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RESUMO 

 

O presente estudo, apresentado nesta dissertação, refere-se à Educação em Direitos Humanos 

na formação policial, com o escopo de identificar as práticas pedagógicas empregadas – a partir 

da análise dos conteúdos curriculares, do ementário da disciplina de Direitos Humanos, bem 

como do rol das demais disciplinas dos cursos de formação – com a finalidade de desenvolver 

estudo comparativo com os indicadores de mortes em intervenções policiais militares em 

serviço, tomando como base os dados extraídos do 10º Anuário de Segurança Pública. O recorte 

metodológico envolveria, a princípio, os cinco estados da Federação que apresentaram os 

maiores indicativos de letalidade policial em serviço e os cinco estados com os menores índices, 

no entanto, sofreu adaptações, devido à escassez de respostas da maioria dos estados. A 

investigação, que circundou componentes da formação policial (variáveis de conteúdo, carga 

horaria, corpo docente e outras) e a letalidade policial, afim de realizar a análise comparativa 

entre os indicadores e a formação policial. A pesquisa concentrou-se em revisão bibliográfica 

e análise documental, a partir dos métodos histórico, comparativo e hipotético dedutivo.  Por 

fim, em termos de considerações finais, foram discutidos os aspectos negativos e positivos na 

formação policial, incluindo a abordagem de novas estratégias, sob o prisma da Educação em 

Direitos Humanos. 

 

Palavras-chaves: polícia, democracia, currículo, práticas pedagógicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
 

The present study, presented in this dissertation, refers to Human Rights Education in police 

training, with the purpose of identifying the pedagogical practices employed - from the analysis 

of the curricular contents, from the subject of the Human Rights discipline, as well as from the 

role Of the other disciplines of the training courses - with the purpose of developing a 

comparative study with the indicators of deaths in military police interventions in service, based 

on the data extracted from the 10th Annual Public Security Yearbook. The methodological cut 

would involve, in principle, the five states of the Federation that presented the highest 

indications of police lethality in service and the five states with the lowest indexes, however, it 

was adapted due to the lack of answers from most states. The investigation, which encompassed 

components of police training (variables of content, time load, teaching staff and others) and 

police lethality, in order to perform the comparative analysis between indicators and police 

training. The research focused on bibliographic review and documentary analysis, based on 

historical, comparative and hypothetical deductive methods. Finally, in terms of final 

considerations, the negative and positive aspects of police training, including the approach of 

new strategies, were discussed under the prism of Human Rights Education. 

 

Keywords: police, democracy, curriculum, pedagogical practices. 
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INTRODUÇÃO 

  

As polícias militares no Brasil são alvo do presente estudo, que se propõe a analisar, 

comparativamente, a formação policial em Direitos Humanos e a variação dos índices de mortes 

por estado da Federação, resultantes do “trabalho policial”.  Inicialmente, pretendia-se analisar 

dados dos cinco estados que apresentam os maiores índices de letalidade na ação policial militar 

em serviço e, também, os cinco Estados que apresentaram os menores indicadores, num 

universo pesquisado de 27 unidades da Federação. Tomar-se-ia como base os dados do 10º 

Anuário de Segurança Púbica, publicado em novembro de 2016, pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, com a compilação das informações referentes aos anos de 2014 e 20151, o 

que não se concretizou. 

No entanto, a lacuna investigativa, que norteou a presente pesquisa, reside 

principalmente na ausência de estudos que traçam a análise comparativa entre a Educação em 

Direitos Humanos para as polícias militares e a mortalidade de pessoas na atuação policial, a 

fim de verificar a repercussão, ou não, da formação em direitos humanos na atuação prática dos 

policiais militares, especificamente, apesar das pesquisas já realizadas no âmbito das polícias e 

dos direitos humanos.  

A partir do panorama apresentado pelo 10º Anuário de Segurança Púbica, percebeu-se 

que a violência policial no Brasil é um grave problema de segurança pública. Os números que 

indicam a letalidade nas intervenções policiais retratam, em 2015, 3.345 mortes provocadas por 

policiais. O número torna-se mais espantoso quando se considera outras variáveis tomadas pelo 

10º Anuário, tais como os indicadores de que mais de 50% da população tem medo de ser morto 

pela polícia. Outro fato de extrema relevância apresentado pelo documento, pontua que 70% da 

população considera que a polícia exagera no emprego da violência. Simultaneamente a isso, 

contudo, mais da metade das pessoas acreditam que as polícias são eficientes em garantir a 

segurança pública e elucidar crimes.  

Neste contexto de letalidade policial, questionou-se quais seriam os componentes que 

integram a banalização do emprego da violência como instrumento de contenção da 

criminalidade. Primeiramente, foram levantados os elementos históricos da formação das 

polícias brasileiras, em especial das polícias militares. Em um segundo momento, identificou-

                                                 
1O Anuário é elaborado a partir de dados fornecidos e/ou extraídos do Sistema Nacional de Informações de 

Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (SINESP), pela Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP), pelo Ministério da Justiça e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas –IBGE, compilados 

em documento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 
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se como se realiza a formação policial, sobretudo no que concerne à Educação em Direitos 

Humanos (EDH). Foram analisados os princípios norteadores da EDH e sua relação com os 

demais direitos estabelecidos pela sociedade democrática, averiguando-se, também, a dinâmica 

da disciplina de Direitos Humanos, ministrada nos cursos de formação, que compõe um dos 

pré-requisitos para o exercício da função policial.  

Após a apresentação do desenho conceitual da polícia, a discussão moveu-se para o 

estudo da letalidade nas intervenções policiais no Brasil em sua relação, ou não, com a formação 

policial, sobretudo no que concerne à Educação em Direitos Humanos (EDH). Inicialmente, 

efetuou-se uma abordagem histórica do surgimento das instituições policiais no Brasil, marcada 

por uma herança segregacionista, intimamente ligada às relações de dominação estatal, moldada 

na repressão e na violência como meios de atuação. A partir deste ponto, aflorou a 

argumentação acerca da violência policial no Brasil, em especial, partindo dos dados sobre a 

letalidade de pessoas em decorrência de sua atuação. Com isso, extraiu-se que a aceitação da 

repressão e violência policiais, como instrumentos da atividade profissional, são componentes 

consolidados na opinião da maioria das pessoas, reforçando os dados trazidos pelo 10º Anuário 

de Segurança Pública, segundo os quais 57% da população acredita que “bandido bom é 

bandido morto”.  

O primeiro capítulo da presente dissertação propõe conceituar o termo polícia, a partir 

do pressuposto de que ela se reveste de autoridade em face da sua intrínseca relação com as 

estruturas de poder, compondo uma organização administrativa, que se sustenta nos 

fundamentos do Estado de Direito. Este, por sua vez, legitima as ações institucionais frente ao 

conceito de ordem pública, também explorado neste capítulo, a fim de contextualizar as raízes 

da violência policial, delimitando os estados com maiores e menores índices de mortes 

resultantes das ações policiais militares em serviço. 

 O segundo capítulo destinou-se a analisar a Educação em Direitos Humanos (EDH) para 

as polícias militares no Brasil. Partiu-se, inicialmente, do desenho conceitual e terminológico 

da Educação em Direitos Humanos, desde sua concepção até os documentos que instruem a 

matéria atualmente, perpassando pelas concepções de transversalidade e interdisciplinaridade. 

Para tanto, a pesquisa valeu-se do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) e suas 

diretrizes.  No que concerne à educação, explora também o Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos (PNEDH), em especial, as ações programáticas para a educação dos 

profissionais do sistema de justiça e segurança que compõem o PNDEH como marco legal da 

Educação em Direitos Humanos para os operadores da segurança pública. Ele deve considerar 

os princípios da legalidade, respeito às liberdades individuais, reconhecimento das necessidades 
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individuais e coletivas, diferenças político-ideológicas, respeito às diferenças sociais e 

culturais, valores baseados numa ética solidária e em direitos humanos, embasada na dignidade 

da pessoa humana. 

 A “Matriz Curricular Nacional para a Formação dos Profissionais de Segurança 

Pública”, do Ministério da Justiça, também foi examinada no segundo capítulo, como principal 

documento que visa pautar e padronizar uma gama de conteúdos adotados na formação policial 

no Brasil. A Matriz é composta pelas “Diretrizes Pedagógicas para as Atividades Formativas 

dos Profissionais da Área de Segurança Pública” e pela “Malha Curricular”, fornecendo 

elementos para analisar as políticas públicas da Educação em Direitos Humanos (EDH) para as 

polícias. 

Corroborando com a profundidade da pesquisa, no terceiro e último capítulo da 

dissertação, analisa-se criticamente a formação policial militar no Brasil, com base nos dados 

de letalidade na intervenção policial por Estado da federação. O objetivo do capítulo é analisar 

quais elementos estão imbricados na formação policial em Direitos Humanos, com a finalidade 

de, por meio de estudo comparado, verificar se há diferenças no que tange à forma como a 

Educação em Direitos Humanos é aplicada nos cursos de formação. Outro ponto é 

verificar/discutir a forma como essa variável incide, ou não, sobre os números de letalidade na 

ação das polícias militares, a partir da hipótese investigativa: os estados cujos policiais tem mais 

formação em direitos humanos possuem os menores índices de mortes em ações policiais 

militares.  

A análise inicial pretendia considerar dados de pelo menos dez estados da federação, 

considerados a partir dos indicadores extraídos do 10º Anuário de Segurança Pública, quais 

sejam: os cinco estados com maiores índices de mortes em intervenções das polícias militares 

(Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraná, Pará e Maranhão); e os cinco estados que indicam os 

menores números de mortes por ação policial (Mato Grosso, Distrito Federal, Paraíba, 

Tocantins e Piauí). Para que se executasse a comparação entre estados, cruzando as variáveis 

relacionadas à formação policial em Direitos Humanos nesses Estados. Serão analisadas a 

inclusão da disciplina de Direitos Humanos nos componentes curriculares dos cursos de 

formação policial dos estados que fazem parte do recorte dessa pesquisa; os objetivos e 

conteúdos que compõem o Plano de Ensino da disciplina de Direitos Humanos ministrada em 

cada estado; modalidades  da disciplina no curso de formação, assim como qual a formação do 

docente responsável pela disciplina de Direitos Humanos nas unidades federativas pesquisadas;  

escolaridade exigida para ingresso no curso, duração do curso, e; a existência ou não de 
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acompanhamento dos egressos dos Cursos de Formação Policial em relação à letalidade nas 

intervenções policiais.  

Para viabilizar a execução da análise comparativa entre estados referente à Educação 

em Direitos Humanos na formação policial militar e sua influência, ou não, sobre os dados de 

mortes decorrentes de intervenção das polícias, a partir da averiguação das informações 

fornecidas pelo 10º Anuário de Segurança Pública, foram remetidos, aos Estados selecionados, 

um questionário com dez quesitos. Os questionamentos visavam colher informações capazes 

perquirir acerca de uma análise comparativa entre o conteúdo curricular dos cursos de formação 

policial militar, a disciplina de direitos humanos, quando existente, e os índices, maiores ou 

menores, de letalidade policial. Questionamos ao Secretário de Segurança Pública dos Estados 

de Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraná, Pará, Maranhão, Alagoas, Rio Grande do Norte, 

Paraná, Pará, Maranhão o seguinte: 

 

01. Quais são os componentes e diretrizes curriculares do Cursos de Formação da 

Academia de Polícia Militar? 

02. Quais são as disciplinas, com as respectivas cargas horárias, que integram o 

currículo dos Cursos de Formação da Academia de Polícia Militar?  

03. Qual a carga horária total dos cursos? Qual a duração de cada curso (na hipótese 

de haver diferenças entre os cursos de formação de praças e oficiais)? 

04. Na hipótese dos cursos de Cursos de Formação de Praças e Oficiais contemplarem 

a disciplina de Direitos Humanos na Matriz Curricular, indaga-se: 

a. Quando a disciplina de Direitos Humanos foi incluída nos cursos? 

b. Quais são os objetivos descritos na ementa da disciplina?  

c. Quais conteúdos compõem o Plano de Ensino da disciplina?  

d. Qual a carga horária da disciplina?  

e. A disciplina de Direitos Humanos é ministrada em aulas presenciais ou à distância?  

f. Quais docentes ministram e/ou ministraram a disciplina de Direitos Humanos 

Cursos de Formação de Praças e Oficiais? Qual a formação dos docentes? São civis 

ou militares?05. Quais os critérios etários e de escolaridade para o ingresso na Polícia 

Militar (Cursos de Formação de Praças e Oficiais)? 

06. Os Cursos de Formação de Praças e Oficiais são reconhecidos como curso 

superior? Em caso positivo, em qual modalidade? 

07. Quantos alunos dos Cursos de Formação de Praças e Oficiais concluíram os cursos 

nos últimos cinco anos (2011-2016)? 

08. Qual o orçamento previsto para a realização dos Cursos de Formação de Praças e 

Oficiais nos últimos cinco anos (2011-2016)? Quanto à consecução, qual a 

percentagem do orçamento previsto foi executado? 

09. É realizada avaliação de acompanhamento dos Cursos de Formação? Quais são os 

critérios utilizados para analisar a formação policial? Existem indicadores 

contabilizados disponíveis? Em caso positivo, solicita-se envio dos dados. 

10. Existe acompanhamento dos egressos dos Cursos de Formação Policial em relação 

à letalidade nas intervenções policiais? Em caso positivo, quais as medidas/ações 

aplicadas? 

 

  

Os quesitos foram remetidos, por intermédio da elaboração de ofício, aos Secretários de 

Segurança Pública dos Estados de Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraná, Pará, Maranhão, 

Mato Grosso, Distrito Federal, Paraíba, Tocantins e Piauí, alvos do recorte metodológico dessa 
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pesquisa, com Aviso de Recebimento (AR), comprovando remessa e recibo de todas as 

instituições. As informações solicitadas foram enviadas pelas Secretarias de Segurança Pública 

do Pará, Rio Grande do Norte, Tocantins e Maranhão. Todavia, não houve sucesso na obtenção 

da documentação pretendida, uma vez que apenas quatro estados enviaram respostas: Rio 

Grande do Norte, Paraná e Pará, (respectivamente o segundo, terceiro e quarto estados que 

possuem os maiores indicadores de mortes em ações policiais militares) e Mato Grosso (estado 

com o menor índice de letalidade nas ações policiais). Com a finalidade de tornar a pesquisa 

factível, foram incorporados outros documentos, como a Pesquisa Nacional sobre Segurança 

Pública e Direitos Humanos, realizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, cujo 

objetivo geral consiste em “mapear as práticas, situações e valores socialmente reproduzidos 

no interior das instituições de segurança pública, relativos aos direitos humanos, identificando 

e analisando suas vinculações ao processo de formação de seus operadores e ao monitoramento 

da atuação policial” (SENASP, 2013), realizada nas academias de formação policial de 23 

(vinte e três) Unidades da Federação.  

