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um contexto marcado por dificuldades de 
diálogo, nos últimos anos profissionais de 
instituições de segurança e da academia 
buscam brechas para desenvolver inicia-
tivas de aproximação. Pesquisas recentes 
resultantes desse movimento permitem 
propor caminhos para enfrentar desafios 
envolvendo violência urbana, letalidade 
policial e morte de agentes. 

No Brasil, os primeiros projetos para 
fomentar a inovação na educação policial 
por meio de parcerias entre universida-
des e organizações da segurança públi-
ca tiveram início há cerca de 20 anos. 
O sociólogo José Vicente Tavares dos 
Santos, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), conta que um 
dos marcos foi o estabelecimento, em 

P
ara contribuir com o aprimo-
ramento de políticas de se-
gurança pública brasileiras, 
marcadas por características 
de combate oriundas da cul-
tura militar e aspectos repres-
sivos do direito penal, pes-
quisadores acadêmicos antes 
centrados em análises sobre a 

presença de diferentes manifestações de 
violência na sociedade começam a olhar 
para um aspecto específico desse assunto 
em seu escopo de trabalho: os desafios de 
organizações policiais. Ao mesmo tempo, 
profissionais da segurança pública têm in-
vestido na carreira acadêmica como forma 
de identificar soluções para problemas do 
seu cotidiano e de suas corporações. Em 
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2003, da Rede Nacional de Altos Estudos 
em Segurança Pública, que se apoiou em 
parcerias com 60 universidades para for-
mar especialistas na área. “Mais de 10 mil 
policiais civis e militares participaram da 
iniciativa”, recorda. Em 2015, a rede mon-
tou um projeto para formar 600 alunos 
em mestrados profissionais focados em 
segurança cidadã, conceito que abarca 
estratégias para reduzir a criminalidade, 
ao mesmo tempo que manifesta uma preo-
cupação em qualificar policiais para lidar 
com questões de direitos humanos e diver-
sidade. De acordo com ele, atualmente há 
cinco programas de mestrado profissional 
sobre segurança cidadã no Brasil, ofereci-
dos pela UFRGS, Universidade do Estado 
do Amazonas (UEA), Universidade Federal 
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da Bahia (UFBA), Universidade Federal 
do Pará (UFPA) e Universidade Estadual 
de Minas Gerais (UEMG). 

De acordo com o pesquisador, reformas 
adotadas nos anos 1990 pela polícia norte-
-americana inspiraram essas iniciativas, 
que se afastavam do modelo repressivo 
que caracterizou seu trabalho em décadas 
precedentes. “As mudanças pretendiam 
fomentar o desenvolvimento de uma po-
lícia próxima às comunidades, buscando 
alternativas para combater a criminalida-
de”, relata Tavares dos Santos. Em Nova 
York, por exemplo, foram criados projetos 
sociais, com a oferta de aulas de esportes 
e a instalação de bibliotecas em regiões 
com altos índices de violência e crimi-
nalidade. Os protocolos de atuação da 

polícia foram reformados e a permissão 
de uso de armas de fogo foi restringida. 

“Temos atualmente duas concepções 
distintas do que deve ser o trabalho poli-
cial, sendo uma delas pautada pelo con-
ceito de segurança cidadã. A segunda 
modalidade, que prevalece no desenho 
das políticas públicas brasileiras, envolve 
um viés repressivo e prevê a militariza-
ção de procedimentos”, compara Tava-
res dos Santos. Outro marco, de acordo 
com o sociólogo, foi a criação, em 2003, 
da Matriz Curricular Nacional, por meio 
de uma parceria entre pesquisadores aca-
dêmicos e a Secretaria Nacional de Segu-
rança Pública, vinculada ao Ministério da 
Justiça. A iniciativa prevê a incorporação 
de disciplinas sobre direitos humanos e 

diversidade nos cursos das academias de 
polícia. “O desafio para a democracia é 
a construção de uma segurança cidadã, 
na qual o policial também atua como um 
protetor de direitos”, avalia. 

