilidades 

de negociação foram esgotadas” (p. 35). 

 O que temos afirmado em nosso trabalho, no entanto, é que mesmo que exista 

uma fração da tropa de choque, a que realiza a ação de choque propriamente dita, que só 

deva se posicionar e atuar no terreno de fato quando houver necessidade de um nível 

maior de uso da força e for realizar o emprego desta, quando então não haveria mais 

possibilidade de operacionalizar uma negociação, acreditamos que possa ser também 

existir também uma outra fração do próprio batalhão que se coloque anteriormente, nos 

casos em que exista viabilidade e oportunidade, utilizando, ou ao menos tentando 

implementar, uma outra alternativa tática, que se constitua numa outra maneira de 

abordar o cenário e empregue um nível menor de uso de força: a negociação. Temos 

clareza de que não é possível que sejam os mesmo policiais a realizarem as diferentes 

intervenções – por motivos que exploraremos melhor em momento posterior –, no 

entanto, isso não nos tem parecido impeditivo para que o grupo de negociação se inclua 

na unidade de choque também, pelo contrário, apostamos que a inserção da negociação 

traria um ganho pra unidade no sentido global. 

 Tal leitura e aposta tem se construído a partir da observação de campo em 

variadas situações e ocorrências nas quais a tropa de choque é empregada a atuar. Nas 
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diversas atividades de choque desenvolvidas, como reintegrações e controles de 

distúrbios, como as mais recorrentes, muitas vezes assistimos a tropa ser determinada 

pelas autoridades a se postar no terreno em momentos em que tecnicamente, pela 

perspectiva dos profissionais especializados na área, ainda não havia um cenário que 

inspirasse um alto nível de emprego de força. Diante dessas situações, uma ‘caixa de 

ferramentas’ com menos instrumentos de ação imobiliza os policiais e a unidade, de 

uma forma geral, nessas circunstâncias impossibilitando-os de produzir, diante da 

avaliação que façam de que não caiba uma ação propriamente de dispersão ou algum 

tipo de emprego tático do choque a partir de suas formações clássicas outras 

intervenções possíveis. Defendemos, assim, que o desenvolvimento de alternativa de 

negociação como abordagem possível das ocorrências, conjugando-a com os outras 

alternativas já existentes também nas unidades de choque, pode ser uma aposta 

estratégica, que poderia inclusive possibilitar, em alguns casos, evitar o próprio 

emprego da tropa de choque de intervenção através das outras alternativas. Assim, 

dentro da análise de cada cenário particular sendo oportuno, fazer com que o choque 

tenha uma ampliação de suas medidas táticas, podendo utilizá-las a cada uma dentro da 

avaliação e dos critérios e parâmetros técnicos, analisando a existência de marcadores e 

disparadores no teatro de operações para cada tipo de ação. O que também se 

coadunaria com os princípios de uso diferenciado da força aplicados no Brasil. Uma 

possibilidade não só de graduar o uso da força, mas, conforme acreditamos também, de 

estabelecer outras possibilidades de relações. Possibilidade de incluir os sujeitos 

envolvidos na ocorrência, tanto policiais quanto os outros atores, na construção das 

soluções para a mesma. 

Diante de tal proposta nos colocamos a pesquisar se haviam precedentes, nesse 

sentido, em outras polícias do Brasil, mesmo nas que não militares, mas que 

desenvolvessem ações de choque de alguma forma, ou mesmo em outros países. 

 Nessa procura nos deparamos com essa ideia já difundida de uma forma mais 

estabelecida na Polícia do Equador, cujo ‘Manual para Operaciones de Mantenimiento 

del Orden Público’ prevê tal alternativa tática aplicada no policiamento de choque. 

Buscamos neste Manual então as referências que poderiam nos balizar nessa construção 

também no Rio de Janeiro. 

 Na estrutura que implementam empregam o que denominam de Posto de 

Comando Unificado – dispositivo análogo à que organizamos no Rio de Janeiro, 
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responsável por realizar centralizar o gerenciamento da crise, muitas vezes nomeado 

também de Centro de Controle e Comando. Este conforma em sua estrutura uma séries 

de autoridades, nessa conformação existe a previsão de que o “Chefe Operacional da 

unidade de manutenção da ordem pública seja apoiado por um especialista em 

negociação, mediação e resolução de conflitos” (p. 182). Traduzindo para a nossas 

estruturas implementadas aqui seria o equivalente ao comandante da operação de 

choque em questão poder contar com a assessoria de um profissional ou um grupo de 

profissionais preparados para alternativa tática de negociação. 

 Propriamente sobre a realização da negociação em si, enquanto ferramenta de 

intervenção, Flores e Rodríguez (2014) apontam a importância dela enquanto uma 

abordagem que lançará mão de uma forma predominante da linguagem oral. E 

discriminam que a mesma se desenvolve em táticas que podem ser divididas em níveis e 

subníveis. Constituindo no nível de Aviso ou anúncio, que desdobram-se nos subníveis 

de informação e advertência; ou no nível de Diálogo, conversação ou verbalização, que 

desdobram-se nos subníveis de entrevista,  negociação e mediação. 

Sendo definidos das formas a seguir: 

 

Aviso ou anúncio: é uma forma de linguagem oral, cuja característica 

primordial é que a mensagem se transmite somente em uma direção e 

da qual se espera ter um resultado atitudinal. Possui dois subníveis: 

Informação: é uma ação direta ou indireta mediante a qual se dá a 

conhecer uma mensagem cujo objetivo não é esperar uma resposta, e 

sim dar a conhecer e orientar sobre as ações que se deve realizar 

durante uma intervenção em controle de ordem pública. Ainda que em 

geral seja empregada nos níveis baixos, também pode ser empregada 

nos níveis intermediários e altos do uso da força. 

Advertência: pode-se dizer que é uma das ações mais importantes que 

realizam os servidores e servidoras policiais durante as intervenções 

em controle de ordem pública, mediante a qual se dá uma ordem clara 

e precisa sobre as ações que se realizará; não se espera uma resposta 

verbal, mas atitudinal, para o qual requer tempo prudente no qual se 

pode perceber de forma racional a ordem e tomar as decisões mais 

adequadas por parte da multidão (FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 

165). 

 

 Esse primeiro nível e subníveis talvez sejam mais relacionados ao que 

mencionamos que nas operações de Choque de uma maneira geral se considera que 

deve ser o contato verbal que referimos anteriormente. Assim, de fato, parece segundo o 

que explicam Flores e Rodríguez (2014) sobre tais níveis e subníveis. 
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Nas operações de manutenção da ordem pública se empregará o aviso 

ou anúncio quando mediante a verbalização, diálogo ou conversação 

através de suas diferentes formas não tenha sido possível a 

comunicação ou mesmo que pese ter existido a comunicação não 

tenha sido possível chegar a um entendimento ou acordo entre o 

emissor e o receptor (p. 165). 

 

 O que parece diferir, porém, é que consideram a existência desse outro nível 

também, que antes de chegar a um aviso ou anúncio, buscou anteriormente um 

entendimento ou acordo bilateral. Conforme descrevem o outro nível da linguagem oral 

que também concebem como possibilidade nas intervenções: 

 

Verbalização, diálogo ou conversação: é a interação mediante a 

palavra (verbal) que existe entre dois ou mais pessoas “na qual se 

intercambia informação e se comunicam pensamentos, sentimentos e 

desejos”
191

, a postura e o tom de voz são amigáveis e o nível de risco é 

extremamente baixo. Possui três subníveis (...) 

Entrevista: é a intenção deliberada do servidor policial que se realiza 

com a “finalidade de obter informação”
192

. Emprega-se como 

instrumento principal a persuasão. Esta informação servirá para 

definir os possíveis cursos de ação que levem ao evento onde se 

encontram a multidão. 

Negociação: envolvem dois atores em desacordo, neste caso, a 

multidão por um lado, e por outro o grupo especializado em 

manutenção da ordem. Ambas as partes em conflito buscam “um 

acordo sobre um assunto determinado”
193

. Instrumentos principais de 

uma negociação são a dissuasão, persuasão e conciliação. 