As informações recebidas das Secretarias de Segurança Pública dos estados não foram 

suficientes para perfazer o estudo acerca dos cursos de formação de praças, visto que nem todos 

os entes consultados forneceram dados e indicativos sobre os referidos cursos. As respostas aos 

quesitos foram respondidas com enfoque na formação de oficiais. Alguns, ainda, sequer 

informaram a existência de cursos regulares de formação de praças. Visto todo esse envolto, a 

análise curricular teve enfoque nos cursos de formação de oficiais.  

 Foi também realizado o estudo diagnóstico dos conteúdos curriculares e das ferramentas 

metodológicas empregadas na Academia de Polícia Militar de Goiás, bem como a estrutura e 

funcionamento dos cursos de formação de praças e oficiais ministrados na Academia. 

Considerou-se, sobre os cursos, as diretrizes de ensino e a aproximação com a Matriz Curricular 

Nacional de SENASP. A inserção, conteúdo programático da disciplina de direitos humanos 

nos cursos também foi considerado na averiguação.   

Por fim, o enfrentamento dos indicadores da letalidade policial militar, com dados 

extraídos do 10º Anuário de Segurança Pública, e a Educação em Direitos Humanos para as 

instituições policiais se deu por meio da compilação das informações enviadas em resposta aos 

quesitos formulados e relacionados acima. Procurou-se estabelecer análise comparativa entre 

os estados, que confirmam, ou não, a hipótese investigativa principal: os estados com menores 

índices de mortes em ações policiais militares possuem a  formação em direitos humanos de 

forma mais contundente e ampla. 
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Em termos de considerações finais, após a recapitulação da pesquisa e retomada da 

análise das variáveis referentes à Educação em Direitos Humanos para as polícias, foi possível 

constatar que as instituições policiais, responsáveis pela formação dos seus membros, têm uma 

necessidade latente de repensar as práticas e ações formativas, essenciais para a reformulação 

e qualificação das próprias instituições, frente ás novas demandas da sociedade democrática 

brasileira. Foram também elencados pontos positivos e negativos acerca da forma como os 

direitos humanos estão inseridos na formação policial, evidenciando a interligação com a 

violência institucional, com enforque na mortalidade da atuação das policias militares. 

Concluindo, assim, que a Educação em Direitos Humanos, como paradigma da formação 

policial, mostra-se fundamental para a atividade policial no contexto do Estado Democrático 

de Direito e que o reconhecimento desses direitos por parte do aparato estatal é imprescindível 

para a atuação policial e a convivência comunitária. 
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CAPÍTULO 1. BASES CONCEITUAIS E HISTÓRICAS DA VIOLÊNCIA POLICIAL 

NO BRASIL 

 

A pesquisa tem como objetivo principal verificar se a formação policial em direitos 

humanos para as polícias militares impactou, ou não, no aumento ou diminuição nos índices de 

letalidade nas intervenções policiais militares em serviço. Para tanto, faz-se necessário 

apresentar o conceito de polícia no Brasil e sua relação com as concepções de ordem pública e 

Estado, a fim de analisar sob o contexto dos precedentes da violência policial e, por fim, 

delimitar os estados com os maiores e menores indicadores de mortalidade na ação policial.   

A discussão inicial assenta-se justamente no estudo conceitual e histórico sobre a 

polícia. Preliminarmente, o texto cuida da conceituação e as dimensões que a polícia assume na 

própria história dos Estados, perpassando pela discussão acerca da manutenção da ordem e a 

garantia do status quo institucional. 

A partir doo estudo etimológico do termo polícia, abordou-se suas dimensões histórica, 

sociológica e política, tendo como esteio as percepções de Monet (2002). A dimensão histórica, 

primeira delas, relaciona a polícia às suas atividades de manutenção da ordem e da paz. Na 

segunda concepção, de vertente sociológica, caberia à polícia o emprego da força em prol da 

ordem e das normas de direito e regras sociais. Por último, a polícia toma uma dimensão 

política, essencial ao Estado de Direito e aos cidadãos.  

Observando as proposições, é justamente na estrutura política do Estado de Direito que 

as polícias se sustentam, apesar da história reportar a existência de instituições anteriores.  

Através da consolidação de uma ordem jurídica institucionalizada, como Estado Democrático 

de Direito, que se alicerçam as polícias que se tem conhecimento atualmente. Por isso, a 

discussão e delimitação de tal Estado é fundamental neste processo. Assim, é a partir das bases 

de consolidação desta organização que a polícia estabelece sua relação com a manutenção da 

ordem e garantia do status quo institucional. Para tanto, em seguida, apresentamos a concepção 

de ordem pública, igualmente fundamental para o entendimento do conceito de polícia, uma 

vez que é elemento essencial da discussão acerca da atuação policial no Estado Democrático de 

Direito.  

 

1.1 Conceito e dimensões da polícia 

 

Etimologicamente, o vocábulo “polícia” deriva do termo grego politeia, e do latim 

politia, como um conjunto de leis ou regras impostas ao cidadão, com a finalidade de assegurar 
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a moral, a ordem e a segurança pública, guardando estreita ligação com o termo polis, usado 

para descrever a constituição e organização da autoridade coletiva, mesma origem da palavra 

política, relativa ao exercício dessa autoridade coletiva (COSTA, 2004). Do que se extrai, 

salienta-se que a percepção de que o significado de polícia está intimamente ligado à ideia de 

política. Sendo assim, impossível, pois, dissociá-las: a atividade de polícia é, em sua essência, 

política, uma vez que diz respeito à forma como a autoridade coletiva exerce seu poder.  

David Bayley (1975, p. 398) define as instituições policiais como “aquelas organizações 

destinadas ao controle social com autorização para utilizar a força, caso necessário”. Desta 

definição, pode-se destacar a correção entre polícia e atividade política, pois caracteriza a 

atividade policial como aquela que detém a possibilidade do uso da força, desde que tal emprego 

se dê em face do funcionamento político de uma coletividade.  

Monet (2002), em estudo comparado das polícias da Europa nos séculos XIX e XX, 

apresentou-as em três dimensões: abordagem histórica e semântica, abordagem sociológica e 

abordagem política. Para o autor, a complexidade do trabalho policial não se esgotaria em uma 

simples descrição funcional. Tomando como base as abordagens dimensionais feitas pelo autor, 

é possível clarear as funções da polícia moderna e sua íntima relação com as atividades políticas 

do Estado.  

 A primeira dimensão, qual seja, a abordagem histórica e semântica, para Monet (2002), 

não é a mais esclarecedora, uma vez que o termo polícia pode ser igual em vários países, mas 

nem sempre as realidades históricas recobertas por ele são as mesmas. A partir das inúmeras 

atribuições e vertentes que a polícia assumiu ao longo da trajetória dos Estados, foi se 

originando a concepção, aflorada no século XIX, sobre as polícias modernas.  

O autor, tendo como base o estudo das principais capitais europeias, que passavam por 

motins e insurreições, apresenta a polícia mais próxima de seu desenho atual, com as tarefas de 

manutenção da ordem feitas por agentes organizados e treinados para conter distúrbios. 

Designou-se tal fenômeno como especialização policial, o que ocorreu em concomitância com 

uma especialização da organização judiciária, marcada pela racionalização do direito criminal 

e extensão do aparelho judiciário, funcionando a polícia como auxiliares da justiça penal, sendo 

que:  

[...] daí em diante, a palavra ‘polícia’ remete diretamente àquele ramo da organização 

administrativa encarregado de reprimir as infrações às leis e aos regulamentos e de 

impedir movimentos coletivos que agitavam com frequência cada vez maior o próprio 

coração de cidades em plena expansão (MONET, 2002 P. 23-4). 

 

No que concerne à especialização policial, Bayley deixa claro que as atividades policiais 

também determinam os limites da liberdade de uma sociedade organizada. Portanto, o modo 
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como o Estado “mantém a ordem, afeta de modo direto a liberdade real” (BAYLEY, 2006, p. 

17) 

Já no início do século XX, a legitimação das polícias europeias se afirma e a existência 

da polícia se funde à própria organização do Estado. A polícia passa a compor a estrutura estatal, 

como “a primeira força de natureza constitucional destinada a assegurar a proteção dos direitos 

legais dos indivíduos” (MONET, 2002 p. 24). 

Todavia, Monet (2002), em análise dos casos de violência em várias sociedades da 

Europa dos séculos XIX e XX, aponta a prevalência de um modelo no qual vigora um “conluio 

implícito ou explícito entre os representantes do Estado e os responsáveis privados das 

atividades econômicas”, indicando os conflitos sociais como terreno fértil para o 

desenvolvimento de violências coletivas, em especial aqueles decorrentes das demandas 

trabalhistas, não reconhecidas por parte das autoridades instituídas, priorizando o conflito ao 

invés da negociação. Assim, inúmeras vezes, as forças policiais eram empregadas na repressão 

de movimentos sindicalistas coletivos, ou ainda na guarda de instalações das fábricas, em defesa 

dos interesses econômicos dos mais abastados2.  

Entretanto, a abordagem histórica não seria a mais adequada para conceituar a polícia 

moderna, de acordo com o próprio autor, razão pela qual faz ascender a dimensão das relações 

sociais, da vida cotidiana das sociedades. Monet (2002, p. 25) assevera que “a constituição da 

força como recurso essencial pela ação é uma condição necessária, mas não suficiente para 

reconhecer a existência de uma polícia”, carecendo de enquadramento social. 

Assim, para o autor, a legitimidade das ações policiais não se explicaria tão somente 

pelo seu caráter público de manutenção da ordem, mas também pelo fato de que deriva de um 

mandato explícito, oriundos dos detentores do poder político a quem também interessa a 

solução dos conflitos interpessoais. Portanto, caberia à polícia o emprego da força em prol da 

ordem e das normas de direito e regras sociais, sendo que:  

 

esses agentes, enfim, são especializados no emprego da força, a serviço de quatro 

grandes tipos de atividades: a proteção das pessoas e dos bens contra as agressões 

ilegítimas de outrem; a provisão do sistema penal graças à detecção e prisão dos 

criminosos; a manutenção da ordem na rua, especialmente diante das formas de ações 

políticas extra-institucionais; a coleta e transmissão, às autoridades políticas no local, 

de informações sobre toda a gama de atividades que, de perto ou de longe, pareçam 

pôr em causa os fundamentos da organização social e política (MONET, 2002, p. 27) 

                                                 
2 A atuação policial foi marcada por conflitos de interesses em que, no bojo da constituição da ordem social 

republicana, a proteção da propriedade e de interesses privados confundia-se com a manutenção da ordem 

social. Esta era uma polícia que foi objeto de manipulação política, sendo usada como mecanismo de gestão 

privada de conflitos. (SOUZA, 2010) 

 



22 

 

   

Com tal complexidade relacionada ao emprego da força frente ao exercício dos direitos 

individuais, em especial as liberdades, questionamentos acerca do controle da atividade policial 

são inevitáveis, especialmente no que tange à possibilidade do poder político manter a 

integridade de seus corpos policias, tanto em situações rotineiras, quanto em momentos de crise, 

que colocam em cheque a própria estrutura. Por outro lado, a excessiva preocupação do poder, 

instituído em assegurar o controle da polícia, levanta a dúvida de se a situação não acaba 

afastando as forças policiais das verdadeiras demandas sociais e das necessidades cotidianas 

dos cidadãos. 

Por fim, na dimensão política, a polícia perfaz-se como um dos mais, senão o mais 

importante, instrumento da democracia, que, enquanto regime político, depende muito do 

trabalho de suas polícias e da receptividade deste trabalho pelos cidadãos, no sentido de 

resguardar as estruturas e manter a ordem. Para Monet (2002, p. 29), está fracassado o Estado 

no qual o aparelho repressivo não mais consegue conter as diversas “violências civis”, 

ultrapassando a capacidade integradora da democracia e anulando sua capacidade de defesa, 

que podem conduzir, lamentavelmente, a uma restrição progressiva das liberdades civis, em 

nome da contenção das ações de grupos radicais. 

Assim, segundo Monet, para a democracia, a polícia é vital, uma vez que: 

 

a democracia tem necessidade da polícia: uma sociedade livre não pode dispensar um 

certo nível de ordem, ou ainda, de previsibilidade, nas trocas sociais cotidianas. Quer 

se trate de limitar a extensão de comportamentos predadores sem retroceder à 

autodefesa dos séculos passados, de facilitar os deslocamentos em sociedades 

marcadas pela mobilidade, de regrar as divergências pelas quais uma arbitragem é 

pedida ou deve ser imposta, a força do elo social e a qualidade de vida de que se 

beneficia a maioria dos cidadãos das sociedades ocidentais dependem, em boa parte, 

da maneira como a polícia cumpre as tarefas para as quais ela é solicitada ou que ela 

própria se atribui. Não só os cidadãos esperam da polícia que ela lhes assegure um 

certo nível de segurança, mas lhe pedem que o faça de tal modo que sua convicção 

democrática saia reforçada. (MONET, 2002, p. 29) 

 

Com isso, o autor reforça o papel eminentemente político que a polícia traz consigo, 

qual seja, o de garantir a ordem. Não se trata, tão somente, de uma questão técnica, como 

comumente era sustentado em regimes autoritários, mas é uma atividade política, por meio da 

qual os cidadãos e a polícia convivem num mesmo cenário de garantia da segurança e da ordem.  