Com a proposta de discutir o proces-
so de formação da identidade policial e 
analisar mudanças feitas nos currícu-
los das academias de polícia do Rio de 
Janeiro depois do estabelecimento da 
Matriz Curricular Nacional, a socióloga 
Paula Poncioni, professora aposentada da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e conselheira do Fórum Brasilei-
ro de Segurança Publica (FBSP), publicou 
o livro Tornar-se policial: O processo de 
construção da identidade profissional do 
policial nas academias de polícia (Appris 
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de diferentes pesquisas desenvolvidas 
desde o final dos anos 1990 em parce-
ria com instituições como o Núcleo de 
Estudos da Violência da Universidade 
de São Paulo (NEV-USP), o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o 
FBSP, organização não governamental 
sem fins lucrativos dedicada a fomentar a 
cooperação técnica em segurança públi-
ca. Entre 2002 e 2012, Poncioni realizou 
pesquisa de campo dentro das polícias 
civil e militar, acompanhando a trajetória 
de uma geração de profissionais do Rio 
de Janeiro durante dez anos. Ela identi-
ficou que, mesmo com o aprimoramento 
dos currículos, os professores das acade-
mias de polícia acabam por reproduzir 
conhecimentos tradicionais, com ênfase 
em estratégias repressivas e punitivistas 
de combate ao crime. “O conteúdo formal 
dos currículos não reverbera nas práticas 
policiais”, afirma. Apesar do interesse 
mútuo entre a academia e as organiza-
ções policiais em estudar problemas e 
encontrar soluções, ainda há um longo 
caminho a percorrer até que a coopera-
ção resulte em mudanças significativas na 
estrutura policial, avalia a pesquisadora. 

Em relação à formação, o jurista e an-
tropólogo Roberto Kant de Lima, da Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF), ex-
plica que para se candidatar ao oficialato 
da polícia militar, é necessário ter o grau 
de bacharel em direito. “Tanto o ensino 
militar como o jurídico são instrucionais 
e dogmáticos, utilizando o argumento 
de autoridade para dirimir dúvidas e 
resolver conflitos. Com isso, as atribui-
ções da polícia são contaminadas pelo 
caráter repressivo do direito penal, ou 
combatente, do ethos militar”, sustenta. 
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Ethos é o conjunto de costumes ou traços 
comportamentais característicos de uma 
comunidade ou de um povo. 

U
ma das consequências dessa 
diretriz repressiva, de acor-
do com Kant de Lima e Pon-
cioni, são os altos índices de 
violência policial. Publicada 
neste ano, a última edição do 
Anuário de segurança públi-
ca, organizada pelo FBSP, 
indica que 6,4 mil pessoas 

foram mortas em decorrência de inter-
venções policiais em 2020. Esse é o valor 
mais alto identificado em toda a série 
histórica desenvolvida pela organização 
para contabilizar os óbitos, que começou 
a ser feita em 2013. Negros foram 78,9% 
das vítimas. Na comparação com os valo-
res de 2019, o documento também mos-
tra que o número de mortes resultantes 
de operações de agentes de segurança 
aumentou em 18 das 27 unidades da fe-
deração, revelando um espraiamento da 
violência policial pelo país. Ao mesmo 
tempo, em nove estados os valores equi-
valentes registraram queda. 

Essa violência também provoca refle-
xos na vida dos próprios agentes de segu-
rança e de suas famílias, conforme cons-
tatou a socióloga Maria Cecília de Souza 
Minayo, da Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), durante a realização de dois censos 
com policiais civis e militares do Rio de 
Janeiro, em 2013 e 2018. Ao analisar o 
perfil demográfico, as condições de vida 
e saúde, Minayo identificou que os pro-
fissionais que atuam nas áreas mais vio-
lentas também são aqueles que enfrentam 
problemas mais graves de saúde mental. 
“Muitos têm depressão e insônia crônica, 