Mediação: é uma interação que envolve três partes: duas em conflito e 

uma terceira (o servidor ou servidora policial), cuja característica 

principal é a imparcialidade, mesmo que se busque conseguir que as 

outras partes encontrem o caminho adequado e ótimo de resolução do 

conflito que está acontecendo no momento para evitar um aumento do 

nível de força policial. Envolve como instrumento principal a 

dissuasão, persuasão e conciliação (FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 

164-165). 

 

A análise desses últimos também corrobora que é mais recorrente, observando o 

que preceitua como funcionamento esses níveis e subníveis, no campo de policiamento 

de choque que assistimos no policiamento de choque, ao menos no Brasil, a utilização 

de avisos ou anúncios, como transmissão de comunicados de ação ou ordens passadas 

para a aglomeração de pessoas. 

                                                             
191

 Policía Nacional del Ecuador, 2010, p. 194. 

192
 Policía Nacional del Ecuador, 2010, p. 194. 

193
 Policía Nacional del Ecuador, 2010, p. 194. 
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Esses elementos da linguagem oral citados, no entanto, são abordados na sua 

aplicação ao policiamento de choque proposto no referido material, como ferramentas 

para o alcance de objetivos elaborados para a intervenção. Para tal podem se conjugar 

de diferentes maneiras, de acordo com o subnível e outros aspectos que sejam 

necessários empregar em determinado momento em relação ao nível de 

abertura/cooperatividade/resistência da multidão. E de acordo com Flores e Rodríguez 

(2014) podem ser sintetizados e definidos de tal maneira: 

 

a. Dissuasão é o elemento da verbalização utilizado pelo grupo 

especializado em controle de multidões para “induzir, mover, 

convencer a multidão ou parte dela com razões a que não faça algo 

que tinha previsto fazer; 

b. Persuasão é o elemento da verbalização utilizado pelo grupo 

especializado em controle de multidões para “induzir, mover ou 

obrigar a multidão ou parte dela com razões, a crer ou fazer algo que 

não tinha previsto fazer. 

c. Conciliação é o elemento da verbalização utilizado pelo grupo 

especializado em controle de multidões para “compor e ajustar os 

ânimos dos que estão opostos entre si (p. 169). 

 

É essencial que exista espaço também para as produções de campo dos 

profissionais que atuam em tais cenários também, mostrando a variabilidade e 

multiplicidade que encerram fenômenos humanos e as possibilidades de intervenção 

neles. Acreditamos que parte da refuta de entender a negociação como uma 

possibilidade no campo de Operações Policiais de Choque se deva também às 

concepções de multidão que circulam de forma dominante, conforme acabamos de ver 

no tópico anterior. Nesse sentido, no entanto, existem também trabalhos de campo de 

pessoas com experiências operativas diárias e atuais e que podem contribuir para nossa 

reflexão sobre o que se possa entender por psicologia das multidões e toda a 

variabilidade dos fenômenos psicossociais e seus desdobramentos na execução de 

atividades policiais de choque e as intervenções que possam produzir: 

 

(...) contrariamente a crença popular e as teorias tradicionais sobre o 

comportamento de massas, as multidões não formam uma massa 

homogênea com indivíduos que se comportam mais ou menos do 

mesmo modo. Tampouco há evidências de que pessoas reunidas em 

grupo tenham uma probabilidade maior de usar a violência do que em 

qualquer outra circunstância cotidiana, ou que as multidões mostrem 

uma maior tendência a comportar-se de uma maneira que poderia 
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denominar-se emocional ou irracional (...) (FLORES; RODRÍGUEZ 

Apud ADANG
194

, 2014, p. 95). 

 

A mesma ideia pode ser sustentada segundo a experiência de Cees de Rover em 

sua publicação Manual servir e proteger (2005) no qual conclui que: 

 

(...) as pessoas integradas em uma Multidão são, e seguem sendo, 

indivíduos; o que significa que cada uma das pessoas que formam 

uma multidão escolhe a compor por si mesma. É certo que tais 

decisões podem depender muito do comportamento de outros. Porém, 

se alguém dentre a multidão pega uma pedra para lança-la aos 

servidores encarregados de fazer cumprir a lei presentes, tal incidente 

não desemboca automaticamente em mais violência. O ato em si pode 

fazer com que outras pessoas presenciem o incidente tomem uma 

decisão e, por sua vez, peguem uma pedra e a tirem. No entanto, 

também podem decidir não fazê-lo (...) (ROVER
195

 apud FLORES; 

RODRÍGUEZ, 2014, p. 95-96). 

 

Os mesmos autores também assinalam que: 

 

(...) o reconhecimento de que as pessoas em uma multidão são 

indivíduos e não unicamente Massa permite que se estabeleça uma 

comunicação entre os funcionários encarregados de fazer cumprir a lei 

e os participantes em uma manifestação. Tal comunicação não só 

consiste em simples conversações, mas também podem chegar a 

formar parte das estratégias e táticas da aplicação da lei (...) (ROVER 

apud FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 96). 

 

Tais perspectivas são condições de possibilidade para o entendimento da 

negociação como alternativa tática mesmo em meio aos cenários de intervenções de 

                                                             
194

 O professor Dr. Otto M. J. Adang é catedrático sobre Manutenção de Ordem Pública na Academia de 

Polícia dos Países Baixos e professor visitante da Faculdade de Psicologia da Universidade de Liverpool. 

Está a cargo do projeto de pesquisa “Manejo de Situações Perigosas”, cujo eixo é em interações entre a 

polícia e o público em situações potencialmente violentas e perigosas. Tem numerosas publicações sobre 

questões que se referem à manutenção da ordem pública, torcidas em futebol, e polícia e uso da força. 

Otto realizou seminários e cursos organizados pela Escola europeia de polícia (CEPOL) e a Associação 

de institutos policiais europeus (AEPC) além de ser consultor das polícias da Argentina, Bélgica, Países 

Baixos, Alemanha, Irlanda do Norte, Portugal e África do Sul. Mais informações disponíveis em: 

http://omjadang.homestead.com/castellano.html  

195
 Cees de Rover é assessor principal em questões de segurança e aplicação da lei do representante 

especial da Secretaria Geral das Nações Unidas em Burundi, ex-subdiretor do Instituto de Polícia para 

Ordem Pública e Segurança (P.I.O.V.) dos Países Baixos e ex-funcionário da Polícia Holandesa. Como 

assessor de várias organizações internacionais tem trabalhado no âmbito dos Direitos Humanos, do 

Direito Humanitário e da prática profissional da aplicação da lei. Dirigiu missões para as forças policiais e 

de segurança em mais de 40 países da América Latina, África, Europa oriental e Ásia. 

http://omjadang.homestead.com/castellano.html
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choque. Afirma que o como concebemos a multidão desdobrará diretamente nas 

construções de formas de intervir entendidas como possíveis. 

 

a qual, com nossa experiência operacional, podemos confirmar que ao 

conceber uma multidão por sua individualidade e não como uma 

massa nos abre as possibilidades de manter a comunicação entre o 

grupo policial e, ao menos, os dirigentes de uma multidão, com o que 

se logra cumprir com os parâmetros do uso adequado da força sem 

cair em atos que sobredimensionem o conflito (ROVER apud 

FLORES; RODRÍGUEZ, 2014, p. 96). 

 

Entendemos que de maneira articulada caminham a avaliação de aplicabilidade 

de uma alternativa tática e a concepção de multidão que se tem. Conceber uma 

multidão, o nosso cenário de atuação recorrente em choque, como composta por 

cidadãos, corroborará no sentido de não considerar como um ‘bando irracional’ com o 

qual algumas medidas não surtiriam efeitos. Não se fala com um suposto irracional, 

autômato, fadado a agir em manada, se o entendimento é desse fatalismo dos 

desdobramentos de uma multidão, não será possível de fato o diálogo. Como viemos 

afirmando: a leitura/análise realizada está diretamente associada à intervenção que se 

produz. E nessa análise é preciso incluir a intervenção policial como também produtora 

do cenário e dos fenômenos que nele se desdobram. Talvez a mudança das ações possa 

produzir resultados diferentes. 

O percurso de implementação de tal alternativa no choque do Rio, no entanto, 

passou por uma lacuna, um período no qual parecia que não conseguiríamos a 

construção da negociação enquanto possibilidade. Passamos alguns anos com uma 

resistência/falta de desejo de que a mesma se concretizasse como uma via para ser 

aplicada nas ocorrências que fossemos empregados. 