No entanto, não se pode olvidar que, em diversos episódios, a polícia figurou como 

instrumento de controle do Estado, fruto de condições históricas determinantes do próprio 

Estado, destinada à manutenção de privilégios de um grupo dominante. Mesmo que as 

experiências públicas mostrem a polícia no centro do controle estatal, paradoxalmente, 

desconsiderar seu aspecto político seria reduzi-la a mero agente institucional, ignorando o 
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aspecto que assume ao atuar nas tensões e conflitos sociais ou, ainda, de ser coadjuvante da 

sociedade na proteção dos direitos conquistados. 

Por isso, é necessário discutir a intrínseca relação entre a polícia e o Estado, sobretudo 

após a instituição do Estado de Direito, reforçando as práticas de estabelecimento e manutenção 

da ordem, partindo da delimitação conceitual de Estado, suas atribuições e o papel fundamental 

que as polícias assumem nesse contexto. 

 

1.2 Polícia: do Estado de Direito ao Estado Democrático de Direito 

 

Dificilmente poder-se-ia tratar sobre as instituições policiais sem que se perfaça também 

uma abordagem acerca do Estado, sobretudo, o que se entende por Estado de Direito. 

Necessária faz-se a discussão sobre a consolidação de tal construto para que, inseridas neste 

contexto de política as polícias se estabeleçam e se concretizem como garantidoras da ordem, 

da legalidade e dos direitos conquistados.  

O termo “Estado” foi utilizado pela primeira vez para designar uma estrutura política e 

jurídica por Maquiavel em O Príncipe (MAQUIAVEL, 2011). No contexto internacional, foi 

na Itália que o termo fora, a priori, concebido para conceituar o Estado Moderno. 

Etimologicamente, o vocábulo deriva do latim status e significa “ficar firme”. Em sentido 

jurídico, Dallari (2001) explana que Estado é a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem 

comum de um povo situado em determinado território. O Estado de Direito pode ser entendido 

como o Estado de poderes limitados por lei, em oposição ao chamado Estado Absoluto, no qual 

o poder do soberano era ilimitado. 

É a esta ordem, constituída política e juridicamente, que se denomina Estado de Direito, 

oriundo desta inter-relação entre política, poder, lei e Estado. Essa estreita vinculação fica 

evidente quando se afirma que o poder político:  

 

não é um potencial para a imposição de interesses próprios ou a realização de fins 

coletivos, nem um poder administrativo capaz de tomar decisões obrigatórias 

coletivamente; ele é, ao invés disso, uma força autorizadora que se manifesta na 

criação do direito legítimo e na fundação de instituições (HABERMAS, 1997, p. 197). 
 

Na consolidação do Estado de Direito, a característica mais marcantemente introduzida 

foi, sem dúvida, o princípio da legalidade, pois, praticamente, toda a estrutura normativa e 

institucional do Estado de Direito moldaram-se tendo por base esse princípio. Esta característica 

da previsão escrita das regras, consiste, de forma precisa, no respeito do ente público para com 
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os cidadãos, de modo que essa autoridade somente pudesse agir através de meios autorizados 

pela ordem jurídica vigente3. 

No Estado de Direito, o ordenamento jurídico desempenha três funções essenciais: a de 

instrumento da ordem e da estabilidade do grupo social - enquanto expressão normativa do 

poder de governo -, a de mecanismo legislativo de limitação do poder político e a de garantidor 

dos direitos individuais, num primeiro plano (MOREIRA, 2008). Com essa intenção, de 

estabilizar internamente a sociedade, o poder estatal passou a se revestir de instituições 

públicas, as quais, portadoras desse poder – exercido pelas instituições policiais, por exemplo 

–, representavam o Estado na manutenção da ordem social ou órgãos estatais responsáveis pela 

garantia da ordem pública. 

Norberto Bobbio (2003) destaca que foi a partir da concepção do Estado de Direito que 

se estabeleceu a presença de um aparato administrativo com a função de prestar serviços 

públicos e exercer o monopólio legítimo do uso da força. Isto porque, nesta forma de Estado, 

exige-se que esse aparato seja politicamente estruturado, de modo que o poder público tenha 

seus limites definidos por uma Constituição. 

Como detentor do uso exclusivo da força, o Estado concretiza tal prerrogativa por meio 

de suas instituições policiais, forças públicas, mas também de cunho político, como já 

asseverado. No entanto, a convivência entre polícia e cidadãos nunca foi pacífica.  Sua função 

peculiar lhe investe ao mesmo tempo de autoridade4 e de conflito, este último principalmente 

quando se tem em confronto a ordem política e a manifestação de descontentamento dos 

cidadãos perante o ente público, num paradoxo proteção-medo. É o Estado de Direito que 

designa tal atribuição aos órgãos policiais: mantenedores da ordem política, que se pautam pela 

                                                 
3 “O princípio da legalidade é nota essencial do Estado de Direito. É, também, por conseguinte, um princípio 

basilar do Estado Democrático de Direito, porquanto é da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição e 

fundar-se na legalidade democrática. Sujeita-se ao império da lei, mas da lei que realize o princípio da igualdade 

e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da igualização das condições dos socialmente desiguais. 

Toda a sua atividade fica sujeita à lei, entendida como expressão da vontade geral, que só se materializa num 

regime de divisão de poderes em que ela seja o ato formalmente criado pelos órgãos de representação popular, de 

acordo com o processo legislativo estabelecido na Constituição. É nesse sentido que se deve entender que o estado 

ou o Poder Público, ou os administradores não podem exigir qualquer ação, nem impor qualquer abstenção, nem 

mandar tampouco proibir nada aos administrados, senão em virtude de lei.” (DA SILVA, 2005, p. 667) 

 

4 O conceito de autoridade pode ser concebido sob várias perspectivas, assumindo diversos significados 

interligados à coerção ou, ainda, atributos reconhecidos e legítimos. Em aspectos gerais, a autoridade pode ser 

compreendida como direito ou poder do qual se investe um ente (pessoa ou instituição), alicerçado num mecanismo 

de legitimação, de influenciar ou dominar outro ente. Sob esse prisma, que ora se explora, a autoridade do 

governante se baseia na lei e se legitima pela vontade social. Para Durkeim (apud ROURE, 2006, p. 59) a 

autoridade constitui “um caráter de que uma entidade, real ou irreal, encontra-se investida relativamente a 

determinados indivíduos, e que tanto basta para que estes últimos a considerem dotada de poderes superiores 

àqueles que a si próprio atribuem”. (ROURE, 2006) 
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legalidade, mas partícipe nas demandas oriundas das relações sociais, que, por diversas vezes, 

culminam até mesmo no enfrentamento com os cidadãos, gerando o questionamento acerca das 

atribuições prioritárias das polícias: manter a ordem e garantir o Estado mesmo que signifique 

sobrepujar as liberdades essenciais das pessoas?  

O Estado Democrático de Direito designa um Estado que se pauta pelo princípio da 

legalidade trazido pelo Estado de Direito com obrigações coletivas, sobretudo direitos sociais 

das pessoas. Da Silva (1998) pontua que este último é uma evolução do primeiro. Neste último, 

a legalidade era mecanismo de limitar o poder, frente aos direitos individuais. Entretanto, no 

Estado Democrático de Direito, a lei não se presta tão somente à limitação do poder, mas 

também vem garantir uma igualdade para todos, estabelecendo direitos coletivos e participação 

das pessoas no Estado.  

O Estado Democrático de Direito não suporta uma imposição de uma força pública que 

sobrepuje as liberdades e direitos das pessoas – individuais e coletivos – em nome da 

manutenção da ordem. Contudo, apesar das inúmeras transformações pelas quais o Estado de 

Direito passou, transmutando num Estado Democrático, as forças policiais não acompanharam 

tal evolução, agindo, ainda, como máquinas repressivas e reativas, que têm na violência o 

principal componente de sua atuação.  

Neste contexto de afirmação do Estado de Direito, e a posteriori do Estado Democrático 

de Direito, faz-se presente as questões relacionadas à ordem – especificamente à ordem pública, 

que é resguardada pelo ente público, sob forma de monopólio, e os direitos do cidadão, 

sobretudo, num primeiro momento, os individuais, em especial as liberdades públicas. Assim, 

é imprescindível que a discussão sobre a ordem pública, suas acepções e perspectivas permeiem 

a análise sobre as polícias, face a relação intrínseca que a ordem pública mantém com as 

atividades policiais.  

 

1.2.1 Polícia e ordem pública 

 

Faz-se necessário traçar uma conceituação de ordem pública, sob vários aspectos, em 

especial, o material e o constitucional, como apregoa Bobbio (1998), para que, dada a base 

conceitual, seja possível compreender a atividade das instituições policiais, intimamente 

atreladas à ordem social, legalidade, garantia do próprio Estado e o embate diário frente aos 

direitos do cidadão.  

Numa acepção preliminar, ordem pública advém da situação de “normalidade”, 

assegurada pelo Estado, em relação às instituições públicas e aos cidadãos, tendo como base as 
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normas jurídicas vigentes (MEIRELES, 1987, p.76). Assim, englobaria: o exercício dos direitos 

individuais, a estabilidade das instituições, o bom funcionamento dos serviços públicos e a 

proteção contra possíveis prejuízos à vida em sociedade. Desde a formatação do Estado de 

Direito, coube ao aparato policial o desempenho do ofício de manter a ordem pública. 

Considerando a principal função do Estado de Direito a de proteger direitos dos 

cidadãos, o seu poder só é legítimo quando exercido na defesa destes direitos e se for realizado 

em favor dos indivíduos que dele fazem parte. Torna-se, então, mais complexo o conceito do 

que ora se designa ordem pública. É dessa complexidade que nascem os principais conflitos na 

manutenção da ordem pública: instituições públicas versus direitos dos cidadãos.  

De forma mais sistematizada, Bobbio (1998) propõe outra definição para ordem 

pública, englobando dois aspectos distintos relevantes: a ordem pública material e a ordem 

pública constitucional. Em primeiro plano, a ordem pública material, tomada a partir das 

circunstâncias fáticas tendo como finalidade do ordenamento político e de Estado, estipulada, 

assim, nas disciplinas de direito público e de organização estatal: 

 

como sinônimo de convivência ordenada, segura, pacífica e equilibrada, isto é, 

normal e conveniente aos princípios gerais de ordem desejados pelas opções 

de base que disciplinam a dinâmica de um ordenamento. (...) constitui objeto 

de regulamentação pública para fins de tutela preventiva, contextual e 

sucessiva ou repressiva, enquanto que a jurisprudência tende a ampliar o 

conceito "material" de Ordem pública até fazer incluir nele a execução normal 

das funções públicas ou o normal funcionamento das instituições como a 

propriedade, de importância publicitária (ordem legal constituída). (...) cada 

ordenamento dará uma disciplina própria (ampla ou restrita) das hipóteses de 

intervenção normativa e de administração direta tendentes a salvaguardar a 

Ordem pública. É importante sob o perfil das possíveis repercussões 

consequentes sobre a esfera jurídica dos vários sujeitos de um ordenamento 

(BOBBIO, 1998, p. 851). 

 

No que tange à ordem pública constitucional, Bobbio (1998), baseando-se na previsão 

constitucional dos direitos e liberdades fundamentais, conceitua ordem pública como sendo o:  

 

limite ao exercício de direitos e assume particular importância quando referida 

aos direitos de liberdade assegurados pela constituição: neste caso se indica 

que não é possível questionar um limite de caráter geral ligado à chamada 

Ordem pública constitucional— que parece fazerem coincidir com o conjunto 

dos princípios fundamentais de um ordenamento — porquanto dos princípios 

gerais não se poderiam originar limites situados além dos já previstos no 

âmbito da disciplina constitucional de cada um aos direitos. (BOBBIO, 1998, 

p. 851) 

 

Compete, ao Estado de Direito, a garantia da ordem pública nas duas acepções 

prelecionadas por Bobbio: tanto lhe cabe a convivência pacífica e coordenada, quanto o 

exercício dos direitos individuais. O exercício dessa ordem é da alçada das instituições públicas, 

dentre elas – senão a principal- a polícia.  
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 Num sentido mais amplo, Cretella Junior (1998) assevera que a noção de ordem pública 

não se refere tão somente à manutenção material da ordem na rua, mas também de uma 

sustentação de uma ordem moral, qual seja, um mínimo de condições essenciais para uma vida 

social conveniente, que incluiriam segurança dos bens e das pessoas, tranquilidade, salubridade, 

fatores econômicos e ainda estéticos. 

 Em diversos momentos da história dos Estados Modernos, as polícias já 

desempenharam funções que hoje se encontram alheias às suas competências. “Da iluminação 

pública ao controle da prostituição ou ao abastecimento dos mercados, da organização de 

serviços de patrulhamento à do traçado urbano” (MONET, 2002, p.22), sempre identificando a 

função policial com a realização de um equilíbrio social e de uma “felicidade pública”, como 

nominou o autor e complementa:  

atento ao movimento das populações flutuantes, vigia os hotéis e os quartos de 

aluguel, e acompanha o ‘estado de opinião’ através do controle das gazetas e da 

livraria: cabe a ele impedir a distribuição de panfletos e dos libelos, e de um modo 

geral acompanhar de perto os procedimentos de toda uma gama de suspeitos (...) 

(MONET, 2002, p. 50) 

 

 Todavia, em se tratando da atuação policial e a relação com a ordem pública, a definição 

traçada por Bobbio (1998) melhor se enquadra nesse exercício peculiar. Embora, em alguns 

episódios históricos, sobretudo em regimes fundamentalistas, a polícia tenha sido instrumento 

de controle social, subjugando os direitos dos cidadãos. Ela traz consigo, no contexto do Estado 

de Direito, a responsabilidade de zelar pela ordem pública, pois: 

 

a defesa da ordem pública se exprimia na repressão de todas aquelas manifestações 

que pudessem desembocar numa mudança das relações político-econômicas entre as 

classes sociais, enquanto que a segurança pública compreendia a salvaguarda da 

integridade física da população, nos bens e nas pessoas, contra os inimigos naturais e 

sociais. (BOBBIO, 1998, p. 944) 

 

 Vale ressaltar, ainda, o exercício da segurança pública como aspecto da ordem pública, 

relacionando-se com a situação de normalidade, garantia da lei e defesa dos direitos individuais, 

que também competem aos órgãos policiais. Aliás, é comum que as constituições dos Estados 

relacionem diretamente o exercício da ordem pública com as atividades de segurança pública, 

incluindo dentre essas atividades a utilização da força. Como definiu Bayley (1975, p.328) 

“aquelas organizações destinadas ao controle social com autorização para utilizar a força, caso 

necessário”. 