vivendo situações complexas com suas 
famílias, que podem agravar sua agres-
sividade. Os policiais se retroalimentam 
da violência que enfrentam e a reprodu-
zem em seus confrontos”, sustenta Mi-
nayo. Um dos momentos mais marcantes 
que vivenciou durante a realização dos 
estudos foi quando escutou reflexões de 
policiais a respeito da obrigatoriedade 
de participar de enterros de colegas. “Me 
lembro da fala de um sargento que perdeu 
um amigo em confronto. Ele faltou três 
dias ao trabalho, correndo o risco de ser 
preso por desacato, mas afirmou que pre-
feria ser detido do que ter de acompanhar 
o caixão do colega”, recorda. “Participar 
de enterros de companheiros constitui 
um dos maiores sofrimentos para os po-
liciais, que costumam sentir culpa ou en-
caram a experiência como um prenúncio 
de sua própria morte.” Minayo enfatiza, 
ainda, que o policial que vivencia situa-
ções de violência não tem a oportunidade 
de processar a experiência, na medida 
em que a maioria não recebe assistência 
psicológica e social. 

Motivada em compreender os efei-
tos de políticas de segurança pública 
na saúde de agentes, a tenente-coronel 
Adriane Batista Pires Maia concluiu, 
neste ano, um doutorado no Departa-
mento de Violência e Saúde da Fiocruz. 
Cirurgiã bucomaxilofacial da Secretaria 
Estadual de Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro, ela realizou um estudo 
epidemiológico com dados de policiais 
militares operados em decorrência de 
ferimentos por arma de fogo no Hospi-
tal Central da Polícia Militar, de 2003 a 
2017. “A maioria dos indivíduos atingidos 
por armas de fogo é de soldados, cabos 
ou sargentos feridos nos primeiros 10 

anos de sua carreira. Aqueles que so-
brevivem enfrentam sequelas por toda 
a vida”, afirma. No período contemplado 
pelo estudo, foram realizadas 778 cirur-
gias e todos os pacientes eram do sexo 
masculino, com uma média de 34 anos. 
“A perda de segmento ósseo foi a sequela 
mais encontrada, assim como o compro-
metimento estético facial, relatos de in-
sônia e dificuldades de convívio social”, 
relata Maia. Segundo dados de suas pes-
quisas, 75% dos profissionais atingidos 
por armas de fogo se tornam inaptos para 
o trabalho. Os índices mais altos de mor-
talidade policial são registrados nos dias 
de folga, quando os profissionais estão 
armados e reagem a tentativas de crime 
contra eles ou outras pessoas, o que está 
ligado à ideia de que é preciso intervir 
sempre. Outro levantamento realizado 
neste ano pelo FBSP indica que cerca 
de 47 mil policiais, bombeiros e guardas 
municipais de todo o Brasil atuam com 
segurança privada para complementar a 
renda, atividade que é proibida por lei e 
pode resultar em mortes fora do período 
oficial de serviço. “Já os de morbidade, ou 
seja, quando os profissionais são feridos 
por armas de fogo mas não morrem, são 
mais elevados durante o serviço. Por isso, 
considero que a morbidade por arma de 
fogo é uma sequela direta da forma de 
atuação da polícia”, argumenta. 

Além de aspectos relacionados com a 
formação nas academias de polícia, Pon-
cioni, da UFRJ, identificou que a constru-
ção da identidade profissional do policial 
dialoga com um imaginário segundo o 
qual ele deve atuar como herói ou com-
batente. “Muitos se veem e são vistos 
como heróis e não como trabalhadores 
com direito à cidadania laboral”, afirma a 
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socióloga. Tal perspectiva é corroborada 
por Rafael Alcadipani, da Escola de Ad-
ministração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas (FGV-Eaesp). 
“A identidade desempenha papel central 
nesse segmento profissional. Policiais 
costumam se ver como heróis porque 
isso os ajuda a se relacionar com situa-
ções de perigo”, sugere Silveira.