Por pouco, essa tese não se fechou contanto uma outra história. Mas no ano de 

2016, algumas transformações ocorreram. A começar pelo fato de termos conseguido no 

primeiro semestre matricular dois dos nossos oficias no Curso de Negociação da Polícia 

Federal. Posteriormente, no segundo semestre do mesmo ano mais um inedistismo: a 

PMERJ abre seu primeiro Curso de Gerenciamento de Crise e Negociação realizado no 

BOPE, para o qual abrem-se vagas para policiais lotados no BPChq, materializando o 

reconhecimento por parte da organização da relevância de se estabelecer a negociação 

nesta unidade também. E mais um fato, talvez mais inovador ainda, foi abrir vagas para 

profissionais do quadro de Psicologia, evidenciando o entendimento de um trabalho 
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interdisciplinar que pode ser realizado entre os profissionais de Segurança 

Pública/policiais. Além de no final do ano termos enviado mais um oficial do BPChq e 

mais dois profissionais de Psicologia para o curso de negociação realizado na Marinha 

do Brasil. 

Assim, cursei o curso realizado no âmbito da PMERJ, o 1º CGCN, e juntamente 

com os três colegas do choque que realizaram o mesmo curso, além dos outros colegas 

da unidade que foram para os outros cursos citados, temos hoje o desafio de 

implementar efetivamente um Núcleo de Negociação na estrutura do BPChq. 

No caminho desse intento, realizamos duas ocorrências pilotos – em 31 de 

agosto de 2016 e 06 de novembro de 2016 – ambas em cenários de reintegrações de 

posse. Temos procurado entender como realizaremos a transposição do material teórico 

e empírico disponível sobre negociação e sobre o qual foi o enfoque dos nossos cursos, 

cujas questões são predominantes de aplicação no campo de Operações Especiais para o 

campo de operações de choque levando em conta suas particularidades. 

Mas acreditamos que esse trabalho pode representar um ganho na estrutura do 

BPChq, ao incluir a possibilidade do desenvolvendo da negociação como alternativa 

tática também nas ações de choque constituindo uma ampliação da utilização da 

linguagem verbal nas Operações. Assim, de acordo com a avaliação de risco, 

conveniência e possibilidade, podemos desenvolver tal ampliação, lançando mão não só 

dos avisos e anúncios, mas também das linguagens do nível da verbalização, diálogo ou 

conversação como alternativa tática para as intervenções de choque, tais como as citas, 

a saber: reintegrações de posse, intervenções em estabelecimentos prisionais, ou 

mesmo, quando o choque tiver sido inserido num cenário de Multidões que se avalie 

que não demanda ainda de uma ação propriamente de Controle de Distúrbio, nesses 

cenários também, possibilitando assim a construção de resoluções por outras vias além 

das já dadas como instrumentos de solução. Por vias que podem engendrar o 

agenciamento da produção de outros mundos, outras subjetivações, outras relações. 
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6. 3 – Quando a armadura vira corpo 

 

 

“Não nascemos humanos, nós nos tornamos”. 

Jean-Pierre Lebrun. 

 

 

O encontro da Psicologia com o Choque tem produzido também reverberações 

para nós enquanto psicólogos sobre os efeitos desse trabalho nos seres humanos que o 

desenvolvem. Nossa entrada como psicólogos na PMERJ nos depara com um imenso e 

complexo universo do qual provavelmente muitos de nós nunca havíamos refletido ou 

sequer imaginado sua existência. 

A questão que gostaríamos de abordar nesse momento talvez não diga respeito 

exclusivamente aos policiais que compõem as tropas de choque, apesar de algumas 

características singulares na forma como incide nestes
196

, mas acreditamos que o 

encontro Psicologia e Segurança Pública/Polícia Militar é uma questão relevante pra 

analisar as reverberações não somente de tal encontro, porém, também nas 

reverberações que ser policial militar, sobretudo no Rio de Janeiro, produz na vida dos 

sujeitos, dos profissionais que encontramos nessas instituições. 

Existe vasta referência que associa atividade policial militar e comprometimento 

da saúde mental. Apontam uma prevalência maior na população policial de vários 

prejuízos em saúde comparando-se com a população geral. 

 Segundo Silva (2015) verifica-se que elementos da organização policial militar 

podem impactar negativamente a saúde mental dos policiais. Destaca-se a centralidade 

que o tema estresse possui nos estudos sobre a saúde mental dos profissionais. 

 De forma estabelecida já se apontam prevalências muito altas de uma série de 

quadros/diagnósticos na população policial militar, tais como índice de suicídio, 

incidência de quadros do espectro do estresse ou dos transtornos de humor. 

 A respeito da temática do suicídio, temos no Rio de Janeiro o Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Suicídio e Prevenção, da Uerj, sob a coordenação da cientista política 
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 Quando em realização do doutorado sanduíche assisti em Madri uma peça teatral bastante impactante 

nesse sentido. Utilizando-se a linguagem dramatúrgica para problematizar os efeitos que ser um policial 

de choque produzia no ser humano que desempenhava tal atividade e em suas relações. Chamava-se: “El 

antidistúrbios” (ANEXO VIII). 
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Dayse Miranda, em parceria com a PM fluminense, cujas pesquisas apontam que 

policiais militares no Rio possuem um risco relativo de morte de policiais militares por 

suicídio foi quase 4 vezes superior ao da população geral. Com base nos dados, os 

pesquisadores estimaram tal risco relativo das mortes por suicídio de policiais (homens 

e mulheres) em comparação ao da população geral do Estado entre 2000 e 2005
197

. 

 Em relação ao estresse, amplamente associado com a função policial, além dos 

quadros de estresses agudos, muitas vezes decorrentes da pressão diária de suas 

atividades laborais, além de uma carga horária extenuante e uma constante prontidão e 

vigilância mental, muitos estudos têm também investigado a recorrência de quadros de 

Transtorno do Estresse Pós-traumático. Apontando que as muitas situações limites e de 

crise que os policiais vivenciam podem tornar-se traumas que se configuram e 

produzem uma dificuldade de elaboração. 

 Levantamento produzido pelo Núcleo Central de Psicologia da PMERJ, só em 

2016, a PMERJ concedeu 1398 licenças psiquiátricas a policiais militares. Estando o 

estresse e a depressão entre as principais causas de afastamentos do serviço nos quartéis 

do Estado
198

. 

 Assim, o reconhecimento da amplificação das possibilidades de riscos e impacto 

à saúde tem sido fruto de tentativas de institucionalização de instâncias que ofereçam 

algum suporte, que visem considerar tais questões não numa perspectiva individualizada 

e circunscritas aos indivíduos, mas com impactos compartilhados devem ser abordadas 

por vias de saúde coletiva.  

 Na estruturação do próprio SUSP, que mencionamos, existe como um dos seus 

onze passos a serem implementados na área da Segurança Pública um Programa 

integrado de saúde mental. Não o vemos, no entanto, de forma estabelecida ainda, sendo 

oferecido de forma sistemática e continuada para tais profissionais, não, ao menos, para 

todos os profissionais, e nem mesmo tendo conseguido estabelecer um funcionamento 

tão integrado assim. 
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 O material completo dessa pesquisa foi publicado: MIRANDA, Dayse. Por que se matam? Rio de 

Janeiro: Mórula Editorial, 2016. 
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 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/em-apenas-um-ano-pm-concedeu-1398-licencas-

psiquiatricas-20847028 
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O significado do trabalho, ou seja, o controle do trabalhador sobre o trabalho, a 

importância social do trabalho, a rotina, o sentido do trabalho, as relações 

sociais de produção, ou seja, o relacionamento com colegas e hierarquia, as 

atitudes do trabalhador frente ao trabalho, sua satisfação e seu 

comprometimento, a carga mental no trabalho, as dificuldades no 

relacionamento social do trabalhador devido ao trabalho, o suporte social, o 

suporte afetivo, o conflito trabalho-família, são todas variáveis já reconhecidas 

como importantes para determinar o nível de saúde mental do trabalhador 

(CODO, 2011, p.187). 