 A segurança pública, sob a concepção jurídica, seria, portanto, o afastamento por meio 

de organizações policiais de todo o perigo ou o mal capaz de abater/enfraquecer a ordem 

pública, em prejuízo dos direitos dos cidadãos. Trata-se de uma condição concreta 
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proporcionada pelo Estado de Direito, através da garantia e preservação de direitos e liberdades 

individuais a serem alcançadas por seus cidadãos. 

No Brasil, a noção de segurança pública foi esculpida num sentido funcional, uma vez 

que define toda atividade realizada essencialmente pelas forças policiais em contextos e 

situações diversas. Por sentido funcional, pode-se afirmar a concepção de serviço público com 

o intento da preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

(CERQUEIRA, 1998) 

 Importante esclarecer que, à polícia, cabe as atividades de segurança pública, função 

totalmente diversa das atividades de segurança nacional. Estas, por sua vez, ficam a cargo das 

forças armadas, que também lidam com controle social e uso da força. Todavia, as 

circunstâncias de emprego de forças policiais e forças armadas são bem diferentes5. Como 

observa Bayley (1975), enquanto as forças armadas são empregadas no controle social em 

situações excepcionais e em regimes democráticos dentro de determinados limites, relacionados 

à segurança nacional, as polícias realizam as tarefas de controle social cotidianamente, 

envolvendo a aplicação da lei e atendimento às demandas sociais. 

 O trabalho policial possui suas particularidades, às quais se somam o recente aumento 

significativo dos atos violentos, cujos motivos principais se encontram fora da alçada da atuação 

da polícia, além das questões relacionadas à própria polícia6 – violência institucional, por 

exemplo, tornam a atividade ainda mais suscetível a interferências. Afirmativas no sentido de 

que “fugiu ao controle policial”, por exemplo, acabam por justificar a incompatibilidade da 

simultânea subsistência entre manter a ordem e o pleno gozo de direitos dos cidadãos. Logo, à 

                                                 
5 “A atuação das Forças Armadas na garantia das fronteiras e na repressão ao inimigo externo são atribuições que 

emergem de sua própria ratio essendi. As profundas mutações verificadas na sociedade internacional, pautadas na 

concepção de coexistência pacífica entre os povos, culminaram com a abolição do jus belli (“direito à guerra”), 

legitimado pelo direito internacional clássico e que constantemente integrava a pauta das relações externas dos 

Estados mais fortes. O argumento de que o direito à guerra refletia mera projeção da soberania estatal, integrando-

se às competências discricionárias do Estado, que poderia fazer uso das armas sem qualquer preocupação em 

justificá-lo, mostrou-se especialmente preocupante com o aumento da força lesiva dos artefatos de guerra.” 

(GARCIA, 2009). 

Ainda sobre o tema a Política Nacional de Defesa define: “I – Segurança é a condição que permite ao País preservar 

sua soberania e integridade territorial, promover seus interesses nacionais, livre de pressões e ameaças, e garantir 

aos cidadãos o exercício de seus direitos e deveres constitucionais; II – Defesa Nacional é o conjunto de medidas 

e ações do Estado, com ênfase no campo militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais 

contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas.” (BRASIL, 2005) 

 
6 Infelizmente, a violência institucional não é único problema que permeia as instituições policiais brasileiras. Os 

componentes que levam à degradação e ineficácia das instituições policiais estão mesclados. Cerqueira, Lobão e 

Carvalho (2005) apontam que o modelo reativo de polícia produz vicissitudes, tais como visão militarizada, 

distância com a comunidade, acentuado corporativismo, subvalorização policial, dentre outros, concluindo que “a 

polícia, que deveria ser o principal braço do Estado para zelar pela paz social, passa a ser ela mesma um grande 

problema de segurança pública” (ob. cit. p. 21) 
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sensação de tranquilidade que o Estado deveria garantir, numa acepção mais simplificada de 

ordem pública, deve coexistir com os preceitos ordem e direitos. 

A trajetória histórica do Brasil demonstra que foram vivenciados mais períodos de 

governos fortes, ditatoriais, do que regimes democráticos, influenciando, por conseguinte, a 

atuação das polícias. Silva (2003, p.518), ao tratar da violência policial, afirma que: 

 

é pouco provável que alguém discorde da afirmação de que a polícia brasileira ainda 

carrega as marcas da truculência; que não se livrou totalmente do papel de garante de 

uma ordem social historicamente calcada na hierarquia social e na discriminação. [...], 

sobretudo as tradicionais vítimas, pessoas pobres da periferia das grandes cidades. O 

que normalmente fica faltando nesses estudos é aprofundar a discussão no sentido de 

saber por que isto acontece, e porque o problema não se resolve. 

 

Neste contexto, repensar as circunstâncias nas quais as forças policiais se inserem na 

sociedade e assumir que a violência institucional é elemento presente no trabalho policial (o 

que também será discutido no tópico subsequente a partir da perspectiva histórica das 

instituições policiais brasileiras) apresentam-se fundamental. Como considera Palmieri: 

 

A violência institucional é em si mesma um risco para a vida e a integridade dos 

cidadãos. Existem propostas que se referem a controle administrativo, políticos e 

cidadãos. [...] E, em consequência, desincentivar as estruturas de corrupção e sua 

autonomia [...]. Além disso, é necessário levar em conta os direitos econômicos e 

sociais dos agentes dessas forças. A carência de direitos desvaloriza a noção que eles 

têm sobre os direitos dos cidadãos em geral. Tê-los, ao contrário, a revaloriza 

(PALMIERI, 2003, p. 20-21). 

 

O fator que mais se evidencia na violência policial refere-se à prática de atos arbitrários 

e abusivos, visto que sempre coube à polícia a atribuição de órgão executor da repressão 

institucional7, resguardada pelo argumento de manutenção da ordem pública, produzindo, 

sistematicamente, dentro de suas fileiras, uma linha de “legitimação” do comportamento 

agressivo de seus membros. Essa concepção reducionista, reforçada historicamente por regimes 

de exceção e/ou de limitação de direitos, na qual a polícia figurou- em alguns episódios até 

protagonizou- atribuiu às instituições policiais a “missão” de guardiã da segurança. Entenda-se 

segurança como controle/combate/contenção da criminalidade. 

                                                 
7 Segundo Monjardet (apud BASILIO, 2008), a polícia caracteriza-se por ser instrumento de aplicação de uma 

força sobre o objeto que lhe é designado por quem a comanda. A polícia presta-se, totalmente, para servir, e recebe 

sua definição – no sentido de seu papel nas relações sociais – daquele que a instrumentaliza. (BASILIO, 2008) 

Assim, inserida nessa prática cumpridora de repressão institucionalizada, as polícias servem ao modelo tradicional 

de policiamento, que não se considere os problemas persistentes ou padrões de incidentes, muito menos que se 

elabore a respeito das virtuais causas que levariam ao delito.  
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 Recentemente, Andrade (2009), em crítica do desvirtuamento da atuação policial, 

ponderou que: 

no confronto entre a defesa da ordem (simbolizada na defesa do Estado e das 

instituições e no controle dos espaços públicos) e a defesa dos sujeitos (simbolizada 

na defesa das pessoas), o objeto primário da segurança pública é a ordem (daí o 

adjetivo “pública”) e em função dela a incolumidade (das pessoas e patrimônio), 

sendo a sua competência, neste sentido, reconduzida ao campo do controle da 

“criminalidade”, ou seja, à competência do sistema de justiça penal. Dessa forma, 

muito embora o âmbito de exercício de poder da segurança pública se defina em 

termos prevencionistas, de atuação antes do crime, nele se focaliza e com ele se 

intersecciona hibridamente. (ANDRADE, 2009) 

 

 Neste ponto em específico, nasce uma importante contenda: a possibilidade do uso da 

força não confere às polícias total liberdade em seu emprego, sendo limitada pelo trinômio: 

legitimidade – necessidade – proporcionalidade, que versam exatamente sobre os limites do 

exercício do poder estatal, necessário para que não se converta em violência policial (COSTA, 

2004). A questão constitui um dos principais pontos nevrálgicos da incumbência do Estado: 

qual a linha demarcatória entre uso legal/legítimo da força e violência policial? 

As forças policiais, que detêm o monopólio do uso da força em nome do Estado, têm a 

lei como limite. É ponto crucial que surge o obstáculo de se atribuir à ação policial legalidade, 

ou seja, interpretar e enquadrar uma ação aos ditames da lei. Como analisa Balestreri (2000, p. 

74): “A fronteira entre a força e a violência é delimitada, no campo formal pela lei, no campo 

racional pela necessidade técnica e, no campo moral pelo antagonismo que deve reger a 

metodologia de policiais e criminosos”.  

No Brasil, a segurança pública designa a atividade realizada essencialmente pelas 

polícias, de diferentes formas, com diferentes contextos e atribuições, assumindo um sentido 

funcional. Esse sentido, conforme Cerqueira (1998), comportaria a ideia de um serviço público 

desenvolvido com a finalidade da preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 

e do patrimônio. A ordem pública seria, portanto, aquela da noção elementar como uma 

funcionalidade das polícias, não rompendo com fórmulas carregadas de autoritarismo.   

Todavia, a noção de ordem pública, no sentido funcional e preconizando as instituições, 

está, não apenas ultrapassada, com também obsoleta, uma vez que não comporta a aplicação de 

teorias dos direitos fundamentais, principalmente quando estes compreendem os direitos 

coletivos sociais. Acerca das concepções mais modernas da ordem pública, considera Da Silva 

que: 

   

primeiramente a noção de “ordem pública” mostra-se demasiado ampla, vaga, 

imprecisa, soma-se a isto sua indeterminabilidade quanto a seu conteúdo, sempre 

tendencioso a se referir a valores metajurídicos, fora do contexto das leis. Tais fatores 

acabam sempre por dar margem a violações de toda a ordem. Com efeito, não é 
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preciso ir muito longe para se comprovar tal assertiva. No Brasil, por exemplo, sob o 

pretexto da manutenção da ordem pública, ações governamentais foram praticadas à 

revelia da legalidade pelo governo no período em que o país encontrava-se sob a égide 

de um governo militar que se instalou no país em uma ditadura no período de 1964 a 

1985. 

Em segundo lugar porque, justamente em razão de sua “demasiada abertura”, a ordem 

pública quase sempre, e sem critério algum, é apontada como justificativa de 

restrições aos direitos fundamentais, sempre com vistas apenas ao “supostos interesses 

coletivos”, convertendo-se em sinônimo de “defesa do Estado”, o que se dá, na 

maioria das vezes, de maneira coativa e autoritária, além de antidemocrática, sob o 

pretexto da defesa de um pseudo “interesse público”, conceito este empregado sem 

qualquer reflexão, não guardando nenhum sentido concreto e prático na atuação das 

polícias. (DA SILVA, 2009)  

 

O legislador constituinte de 1988 manteve no texto a ordem pública como uma 

funcionalidade da atividade policial na segurança pública, contrariando o processo de 

renovação que se vivenciava naquele momento histórico. Da Silva (2009) acrescenta, ainda, 

que o constituinte deveria ter substituído a expressão “ordem pública” por outra que traduzisse 

a ruptura com as velhas práticas autoritárias, que fosse capaz de representar o novo Estado 

Constitucional Democrático, que teve início em 19888. 

Sob essa perspectiva, Bueno; Lima; Sinhoretto (2015) analisam a intrínseca entre 

segurança pública e ordem pública no Brasil, reforçada pelos ditames constitucionais, assim: 

 

por uma opção do nosso ordenamento jurídico, tanto segurança pública como ordem 

pública são conceitos empiricamente operacionalizados pelas instituições do sistema 

de justiça criminal, com especial ênfase às polícias, que vão manejá-los de acordo 

com o estrato populacional alvo de sua vigilância e das opções político-institucionais 

que as guiam. Não há na legislação, na jurisprudência e na doutrina brasileira uma 

definição clara dos limites e significados de tais conceitos e é na prática cotidiana que 

eles são utilizados para legitimar e justificar posições e ações. (BUENO; LIMA; 

SINHORETTO, 2015, p.125) 

  

Assim, denota-se que a atividade policial em pouco se afastou das práticas repressivo-

autoritárias do período que precedeu a nova ordem constitucional. A continuidade da noção de 

manutenção da ordem pública, como atribuição precípua das instituições de segurança pública, 

                                                 
8 O Constituinte brasileiro, ao manter a expressão “ordem pública” como uma das funções da atividade policial, 

no exercício da segurança pública, anda em sentido oposto àquele almejado pelo processo de renovação promovido 

pelo momento histórico vivido em 1988. A fim de promover uma nítida mudança de paradigmas, deveria, àquela 

altura, ter substituído a expressão “ordem pública” por outra que melhor representasse a ruptura com os arcaicos 

modelos não recepcionados pelo novo Estado Constitucional e Democrático que se inaugurou em 1988.  

Não se pode concordar com a ideia de que a Constituição de 1988 venha a dar prevalência à “ordem pública” como 

um fim em si mesma, e mantendo-a no programa constitucional, informando toda a atividade policial no Estado 

brasileiro, dentro da lógica autoritária dos regimes ditatoriais, repetida dia após dia pelas autoridades públicas da 

área de segurança, sob a alegação formalista de “respeito à constituição”. (DA SILVA, 2009) 
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acirra o debate a respeito dos direitos humanos fundamentais e a intervenção policial, previstos 

também na Constituição Federal de 1988, que se passa a discutir no próximo item. 