No entendimento de pesquisadores 
consultados pela reportagem, a amplia-
ção do diálogo entre organizações poli-
ciais e o universo acadêmico constitui 
caminho promissor para melhorar as 
políticas de segurança pública do país. 
No entanto, a antropóloga Susana Du-
rão, da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), aponta a existência 
de entraves à expansão dessa interlocu-
ção. “Há um desconhecimento mútuo 
do contexto cultural de ambos. Estudos 
na área da sociologia da violência, que 
abarcam diferentes perspectivas das re-
lações e estruturas sociais da violência 
e da criminalidade no Brasil, predomi-
naram na academia. Análises sobre or-
ganizações policiais e policiamentos na 
prática são menos comuns. Os agentes 
de segurança consideram que os estu-
dos sobre as sociologias da violência e a 
violência policial apontam problemas, 
mas não trazem soluções”, diz. Por ou-
tro lado, pesquisadores afirmam que os 
policiais não se abrem à realização de 
estudos acadêmicos. A antropóloga coor-

dena um comitê na Universidade Zumbi 
dos Palmares, que reúne membros da Se-
cretaria de Segurança Pública do Estado 
de São Paulo, policiais civis e militares, 
guardas municipais e representantes de 
setores da segurança privada. “Criamos 
o comitê para realizar um mapeamento 
da formação policial no estado e identi-
ficar o peso de conteúdos humanistas e 
antirracistas nos cursos. A partir desse 
diagnóstico, a ideia é propor melhorias 
em todo o sistema”, conta.

ENTRE DOIS MUNDOS
Sentado em sua sala no 21º Batalhão da 
Polícia Militar Metropolitana, no Par-
que da Mooca, em São Paulo, o tenente-
-coronel Alan Fernandes recorda de um 
dos momentos mais difíceis que viveu 
durante o trânsito de cerca de 20 anos 
que realiza entre os universos policial e 
universitário. Em 2013, em parceria com 
as sociólogas Esther Solano e Liana de 
Paula, da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), ele participou da orga-
nização de um seminário sobre segurança 
pública na Fundação Escola de Socio-
logia e Política de São Paulo (FESPSP), 
onde fazia pós-graduação. O encontro 
pretendia reunir 30 policiais militares pa-
ra promover debates com pesquisadores 
acadêmicos. No entanto, diante da proibi-
ção de entrarem armados na instituição 
de ensino, a maioria desistiu e, no final, 
compareceram apenas oito. “A recusa em 

Os artigos científicos e os livros consultados para esta 
reportagem estão listados na versão on-line.

ir desarmado tem a ver com a identidade 
do policial. Andar com a arma faz parte 
do ethos da profissão”, explica. Doutor 
em administração pública e governo pela 
FGV-Eaesp, Fernandes considera, por ou-
tro lado, que pesquisas sobre vitimização 
policial realizadas a partir de 2010 passa-
ram a sensibilizar agentes em relação à 
importância do diálogo com o universo 
acadêmico. No doutorado concluído em 
2021, ele investigou o desenvolvimento 
histórico de estratégias e ideologias da 
corporação, bem como diferentes mode-
los de políticas de segurança pública. Em 
relação aos impactos da formação acadê-
mica no cotidiano de trabalho, ele apon-
ta, por exemplo, mudanças na forma de 
lidar com os “pancadões” de baile funk. “A 
resposta tradicional da polícia para esses 
eventos seria o uso da força e estratégias 
de repressão para dispersar participan-
tes. O doutorado me ajudou a formular 
outras saídas e passei a incentivar ações 
em que os policiais atuam como media-
dores de conflitos”, relata. Ao olhar para 
um grande mapa com a área de jurisdição 
do batalhão que comanda, ele cita temas 
de pesquisa que considera relevantes pa-
ra o cotidiano da corporação, entre eles o 
impacto, nos índices de criminalidade dos 
bairros, da instalação de câmeras nas ruas 
e da construção de quartéis. n
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A 
interlocução com a acade-
mia tem trazido impactos 
às investigações da polí-
cia científica sobre novas 
substâncias ilícitas que cir-
culam no país. Os avanços 
tecnológicos permitem 
melhorar a segurança de 
bairros e a busca por indi-