 

 Assim, não podemos entender que saúde mental se restrinja à presença ou 

ausência de transtornos. Nesse sentido, outros intercessores podem nos ajudar a abordar 

o fenômeno da saúde dos trabalhadores a partir de outra perspectiva: 

 

A Psicopatologia do trabalho proposta por Dejours, de modo diferente 

daquela focada em evidenciar uma clínica de doenças mentais que 

poderiam ser produzidas pelo trabalho, interessa-se por estudar a 

normalidade, ou seja, como os sujeitos conseguem enfrentar a loucura 

e a doença, contudo sem deixar fora da problematização o sofrimento. 

Propõe também que a relação saúde mental-trabalho passa pelo 

coletivo, desindividualizando esta relação. Na mesma direção, rompe 

com os modelos médicos-biológicos ratificando a dificuldade de se 

propor uma abordagem epidemiológica saúde-mental no trabalho uma 

vez que entre as pressões de trabalho e a doença mental está o 

indivíduo com sua estrutura mental (conjunto de caracteres 

supostamente variáveis e instáveis em cada indivíduo) que pode 

compreender sua situação, além de poder reagir e se defender. Sob sua 

visão, as pressões do trabalho são incapazes, por si mesmas, de fazer 

emergir uma psicopatologia de massa (SILVA, 2015, p. 28). 

 

Logo, para além do campo da psicopatologia clássica, percebemos uma certa 

configuração da psicodinâmica que imprime um funcionamento específico nestes 

trabalhadores. Um fenômeno coletivizado, e em grande escala compartilhado, da 

construção de subjetivações e dinâmicas psíquicas que parece ser produzidas como 

mecanismos de defesa para cotidianamente funcionarem nessa profissão tal qual ela 

acontece no nosso contexto social. Um conjunto de características desenvolvidos que 

visam responder, na tentativa de manter um estado mais ou menos ‘equilibrado’ e 

adaptado no campo com que se deparam, para de alguma forma se manter funcionando 

nesse. Dejours (1992) ao usar como dispositivo de análise a aviação de caça, por 

exemplo, vai afirmar sobre o funcionamento produzido que 

 

Esta ideologia não é um efeito secundário do trabalho mas, como 

poderíamos mostrar, uma verdadeira necessidade para manter um 

moral feito de orgulha, de insolência e de agressividade. Cada uma 
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destas características, como veremos mais adiante, indispensável para 

enfrentar as condições de trabalho (p. 80). 
 

E em relação à atividade policial militar, quais têm sido as características 

indispensáveis para enfrentar as condições de trabalho? 

Assistimos a realização de um trabalho que por próprias suas características em 

relação aos cenários e demandas que atendem, em geral, já expõem a um altíssimo risco 

e perigo os homens e mulheres que os realizam. Uma matéria recém divulgada afirma 

que ser policial no Rio de Janeiro é dez vezes mais perigoso que ser combatente no 

Afeganistão. 

 

Eu te pergunto: você sairia de casa sabendo que existe 1 chance em 

100 de tomar um tiro? Embarcaria em um avião que tem a mesma 

possibilidade de sofrer um acidente? O policial do Rio de Janeiro vai 

trabalhar diariamente com essas possibilidades. Ano passado foram 

mais de 600 policiais baleados, 150 fatalmente. No Afeganistão, 

foram 14 mortes de soldados americanos, um número 10 vezes 

menor
199

. 

 

Tal condição produz nos policiais uma prontidão ininterrupta, não só no sentido 

do que consta nos regulamentos militares, a qual afirma que o mesmo deve estar sempre 

pronto pra ser acionado para assumir um serviço, mas no sentido mais capilar e 

totalizante. Policiais mantêm uma alerta e vigilância mental constantemente, como 

afirmam: “É luta pela vida”. Sentem-se, e talvez alguns dados de realidade colocam tal 

pensamento numa esfera que não da ordem da paranoia, o tempo inteiro ameaçados, 

pelo simples fato de poderem ser reconhecidos enquanto profissionais de polícia e os 

efeitos que no Rio de Janeiro têm decorrido disso muitas das vezes: assassinato. E, 

realmente os índices de óbitos de policiais no Rio têm sido maiores quando os mesmo 

estão justamente no momento de suas folgas. 

 

a relação subjetiva com o trabalho leva seus tentáculos para além do 

espaço da fábrica ou do escritório, e coloniza profundamente o espaço 

fora do trabalho. (...). A separação clássica em dentro do trabalho e 

fora do trabalho nãotem sentido em sociologia do trabalho, assim 

como em psicodinâmica do trabalho (DEJOURS, 2004, p. 101). 
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 Disponível em: https://medicinadecombate.wordpress.com/2017/01/22/ser-policial-no-rio-de-janeiro-

e-10-vezes-mais-perigoso-que-ser-combatente-no-afeganistao/ 

https://medicinadecombate.wordpress.com/2017/01/22/ser-policial-no-rio-de-janeiro-e-10-vezes-mais-perigoso-que-ser-combatente-no-afeganistao/
https://medicinadecombate.wordpress.com/2017/01/22/ser-policial-no-rio-de-janeiro-e-10-vezes-mais-perigoso-que-ser-combatente-no-afeganistao/
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Acontece que psicofisiosociologicamente se constitui insustentável para um ser 

humano manter-se num estado de atenção como tal a todo tempo, ao menos não sem 

grandes impactos em sua saúde mental. 

As condições de trabalho em relação à infraestrutura disponível, pelo menos no 

Estado do Rio de Janeiro, via de regra, tem sido precária, com equipamentos ausentes 

ou em mal estado, a qual também produz significativas marcas nesses profissionais. Ter 

1 chance em 100 de tomar um tiro, quando não se tem nem mesmo, em algumas 

situações às quais são expostos, equipamentos de proteção e segurança, os coloca em 

situações de tão grande vulnerabilidade, mesmo que esta seja foco de esforços de 

tamponá-la. Talvez os desejos de construírem uma imagem de invulnerabilidade ou 

força irrestrita possam ser mecanismos de defesa, mais para sua adaptação e 

possibilidade de continuar na atividade que desempenham, do que de fato uma certeza. 

Policiais militares possuem ainda longas e desgastantes, física e psiquicamente, 

jornadas de trabalho, quer pela frágil regulamentação trabalhista de limite de horas 

trabalhadas sobreposta pela condição de militares, quer pela demanda sempre tonalizada 

de urgência, esses seres humanos se mantêm em uma disponibilidade e intensidade da 

vivência de trabalho que por vezes toda uma dimensão muito significativa de suas 

vidas. 

Muitas vezes, viver em meio a tal contexto produz como efeito, numa tentativa 

quase sempre não percebida pela própria pessoa, manter-se de ‘armadura’. Como me 

disse um policial: “a armadura vira corpo”.  

 O símbolo do Batalhão de Choque, como citado anteriormente, é um elmo. Uma 

parte da armadura, a parte justamente que protege a ‘cabeça’. Que efeitos poderia ter um 

corpo-armadura? 

O contexto do qual emergiu tal frase é a de um policial falando da dificuldade 

emocional que é “tirar a armadura” nos momentos em que ele reconhecia que isso era 

necessário, mesmo que ele desejasse tirá-la. Afirmou que ela gruda no corpo. O suposto 

guerreiro, essa subjetivação, se expande para todos os momentos e circunstâncias da 

vida daquele ser humano, inclusive para os mais cotidianos e pessoais. 

Muitas vezes assistimos, quando esses homens e mulheres tomam a armadura 

enquanto corpo, a produção de um embotamento afetivo, que no transbordamento 

imediato com o qual se deparam e a impossibilidade de dar conta do mesmo, confere 

uma sensação aparente de conforto, pelo menos temporariamente. Porém, o que 
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constatamos é que tais defesas produzem também outros efeitos ‘colaterais’ como uma 

blindagem/contenção de seus afetos de uma forma mais expandida. Impactando tão logo 

suas possibilidades de trabalho e ferramentas de leitura/abordagem/produção de mundo, 

no trabalho como policial, mas também espraiado em toda suas vidas. Quando a 

armadura vira corpo, mesmo que se tente vivenciar isso fazendo parecer naturalizado, 

até automatizado, existe sempre um peso em carregar uma armadura, em se manter 

vestido com ela, em virá-la corpo. Um corpo-armadura em tese protegido, mas também 

bloqueado.  