  

1.3. Violência policial e direitos humanos no Brasil  

 

Tendo como marco inicial o trabalho policial aos moldes do que foi apresentado no item 

anterior, inserido no contexto do Estado e da ordem pública, o binômio polícia-direitos 

humanos, frequentemente retratado, merece relevo. Na construção das bases de um Estado, dito 

legal e democrático, a relevância do pleno gozo dos direitos do indivíduo é latente. Entretanto, 

a salvaguarda das estruturas que alicerçam tal organização político-jurídica constitui condição 

essencial à existência do próprio Estado. Neste exato ponto que se tem origem a controvérsia: 

reforçando o entendimento de que tais elementos (direitos humanos e  polícia), tido como 

inconciliáveis, não se excluem mutuamente, pelo contrário, são fundamentais e necessários ao 

Estado Democrático de Direito, é que se inicia o debate teórico acerca dos direitos humanos 

como fundamento da atividade policial. 

 A constituição do Estado de Direito – revoluções burguesas do século XVIII – e o 

reconhecimento formal de direitos do homem, que antecediam a organização política, 

considerados inerentes à sua natureza, são concomitantes. Foi a sistematização constitucional 

desse Estado que deu guarida ao que passou a ser designado direitos fundamentais. A 

confirmação dos direitos do homem por uma ordem jurídica não anula sua origem que antecede 

o surgimento do Estado, aqui considerado, muito menos lhe priva do caráter superior, visto que 

emana da dignidade humana. Sobre esta circunstância de afirmação histórica de anterioridade 

e superioridade dos direitos humanos assinala Comparato que: 

 

os governos são instituídos entre os homens para garantir seus direitos naturais, de tal 

forma que seus poderes legítimos derivam do consentimento dos governados, e toda 

vez que alguma forma de governo torna-se destrutiva (dos fins naturais da vida em 

sociedade), é direito do povo alterá-la ou aboli-la, e instituir uma nova forma de 

governo. (COMPARATO, 2010, p.78) 

 

  Historicamente, foram as declarações de direitos – francesa e norte-americana das 

últimas décadas do século XVIII – que enunciaram o homem enquanto sujeito de direito. 

Concomitantemente com o surgimento do Estado de Direito, a ideia de sujeito de direito 

floresce, como sendo aquele que teria direitos a serem protegidos (MOURA, 2008). Tal 

proteção emergiu do reconhecimento formal da ordem constitucional, que estruturava a 

organização do Estado, de que tais direitos fundamentais do sujeito não necessitavam tão 
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somente de formalização, mas também que fossem resguardados, assegurando seu pleno gozo. 

Contudo, este reconhecimento do sujeito não se deu de forma uniforme e não abrangia todos os 

grupos sociais. Apesar do espírito humanitário que inspirou as declarações de direito da época 

e do grande avanço com referência ao Estado constitucional, elas não protegiam a todos, não 

havia um interesse verdadeiro de garantir a isonomia ou a liberdade. Nem todas as pessoas eram 

consideradas sujeitos de direitos. Instrumentos de segregação como o voto censitário, a 

escravidão, a invisibilidade das mulheres e estrangeiros, em relação aos assuntos políticos, eram 

mais do que tolerados, eram praticados (PIOVESAN, 2014). 

 Ainda que, para muitos grupos, a liberdade e a igualdade eram meramente formais, o 

Estado de Direito, de base constitucional, inaugura a efetivação dos direitos fundamentais. 

Acerca do reconhecimento e formalização dos direitos do homem Bobbio (1992, p. 223) pontua 

que a proteção dos direitos humanos consolida a base das democracias constitucionais, sendo 

que: 

direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo 

movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos e efetivamente protegidos 

não existe democracia, sem democracia não existem as condições mínimas para a 

solução pacifica dos conflitos que surgem entre os indivíduos, entre grupos e entre as 

grandes coletividades tradicionalmente indóceis e tendencialmente autocráticas que 

são os Estados, apesar de serem democráticas com os próprios cidadãos. (BOBBIO, 

1992, p.223). 

 

 Dadas as considerações, pode-se aduzir que, ao Estado, incumbe o reconhecimento e a 

salvaguarda dos direitos fundamentais. Cabe, ainda, ao ente estatal a garantia da ordem interna 

e externa, pois é ele quem detém o poder de intervenção em nome da ordem pública, como já 

mencionado anteriormente. 

 Sob esse aspecto, pode-se afirmar que a busca pela ordem pública e pela estabilidade 

das relações sociais, no Estado de Direito, somente se perfaz com a participação das instituições 

policiais e de seus órgãos, responsáveis pela manutenção desse Estado, em obediência aos 

ditames legais, que conferem às polícias a função típica de prevenir perigos e manter a ordem 

e a segurança, resguardando os direitos fundamentais protegidos pelo Estado.  

Observando a duplicidade de atribuições dos organismos policiais no ambiente do 

Estado de Direito, Vicente Ráo (1997) considera que, neste ponto, infere-se que o Estado, por 

meio dessas instituições, funciona como um mediador das relações sociais, conferindo às 

atividades da polícia um caráter de “proteção-coerção”. Ou seja, a toda proteção jurídica deve 

haver uma intervenção eventual e de força proporcional com a finalidade de manutenção da 

ordem social. Ráo ainda pontua que essa “proteção-coerção” é que permite ao poder público 
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intervir com a força, em defesa dos direitos fundamentais, quer ameaçado, quer violado, a fim 

de manter, efetivamente, a vida em comum na sociedade. 

As especificidades das atribuições das polícias compõem o ingrediente que as tornou 

tão próximas da sociedade, ainda que numa relação conflituosa. A própria existência de tais 

órgãos funciona como instrumentos indispensáveis à manutenção da ordem democrática, uma 

vez que são responsáveis por manter e conter os desvios sociais que ameaçavam ou afrontavam 

o Estado Democrático de Direito, considerando, com isso, a polícia e a sociedade como 

interdependentes em relação à ordem político-jurídica constitucionalmente instalada. 

Essa proximidade entre polícia e sociedade foi permeada, ao longo da história dos 

Estados ocidentais, em especial, por episódios de embates e enfrentamentos que superaram, 

diversas vezes, o campo do conflito de ideias. Nos países de regime escravocrata, por exemplo, 

que mesmo depois da instituição do Estado de Direito ainda excluíam categorias de pessoas do 

conceito de sujeito de direitos, as punições físicas, de cunho violento, nunca foram 

completamente abandonadas como forma de controle social, apenas foram se adaptando ao 

contexto de dominação estratégica.  

As punições foram se tornando mais sutis e menos corpóreas, como assinala Foucault 

(1998a), ao passo que a intenção não era mais a de mutilar, flagelar, mas aprimorar, adestrar, 

manipular. “Não tocar mais no corpo, ou o mínimo possível, e para atingir nele algo que não é 

o corpo propriamente” (FOUCAULT, 1988b, p. 16). E mais: 

 

o que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não 

pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, 

induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede 

produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância negativa 

que tem por função reprimir (FOUCAULT, 1988a, p. 8). 

 

O poder de aplicar punições nas sociedades contemporâneas ocidentais prescinde das 

formas violentas de punição, inclusive da violência física, que consiste numa ação prática 

empregada, legitimamente, pelas instituições policiais. Tal poder é exercido com o apoio de 

setores especializados; conhecimentos e procedimentos técnicos e científicos, conhecimentos 

da psiquiatria, da antropologia criminal, da criminologia, conformando o que Foucault (1988b) 

denomina de estabelecimento do “complexo científico-judiciário”. 

Nesse cenário, as polícias, consideradas por Foucault como legítimas “detentoras” da 

prerrogativa do uso da força, como instrumento de controle social e manutenção do poder, se 

afastam, de certa forma, de sua função originária de agente político, mediador das demandas 

sociais, e passa a servir tão somente à ordem pública e, em muitos casos, reforçando a 

manutenção de privilégios. A organização policial tornou-se uma organização complexa, 
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afastada das comunidades locais, compelida a recorrer prioritariamente à força mais do que ao 

consenso na preservação da ordem pública. Observam Adorno e Peralva (1997), no que 

concerne ao abismo que se estabeleceu entre as polícias e a sociedade, que: 

 

em maior ou menor grau, diferentes sociedades do mundo ocidental vêm enfrentando 

a seu modo esse espectro de problemas. Ali onde prevalecem tradições democráticas, 

a crise afeta especialmente a confiança dos cidadãos nas instituições policiais, na sua 

capacidade em pacificar a sociedade e resolver conflitos nos estritos marcos do Estado 

democrático de Direito. Em sociedades de frágil tradição democrática, onde são fortes 

os traços herdados do patrimonialismo, esses desafios supõem tarefas 

complementares, entre as quais a de superar o perfil institucional autoritário das 

agências policiais. (ADORNO; PERALVA, 1997, p.3-4) 

 

As polícias caracterizadas pelo uso da força legítima, com o crivo do Estado, 

primordialmente em nome da defesa dos direitos fundamentais e na solução das contendas 

sociais, passaram a atuar como instrumento de “ordem” e controle, tendo como traço definidor 

de sua atuação o emprego da força, agora institucionalmente assegurada. Oportuno asseverar 

que a “força empregada” pela polícia, apesar de não ser definidora da própria atividade – o que 

cabe à lei – possui uma significativa discricionariedade em sua utilização. Via de regra, as 

situações de ameaça institucional ou à ordem estabelecida justificariam e até autorizariam a 

contenção da força pela força – esta última legitimada pelo Estado.  

As polícias brasileiras, ao longo da história, em decorrência de uma herança 

escravocrata, autoritária e clientelista, estiveram voltadas para a manutenção de privilégios por 

meio de tratamentos diferenciados de acordo com a classe social a qual pertencia o cidadão. 

Modelo que acompanhou as diversas transformações históricas e regimes políticos vivenciados 

no Brasil e mesmo com o advento do regime democrático, ainda perdura o enfrentamento da 

reafirmação e garantia do exercício dos direitos humanos e a atividade policial, bases a seguir 

discutidas sob a perspectiva histórica das instituições policias brasileiras. (FAORO, 1997) 

Essa sobreposição da salvaguarda do Estado, em detrimento ao pleno exercício dos 

direitos individuais, em vários momentos da história dos Estados, foi substrato a regimes 

autoritários e repressivos. Os Estados ocidentais, por exemplo, embasados na doutrina da 

segurança nacional9, da segurança pública e da ordem, voltaram-se para a defesa ou salvaguarda 

                                                 
9 “O sentido da Segurança Nacional é de imprimir ao inimigo a força, e esta capacidade é dada à nação através do 

Estado, impondo os objetivos. Porém, a elaboração sobre a Segurança Nacional partiu da perspectiva de supressão 

da diferença entre violência e não-violência, ou seja, ‘entre os meios de pressão não-violentos e os meios de pressão 

violentos’ (Comblin, 1980, p.56). Assim, não importa quais são os meios e as medidas que serão tomadas, desde 

que a segurança seja garantida.” (BUENO, 2014, p. 51) 

A doutrina da segurança nacional tinha como premissa a ideia de que a ameaça interna e externa precisavam ser 

combatida. Entendendo como ameaça todos aqueles consentâneos da ideologia revolucionária, sendo que a 

terminologia subversivo era designação para criminosos perigosos que tentam corromper os “cidadãos de bem”. 

Alves (apud BUENO, 2014, p. 53) ressalta que a estratégia de guerra que será declarada contra estes subversivos 
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dos objetivos do próprio Estado, contra os antagonismos internos, possíveis ou presumíveis, 

que viessem a ameaçar a ordem vigente, qual seja, um estado de dominação econômica, política 

e ideológica. 

As polícias, nesse contexto da doutrina da segurança nacional, serviram como 

mecanismos de contenção das manifestações coletivas de oposição ao regime, bem como de 

representação da autoridade do Estado. Segurança pública e defesa nacional mesclaram-se, para 

o fim precípuo de defesa do Estado, em detrimento do exercício dos direitos e liberdades 

fundamentais.  

No Brasil, o período foi vivenciado nos idos de 1964-1984. As polícias serviram de 

verdadeiros garantidores da ordem institucional, permeados por ações truculentas, que afetaram 

principalmente as lideranças sindicais, estudantis e camponesas, mas qualquer pessoa poderia 

ser considerada culpada com base na mera suposição de que estivesse violando a segurança do 

Estado. (TOLEDO, 2004)  

As antes incipientes discussões acerca dos direitos humanos nas instituições policiais 

foram “interditadas”, posto que a defesa e salvaguarda das instituições eram mais urgentes. O 

medo, mais da violência institucionalizada do que da violência criminal, estava sempre 

presente, conforme relato que segue: 

 

as forças de segurança sob a ditadura de Médici contavam com o medo para ajudá-las 

a descobrir e eliminar os “inimigos internos” do Brasil. A repressão atingiu 

especialmente os grupos que tentavam organizar as classes trabalhadoras. Os 

sindicatos, por exemplo, eram submetidos a controles draconianos. Os membros do 

clero que tentassem organizar qualquer atividade potencialmente política passavam a 

ser vigiados, incomodados, quando não submetidos a humilhações mais graves. As 

forças de segurança também vigiavam de perto qualquer forma de organização 

envolvendo os moradores de favelas e os trabalhadores rurais (SKIDMORE, 1988, 

p.354). 

 

Nesse trilho, as instituições policiais brasileiras foram constituídas e reconhecidas por 

todos, ao longo do tempo, como organizações estatais dotadas de poderes essencialmente 

repressivos, punitivos, baseados no recurso à força, à violência física, no exercício “legítimo” 

da violência, da arbitrariedade e da tortura.  

Com o advento da nova ordem constitucional, na qual se instaurou a transição para o 

regime democrático, o enfrentamento da reafirmação e garantia do exercício dos direitos 

                                                 
é a “guerra não-declarada ou não-clássica”, sendo caracterizada como uma guerra de “agressão indireta: ‘pode 

incluir o conflito armado no interior de um país, entre partes de sua população’”.  (BUENO, 2014, p. 53) 
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humanos e a atividade policial, tradicionalmente ligada a atividades repressivas em nome da 

manutenção da ordem, acirrou-se. O restabelecimento das liberdades públicas e a ampliação da 

participação política não foram suficientes para apaziguar os confrontos e arbitrariedades, 

construídas por anos de regime autoritário, sustentado por arbítrios e abusos das polícias. 