víduos com mandados de prisão abertos. 
Com recursos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), desde maio deste ano 
um projeto reúne pesquisadores e alu-
nos de pós-graduação das universidades 
Estadual de Campinas (Unicamp) e de 
São Paulo (USP), peritos criminais do 
Instituto Nacional de Criminalística da 
Polícia Federal, da Superintendência da 
Polícia Técnico-Científica do Estado de 
São Paulo e da Coordenadoria Geral de 
Perícias do Estado de Sergipe para in-
vestigar novas substâncias psicoativas. O 
objetivo é analisar e classificar quimica-
mente drogas sintéticas produzidas em 
laboratório que causam efeitos similares 
aos de outras substâncias conhecidas, 
como cocaína e maconha.

Por meio da parceria, novas substân-
cias apreendidas serão analisadas e des-
critas pelas polícias científicas. Poste-
riormente, são enviadas às universidades 
para a realização de testes de efeitos to-
xicológicos no organismo. “As substân-
cias que desconhecemos não são ainda 

enquadradas como ilícitas, dificultan-
do o combate ao tráfico. Isso também 
prejudica os órgãos de saúde, limitando 
as possibilidades de atendimento”, ex-
plica o farmacêutico-bioquímico Júlio 
de Carvalho Ponce, diretor do Núcleo 
de Exames de Entorpecentes da Polí-
cia Científica de São Paulo, que no ano 
passado concluiu doutorado em epide-
miologia na USP. 

Alguns estudos dirigem sua atenção 
para os sistemas de segurança. Em proje-
to de pós-doutorado concluído neste ano 
com financiamento da FAPESP, Alcides 
Eduardo dos Reis Peron, graduado em 
relações internacionais e ciências eco-
nômicas, investigou o monitoramento 
de câmeras inteligentes da cidade de São 
Paulo, por meio de pesquisas com agen-
tes privados de segurança. “O município 
tem um grande conjunto de câmeras pú-
blicas e privadas que se articulam com 
sistemas das forças policiais”, diz Pe-
ron, pesquisador do Núcleo de Estudos 
da Violência (NEV) da USP. De acordo 
com ele, os empresários negociam a ins-
talação das câmeras com associações de 
moradores e os equipamentos podem 
ou não se integrar à polícia. “Um ponto 
positivo é que os sistemas de monitora-
mento abrem espaço para uma maior 
participação de empresas no espaço de 
gestão da segurança pública e colabo-
ram com o policiamento comunitário 
dos bairros”, afirma. 

Desenvolvimento tecnológico favorece a segurança  

urbana e o combate ao tráfico de drogas

DIÁLOGO AFINADO

Em pesquisa de pós-doutorado que 
realiza com financiamento da FAPESP, 
Daniel Edler Duarte, graduado em re-
lações internacionais e pesquisador do 
NEV, analisa o uso de dispositivos de 
reconhecimento facial em estratégias de 
policiamento preditivo. “Por meio delas, 
câmeras de reconhecimento facial são 
instaladas em cidades e viaturas para 
identificar indivíduos com mandados de 
segurança abertos”, explica. Apesar da 
eficácia em situações específicas, Duar-
te ressalta que esses sistemas precisam 
de aperfeiçoamento, na medida em que 
ocorrem identificações equivocadas. Ele 
explica que a ferramenta funciona com 
base em algoritmos, que são treinados 
para reconhecer características únicas 
de indivíduos a partir de bancos de da-
dos contendo informações sobre rostos 
de pessoas. “Os sistemas se apoiam em 
base de dados que são compostas, prin-
cipalmente, por características de pes-
soas brancas. Com isso, os maiores erros 
ocorrem na identificação de negros”, 
alerta, ao indicar um dos pontos do sis-
tema que demanda melhorias. “Além dis-
so, mandados de prisão podem envolver 
desde furtos até homicídios, podendo 
levar a abordagens policiais exacerbadas 
em casos em que não há necessidade”, 
conclui. n Christina Queiroz