E assim, apesar de todo o mito do ‘super homem’, este trabalho vulnerabiliza 

esses seres humanos e afeta os mais variados aspectos de suas vidas e humanidades. 

Para ser o ‘homem de aço’ é precisa infringir algumas transformações/criações em sua 

subjetividade e isso cobra seu preço. 

O que é uma vida sem afeto? Até que ponto conseguimos extinguir mesmo os 

afetos? As exigências subjetivas e desdobramentos desse trabalho o que produz na vida 

dos seres humanos que estão ocupando essa função profissional? Quais efeitos de uma 

subjetivação policial? É preciso que não se perca de vista a humanidade que também os 

compõem e o quanto devemos pensar nesses profissionais como também ‘detentores’ de 

Direitos Humanos. 

 A lógica alardeada por muitos autores/pesquisadores de 

combate/confronto/guerra/inimigo difundida nas ações policiais habita não só de forma 

individualizada os agentes policiais, mas constitui uma subjetividade dispersa 

socialmente e singularizada nos sujeitos. 

Quantas vezes, no entanto, com a expansão dessa perspectiva, tantos ‘não-

policiais’ quanto os policiais se olham uns aos outros imbuídos por um olhar de que ele 

é uma ameaça/um inimigo, alguém que está num lado oposto. O que tem produzido 

como efeito uma rivalização, na qual, muitas vezes, uns não veem os outros em suas 

humanidades. 

A contribuição que a Psicologia pode produzir está não só na dimensão técnica, 

mas na política e ética também. Potencializadora para construções que permitam 

reflexões e possibilidades de outras formas de estar no mundo e se constituírem 

também, mesmo em meio a tanta dureza. Que como psicólogos tenhamos um olhar 

crítico, mas também sensível e de cuidado. E nesse percurso, a gente percebe que 
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policiais são antes de tudo humanos, mesmo que muitas vezes o esforço deles mesmos 

seja esconder isso. 

 Porque nem mesmo uma armadura é capaz de absorver integralmente todos os 

impactos. Algo, de qualquer maneira, é transmitido ao corpo-subjetividade, marcando-o. 

Mesmo com a construção de mecanismos de defesas que pretendam deixá-los 

incólumes, imunes do que vivenciam diariamente, como apontamos anteriormente “O 

encontro com a alteridade jamais deixa indene. Haverá vestígios do impacto, cicatrizes 

do choque”, vestígios, cicatrizes que nos afetam e marcam a todos. 
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CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS: que elas continuem... 

 

 

“O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. 

Mas é isso o que tememos: o não ter certezas. Por isso 

trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde 

as certezas moram.” 

Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazov. 

 

 

 Apesar da previsão do texto constitucional e de afirmações como: “a polícia é 

uma instituição eminentemente democrática” (SOARES, 2003, p.10), ou ainda: “(...) no 

universo de possibilidades que nos descortina a democracia política. Nela está a polícia, 

como instituição indispensável, para servir e proteger a cidadania, para assegurar a 

todos o respeito a seus direitos e liberdades” (BALESTRERI, 2003, p. 17.), colocamos 

em análise nossa história e talvez possamos apontar que isto constitui um caminho ainda 

em construção. 

 Muito se afirma que os caminhos trilhados até aqui ainda não nos permitem 

afirmar que tenhamos alcançado um processo de democratização, sobretudo no âmbito 

da Segurança Pública. Talvez, com as formas que hegemonicamete viemos construindo 

nossas relações sociais, estejamos ainda ‘traindo’ muitos dos nossos desejados sentidos 

constitucionais, distanciando-nos do projeto de universalização de direitos e de 

participação social. 

 

Provavelmente, nossa dificuldade residia na resistência a considerar 

sob ângulo prospectivo positivo a instituição policial. Valorizamos, 

como seria natural, a mudança das leis, condenamos excessos e 

focalizamos as políticas econômicas e sociais; mas não tocamos no 

miolo institucional, nos agentes que, dia após dia, continuaram 

promovendo a ordem pública. Pensamos o Brasil democrático e nos 

esquecemos da polícia. Implantamos a democratização aos trancos e 

barrancos, mas negligenciamos a segurança pública, supondo que a 

prosperidade e as garantias legais protegeriam a cidadania. Séculos de 

autoritarismo, elitismo e racismo marcaram profundamente a 

sociedade e muitas de suas instituições, entre elas e com destaque, por 

motivos óbvios, a polícia. Fomos ingênuos ao imaginar que ela se 

adaptaria “naturalmente” à nova ordem ou que haveria nova ordem 

sem mudá-la (BALESTRERI, 2003, p. 11). 

 

Numa perspectiva legalista, entendemos que o “contrato social” garantiria outra 

possibilidade de socialização que declarávamos na Constituição e tantas outras 
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legislações e passamos a repelir uma força policial, no entanto, também não acabamos 

com tais instituições. De alguma forma elas ficaram a deriva, continuaram existentes, no 

entanto, não apostamos em processos que produzissem uma ‘reforma democratizante’ 

delas. Pelo contrário, continuamos mantendo e reproduzindo lógicas que falávamos 

repelir no novo contexto democrático. 

 

Em um Estado dito democrático, pautado no compromisso de 

operacionalização de concretas transformações sociais, a participação 

possui um papel fundamental, não apenas nas práticas que definem as 

estratégias de ação de polícia, como principalmente na execução e 

planejamento de políticas de segurança pública. É necessário fazer 

com que tais discussões não se restrinjam às esferas de comando, 

levando a que toda a população assuma obrigações com a própria 

ordem pública. Não bastam, enfim, decretos ou regulamentos, como 

não basta uma Constituição democrática. (...) a lei não garante a 

prática, porque direitos humanos e abordagem policial estão 

comprometidos com questões advindas do campo da produção de 

subjetividade, não apenas de ordem legal (BICALHO, 2005, p. 6). 

 

Os pressupostos que agenciam a subjetividade dominante permaneceram, assim 

como nosso ‘compromisso’ com os mesmos. Continuam nos subjetivando e produzindo 

as formas como entendemos e construímos não só leis e políticas públicas, mas mundos 

e sujeitos e nos fornecem pistas do ‘estado das coisas’ e dos obstáculos e estagnações 

que vemos no nosso lento processo de democratização e de efetiva implementação de 

respeito e promoção dos Direitos Humanos. 

 Acreditamos na construção de uma outra realidade social, parece, porém, que 

nos mantemos presos a nossas crenças e práticas usuais, maneiras de pensar, sentir e 

agir hegemônicas das quais não nos libertamos. Talvez a insistência em repetirmos e 

resistência em nos liberarmos se deva pelo medo de um ‘espaço vazio’. Não trocamos 

por um voo as ‘gaiolas’ que nos dariam supostas certezas. 

 Guattari, no entanto, afirma sobre a produção de subjetividade: 

 

Existe a linguagem como fato social e existe o indivíduo falante. A 

mesma coisa acontece com todos os fatos de subjetividade. A 

subjetividade está em circulação nos conjuntos sociais de diferentes 

tamanhos: ela é essencialmente social, e assumida e vivida por 

indivíduos em suas existências particulares. O modo pelo qual os 

indivíduos vivem essa subjetividade oscila entre dois extremos: uma 

relação de alienação e opressão, na qual o indivíduo se submete à 

subjetividade tal como a recebe, ou uma relação de expressão e de 

criação, na qual o indivíduo se reapropria dos componentes da 

subjetividade, produzindo um processo que eu chamaria de 
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singularização (GUATTARI apud MELÍCIO, 2005, p. 92, grifos do 

autor). 

 

 Assim, a subjetivação não se constitui num processo de determinação, mas a 

maneira como é vivida e assumida pode uma reapropriação na qual se expresse/crie 

outras possibilidades. 

 As relações de poder em exercício que constroem mundos podem ser analisadas 

como exercícios que podem ser desenhados e redesenhados. Segundo Pelbart (2017): 

 

Mas o poder não é um domínio absoluto, é uma relação de forças, 

sempre móvel, e assim comporta sua dose de jogo e margem de 

indeterminação - e portanto de reversibilidade. Se Foucault nos serve 

para pensar a resistência nessa chave da reversibilidade eventual das 

forças em jogo, talvez seja preciso também recorrer a Espinosa, que 

diferenciava poder e potência, e até os opunha. Por isso, talvez trate-se 

menos de apenas tomar o poder do que de expandir a potência (s/n). 