Novos elementos foram acrescentados à dinâmica social, mas velhas práticas ainda 

persistem, como o uso da violência física por parte do aparato policial, com modernas 

tecnologias de vigilância e punição.  Para além das dificuldades já existentes, ainda permeiam 

a complexa atividade da polícia o crescimento dos índices de violência e a potencial 

incapacidade do aparato policial de lidar com tais problemas. A forma de atuação das forças 

policiais indica que os policiais são percebidos, não raras vezes, como pessoas que aplicam a 

lei de modo insatisfatório, denunciando um descrédito acentuado nas instituições policiais, no 

que diz respeito à sua capacidade de resolução dos conflitos sociais (SILVA; TASCHETTO, 

2008). 

Agrava o panorama o fato de que, embora prevendo um regime que evidencia os direitos 

do indivíduo como valores que prevalecem frente ao poder instituído, as exigências pela atuação 

violenta das polícias fazem parte do clamor de boa parte da população, que alimenta o discurso 

e as práticas de “legitimação” das reações truculentas das instituições policiais. Em 

consequência, tal legitimação gera em alguns policiais, identificados com uma “visão sombria 

do mundo social” (MONET, 2002, p.129), uma espécie de missão de resgatar a sociedade da 

barbárie, projetando essas estruturas institucionais duras nas classes desfavorecidas e nos 

grupos minoritários, em forma de violência física e autoritarismo10. Nesse sentido:  

 

As instituições policiais brasileiras foram constituídas e representadas, ao longo do 

tempo, como organizações sociais dotadas de poderes essencialmente repressivos, 

punitivos, baseados no recurso à força, à violência física, no exercício (i)legítimo da 

violência, da arbitrariedade e da tortura. (SILVA; TASCHETTO, 2008, p.457). 

 

Assim, quando se adota essa perspectiva generalizada na sociedade de se vincular à 

diminuição da violência e da criminalidade a uma ação mais enérgica do aparato policial, a 

segurança pública passa a significar, antes de tudo, pensar na compra de mais equipamento para 

as polícias ou em aumentar efetivos das instituições. Muito embora tais aspectos sejam de suma 

                                                 
10 Acerca do marcante autoritarismo das polícias brasileiras, Cano (2006) acrescenta: “a polícia era um órgão de 

proteção do Estado e das elites que o dirigiam contra os cidadãos que representavam um perigo para o status 

quo, as chamadas ‘classes perigosas'. A transição do modelo de uma polícia de controle do cidadão para uma 

polícia de proteção das pessoas é gradual e ainda não foi concluída. Ademais disso, o Estado brasileiro conserva 

resquícios de sua formação oligárquica, como a prisão especial para as pessoas com formação universitária” 

(CANO, 2006, p.141) 
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importância para o desenvolvimento do trabalho policial, não constituem as únicas variáveis 

necessárias a um bom desempenho institucional. Em decorrência, as causas históricas e sociais 

da violência e da “insegurança” acabam sendo “invisibilizadas” e as soluções reduzidas à 

simples ação policial.  

Aqui cabe a discussão acerca do rompimento com as ultrapassadas teorias que 

vislumbram a atividade policial tão somente como função de salvaguarda dos interesses 

públicos, que, na verdade, constituem a salvaguarda do próprio Estado, dentro de uma 

afirmação de força e poder (DA SILVA, 2009).   

Da Silva ainda considera que “é preciso que as forças policiais vejam o cidadão e 

percebam que deve ser ele protegido, em si mesmo, individualmente, em todas as suas 

necessidades, inclusive e primordialmente em suas necessidades de segurança” (DA SILVA, 

2009). Nesse contexto, não foi atribuída às instituições policiais, de forma expressa, a defesa 

dos direitos e interesses das pessoas. 

No íntimo desse embate, residem as questões que relacionam polícia e direitos humanos: 

as heranças dos regimes de repressão, a reprodução de privilégios na atuação mais severa diante 

dos menos favorecidos e a legitimação das ações truculentas como forma mais eficiente de 

contenção da criminalidade, discutidas no item a seguir sob a ótica da construção histórica das 

polícias no Brasil. 

 

1.3.1 Perspectiva histórica das instituições policiais no Brasil 

  

A configuração da polícia no Brasil, como se conhece atualmente, tem suas origens nas 

bases históricas da formação do próprio Estado brasileiro. Logo, o estudo da evolução da 

história das instituições policiais, atreladas às conjecturas políticas pelas quais o Estado passou, 

é de fundamental importância na compreensão da presente dinâmica que engloba a atividade 

policial, uma vez que a ideia que se tem da polícia hoje é produto de elementos ligados à sua 

organização e sua estrutura. É possível, pela perspectiva histórica apurar, que, apesar das 

inúmeras transformações pelas quais o Estado brasileiro passou, as polícias, seja qual for sua 

designação, pouco se modificaram, perpetuando práticas repressivas e direcionando suas ações 

a determinados estratos sociais. 

 Como já discutido no item 1.2, a concepção do Estado de Direito constituiu condição 

indispensável para a criação de um aparato público, que detém o monopólio exclusivo e 

legitimado do uso da força. Tal aparato são as instituições policiais, que se valem desse uso da 
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força para a manutenção, preservação e reestabelecimento da ordem pública, nos moldes 

argumentados no item 1.2.1. 

 A polícia nasce no Brasil, ainda no período colonial, com a chegada da Família Real em 

1808. Nos primórdios, as atividades de polícias eram as mais variadas, incluindo realização de 

obras públicas, guarda e organização dos espaços e até saneamento das cidades. (SOARES, 

2012). Também, em 1808, é criada a Intendência-Geral de Polícia da Corte, polícia judiciária 

da época, prenúncio das policias civis, de cunho investigativo que se conhece hoje, que possuía 

as atribuições de: 

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 polícia judiciária, o intendente-geral era um juiz 

com funções de polícia (SOUSA; MORAIS, 2011) 

 

Contemporânea da Intendência-Geral, a Guarda Real de Polícia, organizada 

militarmente, matriz das polícias militares estaduais atuais, possuía amplos poderes para manter 

a ordem, porém: 

 

era subordinada ao Intendente-geral de Polícia e não possuía orçamento próprio. Seus 

recursos financeiros vinham de taxas públicas, empréstimos privados e subvenções de 

comerciantes locais. Seus métodos espelhavam a violência e a brutalidade da vida nas 

ruas e da sociedade em geral (SOUSA; MORAIS, 2011) 

 

A década de 1830 já é marcada pela abdicação de D. Pedro e por uma intensa crise 

institucional, que refletia nos problemas urbanos. As instituições policiais mostraram-se 

ineficazes na contenção dos transtornos que eclodiam à época e, como consequência, foram 

extintas. Em meio a esse momento de crise, foram criadas diversas instituições com o objetivo 

de assegurar a ordem, tais como a Guarda Municipal (1831), a Guarda Nacional (1831), o Corpo 

de Guardas Municipais Permanentes (1831) e da Secretaria de Polícia (1833) (SOARES, 2012). 

 Soares (2012) ainda observa que a criação de diversas instituições, com atribuições 

associadas a assegurar a ordem na Corte, estavam fundadas em bases bastante distintas. A 

Guarda Nacional era composta por cidadãos que deveriam comprovar renda para o alistamento 

e participação nas atividades, basicamente composta por artesãos, comerciantes e outros 

assalariados, que não recebiam remuneração. O Corpo de Guardas Municipais Permanentes, 

por sua vez, possuía recrutamento voluntário e seus membros eram remunerados para o 

desempenho das funções. Em 1832, foi promulgado o Código de Processo Criminal, que criou 

os cargos de Chefe de Polícia, fundamental para o funcionamento da Secretaria de Polícia da 

Corte e o de Juiz de Paz, que tinham a função de investigar e solucionar conflitos.  
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 A primeira metade do século XIX ainda é marcada pela reforma da polícia de 1841, data 

do advento do novo Código de Processo Criminal, que, assim como o anterior, era responsável 

por regulamentar a atividade policial. Soares (2012) observa que a dita reforma constitui um 

retrocesso conservador, uma vez que estabelecia controle total da atividade administrativa e 

judicial do Império. A extinção dos Juízes de Paz e o acúmulo de funções delegadas ao Chefe 

de Polícia foram os principais pontos da reforma, caracterizada principalmente pelo 

fortalecimento do aparato policial repressivo. 

 As transformações políticas advindas da Proclamação da República no Brasil, em 

concomitância com a abolição da escravatura, não estabeleceram a mesma condição a negros e 

brancos e não significou uma homogeneidade real da classe operária, a qual também contava 

com estrangeiros, mulheres e crianças. (MATTOS apud BARISON, 2012). 

 Barison (2012) relata que os trabalhadores estavam alojados em moradias coletivas nas 

cidades devido à proximidade com o trabalho. O alto custo dos alugueis, a insalubridade e 

precariedade vivenciadas pelos trabalhadores refletiam a situação de exploração operária 

vivenciadas à época.   

 A abolição da escravidão ocasionou uma mudança substancial no trabalho policial. O 

aumento da repressão e da vigilância de autoridades policiais e judiciárias sobre as classes 

trabalhadoras foram asseverados nesse período, sendo que:  

 

o papel das polícias no controle social concentrava-se na vigilância das classes 

urbanas perigosas e, com o fim da escravidão, as polícias reinterpretaram sua função 

na estrutura de controle social. Uma das primeiras tarefas impostas ao aparelho 

policial foi o controle da população rural que migrou em massa para os principais 

centros urbanos. (SOUSA; MORAIS, 2011, p.?) 

 

Outro mecanismo implementado foi a reformulação do Código Penal, em 1890, 

enfatizando práticas criminais atribuídas às classes menos abastadas - basicamente libertos e 

trabalhadores pobres-, como vadiagem, prostituição, embriaguez e capoeira. Com isso, 

pretendia-se deter maior controle sobre os chamados “grupos perigosos”, criminalizando suas 

práticas mais recorrentes. (SOUSA; MORAIS, 2011) 

Quando ascende ao poder, no início dos anos de 1930, Getúlio Vargas institui uma 

ordem política autoritária, com a finalidade de fortalecer o Estado, centralizando o controle das 

atividades estatais e limitando a participação no plano partidário. Para assegurar tal regime, foi 

instituída uma política repressiva e autoritária, cuja principal característica se consolida na 

violência policial direcionada, principalmente ao controle de sujeitos estereotipados 

(CANCELLI, 1994).  
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O modelo repressivo idealizado durante o Estado Novo, segundo Cancelli (1994), 

conduziu à inserção das forças policiais no poder, ampliando o alcance dessas instituições que, 

desde então, passaram a exercer uma espécie de autoridade absoluta, situação que alimentou 

uma imagem de intocabilidade dos agentes policiais, da qual decorreu um apanhado de abusos 

e violências, comuns até hoje. Foi marcado também por uma ampliação de tarefas nas quais 

estavam incluídas a contenção de grupos dissidentes políticos e outros que seriam potenciais 

“inimigos” do Estado, tais como comunistas, judeus e pobres das chamadas classes perigosas. 

Vale ressaltar que, nesse período, a atuação do Chefe de Polícia, muitas vezes, superava os 

poderes de alguns ministros de Estado e: 

 

as polícias sofreram várias transformações para se adequarem as novas configurações 

constitucionais. Logo, nos primeiros meses do governo Vagas, promoveu-se uma 

ampla reforma nos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal e de alguns outros 

Estados. Delegados foram exonerados e substituídos por pessoas de estrita confiança 

do regime. Esse foi o primeiro passo para o redimensionamento do aparato policial 

brasileiro. (SOUSA; MORAIS, 2011) 

 

 O regime repressivo subordinava-se, de forma direta, à Vargas, que fundava seu governo 

na polícia política, por meio de leis que criaram crimes políticos e instituíram o Tribunal de 

Segurança Nacional. Ademais a influência do Exército sobre as polícias, sobretudo, as militares, 

que tinham à época seu treinamento e regulamentos aprovados pelo Exército Brasileiro, são 

resquícios presentes até hoje nas instituições policiais militares (SOUSA; MORAIS, 2011).  

 Quanto à polícia política, vários são os relatos de tortura e assassinatos de supostos 

criminosos praticados por agentes públicos institucionalmente (BRETAS; ROSEMBERG, 

2013). Como já mencionado, a criação do Tribunal de Segurança Nacional, como assevera 

Carvalho (2010), apressava o julgamento de criminosos políticos, sem sequer formalizar o 

processo, num rito sumário e célere, sendo que:  

 

recebido o inquérito, o juiz dava imediatamente vista ao procurador e citava o réu. O 

procurador tinha 24 horas para a denúncia. Findo o prazo, era marcada audiência para 

instrução e julgamento dentro de 24 horas, tempo que tinha também a defesa para se 

preparar. Em cinco dias, tudo se resolvia. Recurso só era admitido para o próprio 

Tribunal pleno, cuja sentença era irrecorrível. O Tribunal processou mais de 10 mil 

pessoas e condenou 4.099.  (CARVALHO, 2010, p.160) 

 

O breve sopro democrático vivenciado entre 1946-1964 não trouxe significativas 

mudanças no aparato policial repressivo, baseado no controle da ordem e na contenção de 

grupos subalternizados. Apesar dos parcos relatos sobre o período, é possível vislumbrar que a 

“polícia de um governo democrático” passava ao largo de uma nova polícia, pois os excessos 
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de violência por parte dos policiais continuavam ocorrendo (BRETAS; ROSEMBERG, 2013), 

sem sendo assim: 

 

a conclusão a que se chega é a existência de um distanciamento marcado entre uma 

política formal de segurança pública, engendrada na esfera do governo ou nas altas 

instâncias da hierarquia policial, e uma “cultura policial” desenvolvida pela pertinácia 

do serviço, na lida das ruas, e que reproduz práticas e valores alheios às prescrições 

oficiais. (BRETAS; ROSEMBERG, 2013) 

 

 

 As instituições policiais, apesar do fim da ditadura do Estado Novo, preocupavam-se, 

em primeiro plano, em monitorar, aumentar a vigilância das pessoas, reprimindo todo ato 

considerado inadequado, que recaía, mais uma vez, a grupos bem delimitados: pobres, 

dissidentes políticos, ou seja, qualquer um que pudesse “ameaçar” as instituições estatais 

(SOUSA; MORAIS, 2011). 