 

“Resistir é traçar uma linha de fuga, em devir, um tornar-se outro” (BARROS; 

ZAMBONI, 2012, p. 122). Apostamos que no encontro da Psicologia com as Operações 

Policiais de Choque possam ser construídos vetores potencializadores de outramentos. 

Nesse percurso de pesquisa-intervenção que realizamos entendemos que o trabalho 

interdisciplinar com Psicologia e Segurança Pública pôde e pode produzir potência, 

novas criações, assim como é a proposta de “uma pesquisa no âmbito da filosofia da 

diferença é aquela que produz um pensamento diferencial e afirma a possibilidade de 

diferir ampliando a potência de diferenciação do pensamento e da vida” (idem, p.121). 

 A construção de perspectivas que saiam da leitura dominantemente dicotômica 

que mantém rivalizados supostos lados, enquanto a vida de todos nós nessa cidade, 

nesse Estado, nesse país, e não só afetando alguns, ou ainda, afetando de forma ainda 

mais incidente e prejudicial a vida de muitos seres humanos. Realidade que muito 

dizemos querer transformar, e nesse sentido uma pergunta precisa se manter: que polícia 

queremos? A que coletivamente queremos e precisamos construir. 

 Acreditamos ser mais potente, ao invés de discursos e práticas individualizantes 

que pretendem atribuir supostas naturezas/essências estáticas “boas” e “más”, 

refletirmos sobre as relações constantemente construídas nos processos coletivos. E 

neles, conforme propõe Pelbart (2017) “(...) experimentar novas formas de organização, 

de auto-organização, de sociabilidade, de produção, de despossessão, de subjetividade, 

de dissidência, de composição da vida” (s/n). 
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Não se trata de eximir o Estado, os Órgãos e os agentes públicos de suas 

responsabilidades e competências, ou de suas prestações de serviços, mas de apontar a 

questão que a efetividade das ações voltadas à implementação das políticas públicas se 

dão não só a partir da macropolítica, mas com a transformação da subjetividade e a 

participação social. No entanto, indignar-se é diferente de discurso e prática de ódio, 

que na verdade só perpetuam mais do mesmo, do mesmo que há séculos vivemos no 

Brasil. 

Temos percebido, no entanto, a produção de discursos e práticas que respondem 

às questões de segurança, não considerando o aspecto plural e amplo do campo, sem 

levar em consideração diversos fatores conjunturais, econômicos, sociais, estruturais, 

educacionais, demandando e empregando cada vez mais polícia na resolução. Muitas 

vezes, embasados numa lógica restritamente reativa. 

Diante disso, acreditamos importante marcar que violência e crime são efeitos de 

processos múltiplos, interseccionais, precisando, portanto, de respostas mais complexas 

do que as que temos desenvolvido. As quais não se restringirão ao campo da Segurança 

Pública e o campo penal. É preciso pensar para além, para que de fato exista a 

construção de outros possíveis, de outras relações sociais. 

Assim, a violência e o crime não são questões resolvidas unicamente com 

políticas penais e de segurança. É preciso entender a complexidade e multifatoriedade 

desses fenômenos e a construção de políticas públicas nas diversas áreas que refletem e 

compõe tais cenários. Sem esse entendimento e as ações desdobradas dele estaremos 

aumentando continuamente o número de agentes policiais e suas demandas de atuação, 

sem, no entanto, de fato modificando os processos de socialização que engendram tais 

fenômenos. Perpetuando as condições que assistimos já atualmente e produzindo os 

mesmo efeitos no mundo e nas relações. 

Os Batalhões de Polícia de Choque encontram-se nos últimos anos cada vez 

mais demandados, sendo recorrentemente empregados pelas autoridades em face a 

realidade atual que temos vivenciado, não só e relação ao controle da criminalidade, 

mas, sobretudo, quanto a própria atividade de restabelecimento da Ordem Pública, às 

próprias atividades de Operações de Choque propriamente ditas. 

Os últimos meses antes do fechamento dessa tese, novos cenários emergiram 

atualizando fortemente essa lógica. Vivemos um momento no qual se entende que 

policiamento de choque é resposta adequada a uma variedade de fenômenos sociais me 
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curso, mesmo com os apontamentos que fizemos ao longo do texto sobre a gravidade e 

o alto nível de força que constitui uma tropa de choque. Que relações sociais, que 

socialização estamos construindo para acreditar que tal dispositivo seja a solução para 

uma série de eventos coletivos? 

Alguns responderiam que esse sensível aumento no emprego das tropas de 

choque se constitui em simples resposta, efeito natural de uma dita desordem pública, 

que esta é que tem aumentado e que a resposta policial é somente uma ‘defesa da 

sociedade’. Mas será possível uma defesa da sociedade pela via do ataque recorrente a 

mesma? 

Numa matéria realizada em 2016
200

, justamente para avaliar os efeitos das 

chamadas ‘jornadas de junho’ de 2013 e a forma como foram produzidas respostas a 

elas, algumas leituras, nesse sentido do que estamos propondo como análise, são 

realizadas por alguns dos atores que participaram de alguma forma desses processos.  

Na referida matéria, Laura Viana, militante do Movimento Passe Livre, que 

participou dos grandes protestos realizados em 2013 aponta uma mudança que 

considera efeito do que vivemos naquele momento: 

 

De 2013 pra cá, a gente sente que muita coisa mudou. Acho que o 

principal é que, tendo sido uma revolta popular de dimensões tão 

grandes, puxada por um grupo com um tipo de organização que foge 

do que a gente tá acostumado, o país acabou ganhando mais 

familiaridade com essa forma diferente de fazer política - de maneira 

autônoma, sem ligação com as instituições tradicionais e sem grandes 

líderes tomando a frente. Foi uma coisa que a gente viu muito forte 

com os secundaristas, por exemplo. Não é que o MPL tenha inventado 

esse novo fazer política, mas junho de 2013 acabou ficando como um 

grande exemplo de como a gente pode lutar por direitos de forma mais 

assertiva, sem fazer o jogo político tradicional, se colocando na rua e 

exigindo o que é nosso. 

 

No entanto, podemos observar, até mesmo com a instituição gradual das 

mobilizações, fazendo parte de uma forma mais recorrente das nossas rotinas diárias 

urbanas, a resposta às mesmas pela via do policiamento de choque também se acentuou. 

Nesse sentido vemos o que pontuam como efeitos também dos protestos de 2013 e seus 

desdobramentos, ainda Laura propõe: 
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 Disponível em: https://www.vice.com/pt_br/article/jornadas-de-junho-tres-anos-depois 

https://www.vice.com/pt_br/article/jornadas-de-junho-tres-anos-depois


254 

 

Mas também teve a parte que podemos considerar ruim, ainda que seja 

bom pra perceber que os governantes ganharam mais medo do povo, 

que é o aumento e a especialização da repressão. Em 2013, nós 

tivemos uma ação policial bem mais atrapalhada, com o Estado 

perdido, sem saber como agir com toda aquela gente na rua. Mas 

nesses últimos anos eles foram aprendendo, né? A criminalização dos 

movimentos sociais ficou muito mais intensa, como a gente pôde ver 

durante a Copa, e a repressão aos atos ficou muito mais violenta. 

 

Nesse contexto, outro ator entrevistado pela matéria, o major Emerson Massera, 

da Polícia Militar de São Paulo, pontua: 

 

Atualmente, são raras as manifestações em que vândalos conseguem 

efetivamente depredar a cidade (...) A Polícia Militar é uma das 

instituições públicas que mais rapidamente se adaptam à evolução 

social, estando preparada para proteger a democracia e defender o 

cidadão. 

 

Podemos associar as duas posições para analisar que de fato rapidamente foram 

construídas respostas que tentaram circunscrever os novos fenômenos em curso. Houve 

uma instrumentalização maior das polícias que atuam em multidões a partir dos 

acontecimentos intensificados que tivemos em junho de 2013. Os aparatos das tropas de 

choque foram expandidos e passaram a ter um investimento maior. 

A questão proposta não diz respeito a apontar um aspecto a priori ‘ruim’ em 

investir no aparato policial – o contrário, até acreditamos na importância de trabalhar a 

formação e promover melhores e adequadas condições de trabalho para esses 

profissionais. Porém, a problematização se refere a pensar dentro do contexto particular 

que vivemos no Brasil, e no caso mais específico de nossa pesquisa no Rio de Janeiro, 

sobre o que coloca a funcionar tal instrumentalização e de que forma tem sido 

empregada pelas autoridades que decidem o momento da intervenção da tropa. Ou 

melhor ainda, por que se tem entendido que a resposta de choque pode ser colocada a 

funcionar antes mesmo do esgotamentos de tantas outras alternativas, policiais e não 

policias, para só então aplicar um nível de força maior, tal como se constitui o 

policiamento específico de choque? 

Responderemos às múltiplas possibilidades de irrupção que os movimentos 

populares trazem na emergência de seus novos desenhos unicamente na busca de suas 

recapturas pela lógica dominante, imobilizando, assim, as possibilidades de 

transformações? Toda a multiplicidade da mobilização social deve ser respondida 

somente pela via do ‘choque’? Por tentativas de sua paralisação e repressão, e não pela 
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via, que deveria ser a priorizada, de uma atuação policial ordinária para antes de tudo se 

garantisse o exercício dos direitos de liberdade? Manteremos uma posição que pontua 

que ação policial deve ser sinônimo de restrição de direitos e não promoção de direitos? 

O que percebemos é que muitas vezes tais entendimentos engendram nos 

cenários de atuação práticas de supressão de uma série de possibilidades, inclusive de 

possibilidades de outra relação polícia-sociedade. Repetimos a mesma lógica, as 

mesmas relações de poder fazendo circular forças que forjam mundos nos quais existe e 

persiste um acirramento naturalizado nessas relações e assim a manutenção de formas 

de socialização que perpetuam fenômenos cujos efeitos produzem violência. 

É relevante que se ampliem as análises, uma vez que não é possível mudarmos 

os efeitos sociais que temos produzido realizando apenas as ações que já se fazem. 

Concentrando apenas em ações de polícia, sobretudo em intervenções de choque, cujo 

nível de força é grande, e por sua gravidade não deveriam ser empregadas de maneira 

banalizada, adotada como resposta a demandas que se apresentam, muitas das vezes, 

por ausência de políticas públicas e programas de outras áreas. 

 

A liberdade individual é ilusória, sem um mínimo de igualdade social; 

e igualdade social imposta com sacrifício dos direitos civis e políticos 

acaba engendrando, mui rapidamente, novos privilégios econômicos e 

sociais. É o princípio de solidariedade que constitui o fecho de 

abóbada de todo o sistema de direitos humanos (COMPARATO, 

1999, p. 305). 

 

Acreditamos, assim, que uma das contribuições que esse trabalho interdisciplinar 

da Psicologia junto às instituições policiais de choque ou junto à Segurança Pública de 

uma forma geral pode fomentar é justamente a ampliação das perspectivas de análise 

das questões advindas das nossas relações sociais para as quais a Polícia é convocada a 

atender. Que as parcerias da Psicologia com a atividade policial, e, no recorte dessa tese, 

com as Operações Policiais de Choque, possam produzir bifurcações nessas – e é todo 

esse percurso que tentamos mostrar ao longo do trabalho apresentado. Sempre 

ressaltando que uma ação de choque tende a produzir efeitos colaterais que podem ser 

bastante graves. Demandando, assim, uma avaliação compromissada com o bem 

comum – isto é ou deveria ser, o objetivo de toda essa estrutura do Estado – para a 

decisão de emprego deste tipo de policiamento. 
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Que nesse processo possamos construir bifurcações que promovam efetiva 

igualdade social e a um só tempo a pluralização das possibilidades de existência. Não é 

a uniformidade que produzirá potência no sentido de uma sociedade mais igualitária e 

uma segurança mais cidadã, mas a possibilidade de convivermos meio a alteridade, a 

toda multiplicidade que comporta a vida humana, de multiplicar no mundo estratégias 

que apostem numa convivência maior em diversidade. Sem entendermos que a mesma 

precisa ser assassinada, mesmo no sentido político do assassínio proposto por Foucault 

(2008c) quando define o que opera o racismo de estado, a morte não só física, mas de 

maneiras de viver. 

 Porque se mesmo como aponta Foucault (2008c) que todo poder visa também a 

isto: “nos separar de nossa força, nos inculcar a tristeza, a angústia, o medo, a culpa e 

sobretudo a sensação de impotência”. Podemos operá-lo ainda no sentido de potência: 

“Em relação às relações de força: menos relações que minem e subjuguem nossas forças 

e mais potencializacão da força nietzscheana, espinosiana” (PELBART, 2007, s/n). 

 

(...) mas como fazê-lo sem entrar no jogo em que saímos vencidos de 

antemão? Talvez ainda não se tenha inventado máquinas de guerra à 

altura da eficácia da megamáquina que se instalou, e que vem de 

longe, no tempo e no espaço. Seria preciso produzir máquinas de 

guerra que, ao lado de sua eficácia, criassem outras coisas, outros 

espaços, outros tempos, outra subjetividade - em suma, outro tabuleiro 

onde pudessem enfrentar-se os novos desafios (PELBART, 2017, s/n). 

 

Atitude crítica e criação interligam-se, como constituição de um campo de 

forças, a atuar como estratégia para a construção desses novos possíveis. Viabilizar, de 

fato, a reflexão indócil e a insubmissão voluntária, como formas de nos relacionar com 

o presente. 

Nas formas pelas quais se exercem o poder é que através de novas experiências 

encontraremos possibilidades de resistir. As linhas de fugas não estão nem além e nem 

aquém, mas no interior do que nos acontece. Nos encontros que nos colocamos 

diariamente, nas relações cotidianas. Nessas é que se pode potencializar-se a produção 

da diferença como possibilidade de vivermos com a diversidade humana. Que ousemos 

deixar os aprisionantes abrigos e lançar-nos ao imprevisível, mas também potência que 

as relações podem irromper. 
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A dificuldade maior está em como podemos nos tornar sujeitos de 

práticas éticas em nosso dia a dia sem nos reduzirmos aos códigos e 

restrições existentes em qualquer sociedade, sem nos deixar seduzir 

por uma ordem imposta como necessária à paz e à segurança, e nos 

deixar admoestados pela ameaça das sanções das leis. Como discernir 

entre atitudes passivas de submissão, subserviência, assujeitamento, 

constrangimento das atitudes ativas das práticas de liberdade? Como, 

em meio às relações de poder que, muitas vezes, nos oprimem e 

tornam esse mundo insuportável, estabelecer relações de cuidado de si 

e dos outros? (COIMBRA et al, 2009, p. 40). 

 

 Esse encontro da Psicologia com a Segurança Pública por vezes não é fácil, nem 

sem impactos, não é sem ‘choques’. Titubeia, fragiliza, tropeça, gagueja, mas nesse 

caminho age. Ação no sentido que apresentamos no capítulo 1: “Agir é percorrer esses 

processos: (...) e perceber-se agente e agenciamento, agenciar” (SOUZA et al, 2012, p. 

33). Agenciamento cujos efeitos podem produzem bifurcações, transformações. No 

sentido da potência que pode mobilizar de transform-ações. Tem reverberado, tal 

encontro, um refazer das práticas, um repensar também nesse caminho da própria 

psicologia na sua constante construção e movimento. 

 Que essas considerações não precisem se manter finais, nem prontas, nem 

acabadas, mas que se houver alguma continuidade que seja a de constantemente 

poderem ser (re)pensadas, relativizadas, recompostas, reinventadas. Que tenham o 

caráter da própria vida: a provisoriedade. 