 No que concerne à polícia militar, a Constituição de 1946 estabeleceu que:  

 

Art. 183. As polícias militares, instituídas para a segurança interna e a manutenção da 

ordem nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, são consideradas, como 

fôrças auxiliares, reservas do Exército. Parágrafo único. Quando mobilizado a serviço 

da União em tempo de guerra externa ou civil, o seu pessoal gozará das mesmas 

vantagens atribuídas ao pessoal do Exército (BRASIL, 1946). 

 

 É notório que o texto constitucional consolida uma ligação intrínseca entre o Exército e 

as polícias militares estaduais, que permaneceu no período do regime militar e, ainda, compõe 

a Constituição de 1988. Logo, pode-se inferir que a instituição acumulava as funções de polícia 

e força militar, direcionada aos interesses de assegurar a ordem vigente, ou seja, resguardar o 

próprio Estado. 

 A polícia no regime militar compunha o aparato burocrático autoritário, que ampliou o 

poder das Forças Armadas, enquanto restringia, ou até mesmo impedia, a participação política, 

encerrando o breve período democrático anterior. Os anos de 1964 a 1985 foram marcados pela 

hegemonia da “Doutrina de Segurança Nacional”, concebida pela Escola Superior de Guerra 

(SOUSA; MORAIS, 2011). 

 Para a “Doutrina de Segurança Nacional”, segurança significava ordem pública, que, 

por sua vez, para ser mantida, justificaria todo e qualquer sacrifício do bem-estar coletivo, ou 

qualquer restrição aos direitos dos indivíduos, dentre elas as liberdades e garantias 

constitucionais. Tal doutrina dava suporte, à época, a uma busca incessante ao “inimigo 

interno”, na chamada “luta contra a subversão”, voltada, sobretudo, aos grupos dissidentes 

políticos, movimentos sociais e estudantis de esquerda, sindicatos profissionais, dentre outros 

que poderiam ameaçar a ordem vigente (COIMBRA, 2000). À época: 
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criou-se, verdadeiramente, um Estado de Segurança Nacional, que emergiu, quer 

pelos Atos Institucionais, quer pela Constituição de janeiro de 1967, e que 

"aperfeiçoou" o conceito de segurança nacional. Por esta Constituição, o Poder 

Executivo ficou com as principais atribuições da segurança nacional, possibilitando 

ao Presidente da República, ad referendum do Congresso Nacional, em casos de 

urgência, expedir decretos-leis sobre temas de segurança nacional. Ampliaram-se 

também os poderes e as atribuições do Conselho de Segurança Nacional e das Forças 

Armadas. A Emenda Constitucional de n.º de 1969 aprofundou e radicalizou todos os 

poderes já conferidos ao Executivo, ao Conselho de Segurança Nacional e às Forças 

Armadas, pela Constituição de 67. A Doutrina de Segurança Nacional projetou leis e 

regras sobre todos os setores da vida nacional (COIMBRA, 2000, p.14) 

 

 A Constituição de 1967 reorganizou todo o aparato policial, extinguindo as Guardas 

Civis, incorporando seu efetivo às polícias militares, que por sua vez, foram 

constitucionalmente declaradas “forças auxiliares e reserva” do Exército Brasileiro, 

subordinando-as ao controle de oficiais do Exército. Foi criada no mesmo ano (Decreto-lei n° 

317, de 13 de março de 1967) a Inspetoria Geral das Polícias Militares do Ministério do Exército 

destinadas a supervisioná-las e controlá-las. Cabia à inspetoria regular a formação, treinamento, 

armamentos, além de estabelecer manuais de conduta e regulamentos das polícias militares. 

(SOUSA; MORAIS, 2011). 

As polícias, neste contexto, e em especial as polícias militares, eram instrumentos de 

combate à “subversão”, atuando como forças auxiliares do Exército. Tal tarefa não compreendia 

a segurança das pessoas e nem mesmo a prevenção de crimes. As funções desempenhadas pelos 

policiais, sob a égide da doutrina de segurança nacional e a defesa do Estado a qualquer custo, 

envolviam, corriqueiramente, sequestro, tortura, assassinato, ocultação de cadáveres, sendo 

que: 

a máquina da repressão cresceu rapidamente e tornou-se quase autônoma dentro do 

governo. Ao lado de órgãos de inteligência nacionais como a Polícia Federal e o 

Serviço Nacional de Informações (SNI), passaram a atuar livremente na repressão os 

serviços de inteligência do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das polícias 

militares estaduais; e as delegacias de ordem social e política dos estados. Dentro de 

cada Ministério e de cada empresa estatal foram criados órgãos de segurança e 

informação, em geral dirigidos por militares da reserva. O Exército criou ainda 

agências especiais de repressão chamadas Destacamento de Operações de 

Informações e Centro de Operações de Defesa Interna, que ficaram tristemente 

conhecidas pelas siglas DOI-CODI. (CARVALHO, 2002, p.163) 

 

 A polícia política tinha o condão de coibir dissidências políticas adversas ao regime em 

vigor, desde que, segundo um entendimento prévio da própria polícia, comprometessem a 

ordem e a segurança públicas. A “lógica da desconfiança” regia as ações policiais e legitimava 

a repressão, já relatada anteriormente, mantendo a população sob controle e vigilância. 

(CARNEIRO, 2000) 
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 A redemocratização, que tem início após o regime ditatorial, apesar de instaurar uma 

nova ordem constitucional, não traz significativas mudanças nas estruturas policiais, 

permanecendo no texto da Constituição Federal de 1988 as mesmas polícias até então 

existentes. As expectativas e tensões, que circundavam o processo da Constituinte, refletiram 

no texto da Carta Magna, a qual manteve as forças policiais militares estaduais sob a autoridade 

do Exército (art. 144 § 6º da Constituição Federal de 1988), como reservas e auxiliares, 

mantendo, inclusive a Inspetoria Geral das Polícias Militares, criada pelo regime militar em 

1967.  

Aliás, sobre a ausência de reformulações consideráveis do novo texto constitucional, 

Silveira (2013) considera que: 

a verdade, além manter as polícias militares, o art. 144, agravou sobremaneira os 

problemas relacionados as instituições policiais brasileiras, pois, ao manter a 

existência de duas polícias (militar e civil), acabou onerando demasiadamente os 

cofres públicos que precisam sustentar uma dupla estrutura policial, ensejando 

também uma espécie de rivalidade entre as duas polícias e a perda de qualidade do 

policiamento, sendo oportuna a referência de que, um modelo de policiamento civil e 

unificado, seria menos violento e mais eficaz no cumprimento de suas funções. 

(SILVEIRA, 2013) 

 

 A abertura política e a recém instaurada ordem constitucional não puseram fim à 

desigualdade e ao desemprego, nem aos problemas sociais (saúde, saneamento, educação, 

dentre outros), segregando grupos subalternizados e perpetuando um cenário de tratamento 

autoritário das instituições policias frente a esses grupos, tal como ocorria em períodos 

históricos anteriores.  

 Coimbra (2000) considera que resquícios autoritários da “Doutrina de Segurança 

Nacional” instituiu novos inimigos internos, ganhando, segundo a autora, “nova roupagem”. 

Agora, então, o foco não se concentrava tão somente nos dissidentes políticos, mas também em 

todos que se enquadrassem no perfil de suspeito, quase sempre oriundos das camadas menos 

abastadas, que deveriam ser monitorados ou até mesmo eliminados, em nome da manutenção 

da ordem, cerne do trabalho policial.  

 Muniz (2001) ainda ressalta as questões relacionadas à identidade policial na 

democracia pós 1988, salientando que, funcionalmente, as polícias militares no Brasil, ainda 

atreladas ao Exército por foça constitucional, deixaram os “muros do quartel” e seu papel de 

coadjuvante na segurança nacional, assumindo funções propriamente policiais, lidando com 

conflitos sociais, urbanos e políticos mais complexos do que historicamente estavam 

habituados. Assim, “estão tentando superar o descompasso entre as missões contemporâneas a 

ela atribuídas e a sua capacidade de poder respondê-las de uma forma efetiva nas ruas de nossas 

cidades” (ob. cit., p. 10). 
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 Como já discutido no item 1.3, a transição para um regime democrático não fora 

suficiente para provocar mudanças profundas no aparato policial, com atividades 

predominantemente repressivas de contenção e preservação da ordem, com enfoque na obsoleta 

concepção de ordem pública, que deixa à margam os interesses e direitos das pessoas. Mesmo 

que o texto constitucional consagre direitos e liberdades do cidadão e afirme a dignidade 

humana como fundamento do Estado, as atividades policiais passam ao largo desse contexto. 

Pelo contrário, ainda existem policiais que ecoam no seio das instituições as velhas práticas 

autoritárias. 

Bueno, Lima e Sinhoretto (2015) destacam a manutenção das velhas práticas nas 

instituições policiais:  

 

Mas, diferentemente do que ocorreu na economia e em outras áreas de política social, 

a transição democrática não propiciou reformas mais profundas nas polícias, na justiça 

criminal e nas prisões. [...]. Contudo, no que tange ao funcionamento ordinário de 

todo o aparato penal, é evidente a manutenção de práticas institucionais e de culturas 

organizacionais ainda balizadas pela legitimidade da ação violenta e discricionária do 

Estado, por formas de controle social que operam as desigualdades, por relações intra 

e interinstitucionais que induzem a antagonismos e falta de transparência ou 

participação social. Não há consenso de que a referência moral do sistema penal seja 

a defesa da vida, como estabelecido na Constituição, em seu artigo 5º. (BUENO; 

LIMA; SINHORETTO, 2015, p.124) 

 

 Nesse cenário, eclodem as discussões acerca da violência policial e da ação repressiva 

das instituições, permeadas pelo progressivo aumento da criminalidade e o clamor social pela 

atuação da polícia no sentido de conter os transgressores da ordem, gerando ações institucionais 

calcadas na violência, como levanta-se no próximo tópico.  

 

1.3.2 Violência policial: recorte por Estado da Federação 

  

Conforme estudado no tópico anterior, é cediço que a construção histórica da polícia 

brasileira foi marcada por atitudes repressivas, nas quais as forças policiais serviram de 

instrumento de subjugação de grupos subalternizados e, em consequência, excluídos do poder 

político ou econômico, a depender do momento vivenciado (dissidentes políticos, pobres, 

negros e outros grupos). Sobre tais questões, acrescenta Carneiro (2000) que: 

 

o discurso da ordem assume um tom acusatório ao apontar para o inimigo cuja imagem 

negativa vai sendo construída a partir de provas recolhidas junto aos espaços da 

sedição (daí os autos de busca e apreensão e os relatórios de investigação). Neste caso, 

quem “monta” a história oficial é a autoridade policial que, com base na observação 

e na materialização do crime (provas concretas), “constrói” realidades. E estas ao 

serem julgadas pelas instâncias superiores e propagadas junto à grande imprensa 

tornam-se consenso, legitimando a repressão (CARNEIRO, 2000) 
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 No contexto da repressão policial, a violência é elemento sempre presente. Seja na 

legitimação da ordem e da “paz social” na defesa do Estado, seja em face das exigências de 

atuação mais autoritária e violenta das polícias como resposta à crescente criminalidade. Para 

Ruiz (2013), o ato violento tem seus efeitos amplificados, mesmo após sua perpetração, sendo 

naturalizado como prática rotineira nas estruturas das instituições policiais, “possibilitando a 

constante desumanização dos agentes e, consequentemente, a continuidade das atrocidades 

cometidas no exercício da atividade policial” (ob. Cit.). Também complementa referindo que:  

 

a violência possui uma consistência tal que contamina as estruturas, instituições e 

pessoas com quem de uma ou outra forma entra em contato. Ela não desaparece 

quando finaliza o ato violento, pelo contrário permanece latejante como potência ativa 

nos sujeitos e sociedades que contaminou. Esse potencial contaminante e 

autoreprodutor da violência remete ao que pode se denominar de potência mimética. 

(RUIZ, 2013) 

 

 Silveira (2013) considera que as atrocidades cometidas pelas polícias, sobretudo as 

militares, são, atualmente, ferramentas essenciais da “rotina policial no trato da criminalidade 

comum” (ob. cit.), o que, segundo o autor, atraiu a atenção da Anistia Internacional que, em 

relatórios sobre direitos humanos, afirma que as pessoas no Brasil assimilam a violência e 

repressão na atividade policial como uma “consequência aceitável” na aplicação da justiça.  

 A mesma entidade (Anistia Internacional) demonstra preocupação com o cenário da 

violência policial e destacou, em relatório institucional de 2013, o aumento significativo de 

pessoas mortas em intervenção policial, assinalando que: 

 

os estados continuaram a adotar práticas policiais repressivas e discriminatórias para 

enfrentar a violência criminal armada, que matou dezenas de milhares de pessoas. 

Jovens negros do sexo masculino constituíam um número desproporcional dessas 

vítimas, sobretudo no Norte e Nordeste do país. (AMNESTY INTERNATIONAL, 

2013) 

 

 A truculência e as mortes de pessoas envolvidas em operações e abordagens policiais 

também foram alvos de estudo do 10º Anuário de Segurança Pública, relatório da organização 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os números apurados no documento revelam que mais 

de 50% (cinquenta por cento) da população tem medo de ser vítima das polícias, seja militar ou 

civil e 70% (setenta por cento) acreditam que as polícias são violentas em suas ações. Em 

contrapartida, a maioria das pessoas afirma que as polícias são eficientes em suas funções, o 

que reflete o resultado do relatório da Anistia Internacional, anteriormente citado. Os números 

reforçam, também, os posicionamentos daqueles que defendem que “bandido bom é bandido 

morto” e a “retroalimentação” do ciclo de violência. Nesse sentido, o 10º Anuário traz que: 
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a violência, seja ela cometida na e pela sociedade ou aquela cometida pelo próprio 

Estado, é muitas vezes legitimada como resposta ao crime e há uma enorme distância 

entre discursos e práticas; entre o reconhecimento do problema e sua conversão em 

medidas concretas para o seu enfrentamento. (FÓRUM BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2016) 

 

 

 O 10º Anuário retrata o aumento do número de mortes decorrentes de intervenção 

policial que, segundo o relatório, já superou “a de ao menos nove pessoas mortas todos os dias 

pelas polícias brasileiras” (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2016). O 

documento estabelece comparação com países considerados mais violentos do que o Brasil, tal 

como Honduras, cujo número de mortes em intervenções policiais é de 1,2 pessoas a cada 100 

mil habitantes, e África do Sul é de 1,1 mortes a cada 100 mil habitantes, ambos inferiores ao 

índice brasileiro: de 1,6 mortos em intervenção policial a cada 100 mil habitantes.  