 

 

“Uma polícia que resgate o sentido de pólis, 

Uma segurança pública que seja mais pública, 

Direitos humanos onde caibam mais humanos, 

Onde caibam todos os humanos” 

Pedro Paulo Bicalho 
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APÊNDICE I 

Data de Criação das Primeiras Polícias Militares do Brasil
201

 

Corte – 13 de Maio de 1809/22 de Outubro de 1831; 

Bahia – 17 de Fevereiro de 1825; 

Pernambuco – 11 de Junho de 1825; 

Alagoas – 03 de Fevereiro de 1832; 

Paraíba – 03 de Fevereiro de 1832; 

Rio Grande do Norte – 27 de Junho de 1834; 

Sergipe – 28 de Fevereiro de 1835; 

Espírito Santo – 06 de Abril de 1835; 

Rio de Janeiro – 14 de Abril de 1835;  

Santa Catarina – 05 de Maio de 1835; 

Ceará – 24 de Maio de 1835; 

Piauí – 25 de Junho de 1835; 

Mato Grosso – 05 de Setembro de 1835; 

Maranhão – 17 de Junho de 1836; 

Minas Gerais – 28 de Março de 1835; 

Amazonas -  04 de Abril de 1837; 

Rio Grande do Sul - 18 de Novembro de 1837; 

Paraná – 10 de Agosto de 1854; 

Goiás - 28 de Julho de 1858.

                                                             
201

 Fonte: Apostila de História da PMERJ. (OLIVEIRA JÚNIOR, História da PMERJ. Apostila (Estágio 

Probatório de Adaptação de Oficiais). Rio de Janeiro: APM D. João VI, 2010. 
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APÊNDICE II 

 

Denominações Históricas das Corporações que formaram a atual PMERJ 

oriundas do território da atual cidade do Rio de Janeiro
202

 

Corte - Município Neutro (Império) - Distrito Federal (até a mudança da capital para 

Brasília em 1960) - Estado da Guanabara (de 1960 até 1975) - cidade do Rio de Janeiro 

(aglutinada pelo Estado do Rio de Janeiro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Divisão Militar da Guarda Real da Polícia 

(Decreto Régio de 13 de Maio de 1809) 

 

2. Divisão Militar da Guarda Imperial da Polícia 

(Aclamação de D.Pedro I em 12 de Outubro de 1822) 

 

3. Corpo de Guardas Municipais Permanentes 

(Decreto de 22 de Outubro de 1831) 

 

4. Corpo Municipal Permanente da Corte 

(Decreto nº 191 de 01 de Julho de 1842) 

                                                             
202

 Fontes: OLIVEIRA JÚNIOR, História da PMERJ. Apostila (Estágio Probatório de Adaptação de 

Oficiais). Rio de Janeiro: APM D. João VI, 2010; CARVALHO, Elisandro. Notas Para A História Dos 

Municípios De Araripe, Saboeiro e Assaré no Século XIX. E-livro: Clube dos autores, 2013; BRETAS, 

Marcos Luiz. A guerra das ruas: povo e polícia na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 1997. 
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5. Corpo Policial da Corte 

(Decreto nº 2.081, de 16 de Janeiro de 1858) 

 

6. Corpo Militar de Polícia da Corte 

(Decreto nº 3.598 de 27 de Janeiro de 1866; recebe nova regulamentação pelo Decreto 

10222 de 5 de abril de 1889
203

) 

 

7. Corpo Militar de Polícia do Município Neutro 

(Decreto nº 01 de 15Nov1889/Decreto de 10 de Janeiro de 1890
204

) 

8. Regimento Policial da Capital Federal 

(Decreto nº 155 de 14 de Janeiro de 1890) 

 

9. Brigada Policial da Capital Federal 

(Decreto nº 852 de 13 de Outubro de 1890
205

; regulamentada pelo Decreto nº 958 de 06 

de novembro de 1890
206

; Reformas Decreto 1263ª de 10 de Fevereiro de 1893; Decreto 

4272 de 11 de Dezembro de 1901) 

 

10. Força Policial do Distrito Federal 

(Decreto nº 5568 de 26 de junho de 1905
207

) 

 

11. Brigada Policial do Distrito Federal  

(Lei nº 2.356 de 31Dez1910
208

) (Decreto nº 9.012, de 4 de Outubro de 1911
209

) 

                                                             
203

 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-10222-5-abril-1889-

542465-publicacaooriginal-51505-pe.html 

204
 Foram encontradas duas datas em referências diferentes. A primeira em OLIVEIRA JÚNIOR (2010) e 

a segunda em CARVALHO (2013). 

205
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-852-13-outubro-1890-

515990-publicacaooriginal-1-pe.html 

206
 Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=decreto+958+de+06+de+novembro+de+1890&oq=decreto+958+de

+06+de+novembro+de+1890&aqs=chrome..69i57j69i60l3.2223j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

207
 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-5568-26-junho-1905-

517436-publicacaooriginal-1-pe.html 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-10222-5-abril-1889-542465-publicacaooriginal-51505-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-10222-5-abril-1889-542465-publicacaooriginal-51505-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-852-13-outubro-1890-515990-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-852-13-outubro-1890-515990-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www.google.com.br/search?q=decreto+958+de+06+de+novembro+de+1890&oq=decreto+958+de+06+de+novembro+de+1890&aqs=chrome..69i57j69i60l3.2223j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=decreto+958+de+06+de+novembro+de+1890&oq=decreto+958+de+06+de+novembro+de+1890&aqs=chrome..69i57j69i60l3.2223j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-5568-26-junho-1905-517436-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-5568-26-junho-1905-517436-publicacaooriginal-1-pe.html
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12. Polícia Militar do Distrito Federal 

(Decreto nº 14.447 de 17 de Novembro de 1920; Decreto 14.508, de 1º de Dezembro de 

1920
210

 (aprova reorganização prevista no decreto anterior) 

 

13. Polícia Militar do Estado do Guanabara 

(Lei nº 3.752, de 14 de abril de 1960
211

) 

 

14. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

(Decreto-Lei nº 92, de 06 de maio de 1975
212

) 

 

                                                                                                                                                                                   
208

 Lei que autoriza reorganizar a Secretaria de Estado da Justiça e Negócios Interiores, bem como as 

repartições dependentes da mesma secretaria e a Força Policial do Distrito Federal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1901-1929/L2356.htm 

209
 Decreto que estrutura a reorganização. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-9012-4-outubro-1911-504642-

publicacaooriginal-1-pe.html 

210
 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-14508-1-dezembro-

1920-504302-publicacaooriginal-1-pe.html 

211
 Em 21 de abril de 1960 quando oficialmente a Capital é transferida para Brasília, deixando a cidade do 

Rio de Janeiro de ser o Distrito Federal, esta passa a constituir um novo Estado sendo denominado de 

Estado da Guanabara. A Lei Federal n.º 3.752, de 14 de abril de 1960
211

 legislava sobre as normas para a 

convocação da Assembléia Constituinte do Estado da Guanabara.. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-3752-14-abril-1960-354318-normaatualizada-

pl.pdf 

212
  Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/5f26f86a751527ae032569ba00834b5f/35f5998f600092f403256b3

70048c4d1?OpenDocument 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1901-1929/L2356.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-9012-4-outubro-1911-504642-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-9012-4-outubro-1911-504642-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-14508-1-dezembro-1920-504302-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-14508-1-dezembro-1920-504302-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-3752-14-abril-1960-354318-normaatualizada-pl.pdf
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-3752-14-abril-1960-354318-normaatualizada-pl.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/5f26f86a751527ae032569ba00834b5f/35f5998f600092f403256b370048c4d1?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/5f26f86a751527ae032569ba00834b5f/35f5998f600092f403256b370048c4d1?OpenDocument
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APÊNDICE III 

 

Denominações Históricas das Corporações que formaram a atual PMERJ 

oriundas do restante do território atual do Estado do Rio de Janeiro 

Província do Rio de Janeiro (Império) - Estado do Rio de Janeiro (República) 

 

1. Guarda Policial da Província do Rio de Janeiro 

(Carta de Lei nº16 de 14 de Abril de 1835) 

 

2. Corpo Policial da Província do Rio de Janeiro 

(renomeada em 1844) 

 

3. Corpo Policial Provisório da Província do Rio de Janeiro 

(1865) 

 

4. Força Militar do Estado do Rio de Janeiro  

(1889) 

 

5. Força Pública do Estado do Rio de Janeiro
213

 

(1920)  

 

6. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

(Decreto nº 3.1791920 de 17 de Junho de 1947) 

 

                                                             
213

 Constante na fonte: http://www.pmerj.rj.gov.br/?page_id=35 

http://www.pmerj.rj.gov.br/?page_id=35