 Outra face dessa dinâmica criminal, que não pode ser desconsiderada, refere-se ao 

sistema prisional brasileiro. Os dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

– INFOPEN, de 2014, revelam “uma conjuntura em que o perfil das pessoas presas é 

majoritariamente de jovens negros, de baixa escolaridade e de baixa renda” (BRASIL, 2014, p. 

6). O documento ainda retrata o panorama da quarta maior população carcerária do mundo, com 

uma taxa de ocupação de 161% e um déficit de 231.062 vagas. 

Acerca do perfil do encarcerado no Brasil, o INFOPEN evidencia que 56% da população 

prisional é composta por jovens entre 18 e 29 anos. Quanto à raça, cor ou etnia, dois em cada 

três presos brasileiros são negros, totalizando 67% da ocupação no sistema prisional. A 

escolaridade também é baixa, oito em cada dez pessoas presas estudaram, no máximo, até o 

ensino fundamental e apenas 8% da população prisional concluiu o ensino médio (BRASIL, 

2014). 

A partir do levantamento INFOPEM, é possível visualizar que a população carcerária 

brasileira reverbera os mesmos grupos subalternizados, que são alvo das intervenções violentas 

das instituições policiais e do sistema de justiça criminal.  

 Quanto ao panorama das Unidades Federação, o 10º Anuário de Segurança Pública, na 

Tabela nº 7, traz as ocorrências envolvendo policiais, por tipo, no Brasil e Unidades da 

Federação relacionados ao biênio 2014-2015, conforme dados fornecidos e/ou extraídos do 

Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (SINESP), 

pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), pelo Ministério da Justiça e pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas –IBGE. Tal como é possível visualizar da tabela 

1 adaptada:  
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Tabela 1: Mortes decorrentes de intervenções de Policiais Militares em serviço (adaptada) 

 

1. Estados com maiores índices (ordem decrescente) 

 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO 2014* 2015* 

Alagoas 1,7 2,3 

Rio Grande do Norte 2,0 2,1 

Paraná 1,6 1,9 

Pará 1,6 1,8 

Maranhão 0,7 1,8 

* representam apenas as taxas por 100 mil habitantes e não indicam números absolutos 

 

 

2. Estados com menores índices (ordem crescente) 

 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO 2014* 2015* 

Mato Grosso 0,2 0,1 

Distrito Federal  0,1 0,2 

Paraíba 0,5 0,2 

Tocantins 0,1 0,3 

Piauí 0,3 0,3 

* representam apenas as taxas por 100 mil habitantes e não indicam números absolutos 

 

Os estados, relacionados na tabela 1 adaptada, compõem o recorte metodológico da 

presente pesquisa, a medida em que  a tabela apresenta informações sobre as Unidades da 

Federação, nas quais foram registrados os maiores indicativos de mortes em intervenção 

policial militar em serviço, quais sejam, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraná, Pará e 

Maranhão;  e aqueles que apontam os menores índices que são Mato Grosso, Distrito Federal, 

Paraíba, Tocantins e Piauí, respectivamente, de acordo com dados do 10º Anuário de Segurança 

Pública.  

O objetivo do presente estudo é analisar, comparativamente, nos estados selecionados, 

os elementos imbricados na formação policial militar em direitos humanos e os índices de 

letalidade provenientes de intervenção policial. A partir daí, questiona-se: existem diferenças 

significativas entre a formação policial militar em direitos humanos nos Estados com menores 
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índices de mortes perpetradas por policias e aqueles que apresentam os maiores indicadores de 

letalidade policial? É possível considerar que as variáveis de inserção da Educação em Direitos 

Humanos no contexto da formação policial, quanto ao conteúdo, carga horária, perfil docente, 

impactam, ou não, e a violência policial registrada nos Estados da Federação apontados?  

 Para viabilizar a análise da formação dos policiais militares em direitos humanos nos 

estados da federação, alvos do recorte da presente pesquisa, e a análise comparativa entre estado 

frente aos indicadores de mortes decorrentes de intervenção policial militar em serviço, é 

necessário discorrer acerca da Educação em Direitos Humanos, evidenciando os programas e 

políticas públicas de sua inserção no Brasil. Assim como também é imprescindível examinar as 

ações programáticas de Educação em Direitos Humanos para os operadores da segurança 

pública. É o que se pretende no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2. EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS PARA AS POLÍCIAS 

MILITARES NO BRASIL 

 

Como objetivo geral, a pesquisa traça uma análise comparativa, nos estados 

selecionados, a partir das respostas obtidas, entre a formação policial militar em direitos 

humanos e a repercussão nos indicadores de mortes em intervenções policias militares. Assim, 

o presente capítulo conceitua a Educação em Direitos Humanos, tendo como base os 

documentos nacionais e internacionais, com a finalidade de apontar as ações programáticas para 

a formação Policial Militar.   

Com a proposta de analisar a Educação em Direitos Humanos para as polícias militares 

no Brasil, inicialmente, é traçado o desenho conceitual e terminológico da matéria desde sua 

concepção até os documentos que instruem a matéria atualmente, perpassando pelas concepções 

de transversalidade e interdisciplinaridade. 

Considerando que “a Educação em Direitos Humanos é uma ferramenta fundamental 

para a mudança de mentalidade das forças policiais pelo fato de que a educação, como 

dispositivo de formação continuada, pode desenvolver no ser humano condições de 

possibilidades para mudar o fazer e o pensar” (BRASIL, LOPES, MIRANDA, 2011, p. 114). 

 Para tanto, é necessário discorrer acerca do Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH) e suas diretrizes.  No que concerne à educação, explora-se, também, no Plano Nacional 

de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), em especial, as ações programáticas para a 

educação dos profissionais do sistema de justiça e segurança que compõem o PNDEH como 

marco legal da Educação em Direitos Humanos para os operadores da segurança pública. 

Programa tem como foco os princípios da legalidade, respeito às liberdades individuais, 

reconhecimento das necessidades individuais e coletivas, diferenças político-ideológicas, 

respeito às diferenças sociais e culturais, valores baseados numa ética solidária e em direitos 

humanos, embasada na dignidade da pessoa humana. 

 Por fim, a “Matriz Curricular Nacional para a Formação dos Profissionais de Segurança 

Pública”, do Ministério da Justiça, também foi examinada como principal documento que visa 

pautar e padronizar uma gama de conteúdos adotados na formação policial no Brasil. É 

composta pelas “Diretrizes Pedagógicas para as Atividades Formativas dos Profissionais da 

Área de Segurança Pública” e pela “Malha Curricular”, fornecendo elementos para analisar as 

políticas públicas da Educação em Direitos Humanos para as polícias. 

Em um primeiro momento, a caminhada histórica da Educação em Direitos Humanos, 

nos planos internacional e interno, demarca sua importância fundamental no reconhecimento e 
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fortalecimento dos Direitos Humanos e na construção da cidadania plena, tal como se discute a 

seguir.  

 

2.1 Traçado histórico da Educação em Direitos Humanos: planos internacional e nacional 

 

A educação, como um direito humano e precursora da promoção e respeito dos direitos 

humanos, foi prevista, inicialmente, como preceito fundamental na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948, voltada ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao 

fortalecimento do respeito pelos direitos e liberdades fundamentais. Além disso, o mesmo 

documento, no artigo XXVI, apregoa que a educação também deve promover a tolerância, a 

compreensão entre todos os grupos nacionais e étnicos.   

 A Conferência de Viena, de 1993, ratifica os direitos já contemplados na Declaração 

Universal, dentre eles, o direito à educação. No mesmo ano, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) promove o Congresso Internacional sobre Educação em Prol dos Direitos Humanos e 

da Democracia para discussões sobre educação, ciência e cultura. Do congresso, emerge o 

Programa Mundial de Ação para a Educação em Direitos Humanos, que se destina a “promover, 

estimular e orientar compromissos e cooperações em prol da educação em defesa da paz, da 

democracia, da tolerância e do respeito à dignidade da pessoa humana” (ZENAIDE, 2008b, p. 

133) 

O Programa Mundial de Ação para a Educação em Direitos Humanos, firmado em 2005 

e retomado pela UNESCO, em 2014, traz cinco eixos no seu plano de ações: políticas 

educativas, aplicação de políticas, ambiente de aprendizagem, ensino e aprendizagem e 

aperfeiçoamento de pessoal docente. Foi pensado em duas etapas, sendo que a primeira, de 

2005 a 2009, compreende a integração da Educação em Direitos Humanos para os sistemas 

primário e secundário de educação; e a segunda, de 2010 a 2014, por sua vez, com foco na 

Educação em Direitos Humanos para a educação superior, formação de servidores públicos e 

das forças de segurança e justiça. (AMARAL; CAMARGO; MURTA, 2013). Nos termos do 

Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos (PMDH, 2005, p. 25): 

 

(...) a educação contribui também para: a) criar uma cultura universal dos direitos 

humanos; b) exercitar o respeito, a tolerância, a promoção e a valorização das 

diversidades (étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico-individual, 

de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção política, dentre outras) e 

a solidariedade entre povos e nações; c) assegurar a todas as pessoas o acesso à 

participação efetiva em uma sociedade livre. 
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Ainda como ação para promover a educação, a partir dos desdobramentos da 

Conferência de Viena, de 1993, a ONU institui a Década das Nações Unidas para a Educação 

em Direitos Humanos, compreendida no período de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 

2004, com vistas a instituir em todos os níveis – mundial, regional e local – uma cultura de paz 

no âmbito do direito à educação.  (TOSI; FERREIRA, 2014) 

Zenaide (2008) comenta que a década para a Educação em Direitos Humanos visa 

reiterar a “Educação em Direitos Humanos como parte do direito à educação e, ao mesmo 

tempo, um direito humano fundamental de toda pessoa em se informar, saber e conhecer seus 

direitos humanos e o modo de defendê-los e protegê-los” (ZENAIDE, 2008b, p. 128), 

reforçando a política das Nações Unidas quanto o direito à educação.  

Nas Américas, a Educação em Direitos Humanos também foi objeto de documento 

firmado na Conferência Regional sobre Educação em Direitos Humanos na América Latina, 

realizada no México em 2001, onde foi assinada a Declaração do México sobre a Educação em 

Direitos Humanos na América Latina e Caribe, com a finalidade de avaliar e aperfeiçoar a 

discussão sobre a matéria no continente. (TOSI; FERREIRA, 2014) 

Apesar do contexto democrático ter dado início à consolidação da Educação em Direitos 

Humanos no Brasil, Silva (2012) pondera que a temática já fazia parte da discussão nacional 

para o reconhecimento dos direitos humanos e a construção da cidadania: 

 

A Educação em Direitos Humanos, no âmbito do Estado Brasileiro, durante as 

décadas de 1960 e 1970, desenvolveu-se informalmente com a participação dos 

movimentos sociais organizados, considerando que, diante do estado de recessão 

política em o país vivia, o objetivo desses movimentos era a luta contra a ditadura 

militar e o restabelecimento da democracia. (SILVA, 2012, p. 37) 

 

No Brasil, a Educação em Direitos Humanos é introduzida nos anos de 1980, na época 

da transição ao regime democrático, sob uma forte influência da mobilização cidadã, que 

vislumbrava a construção de uma democracia, não só do ponto de vista da política, mas também 

social e econômico. As experiências inaugurais de Educação em Direitos Humanos situam-se 

nesse instante, concomitantemente, à nova ordem constitucional. Acentua Vera Maria Candau 

(2007, p. 401) que: 

 

[...] a partir dos anos de 1980, as organizações e movimentos de Direitos Humanos, 

sem deixarem de se dedicar à denúncia das violações realizadas e de promoverem 

ações orientadas à proteção e defesa dos direitos, ampliam seu horizonte de 

preocupações e seus espaços sociais de atuação. Junto aos problemas que podemos 

considerar tradicionais e básicos, relativos aos direitos civis e políticos, passam a ser 

enfatizadas questões relacionadas com os direitos sociais, econômicos e culturais, no 

nível pessoal e coletivo. A partir deste momento, adquirem especial relevância as 

atividades de promoção e Educação em Direitos Humanos 
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A inclusão dos direitos humanos nas discussões, dispositivos legais e planos de 

educação no Brasil, tem na Constituição Federal de 1988 seu marco histórico inicial, da qual 

também advém o Plano Nacional de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, os Parâmetros Nacionais Curriculares, o Plano Nacional de Extensão Universitária, 

a Matriz Curricular da Educação Básica, a Lei 10.639/2003, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional para incluir, no currículo oficial da Rede de Ensino, a obrigatoriedade da 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, que apesar da recente inserção, pouco aborda, na 

prática, o tema e seus desdobramentos. 

A primeira ação concreta para a Educação em Direitos Humanos se perfaz no Brasil 

com a instituição do primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos em 1996 (PNDH-1996). 

A partir do PNDH-1996 foi “possível sistematizar demandas, identificar alternativas e 

promover fórmulas de implementação através de políticas públicas11, fomentando, assim, a 

criação de políticas públicas concebidas sob a ótica da promoção e garantia dos direitos 

humanos” (BRILTES; NASCIMENTO; GUTIERREZ, 2013, p. 89) 

O Programa Nacional de Direitos Humanos ganha mais duas versões posteriores: em 

2002 e em 2009. No PNDH 2-2002, a Educação em Direitos Humanos passa a ter previsão 

anual com recursos orçamentários no Plano Plurianual12. Já no PNDH3-2009, são 

implementados os eixos orientadores e as diretrizes da Educação em Direitos Humanos 

aparecem dispostas no quinto eixo com o tema Educação e Cultura em Direitos Humanos, que 

retrata a necessidade da efetivação de uma política nacional de sobre a matéria.  (BRILTES; 

NASCIMENTO; GUTIERREZ, 2013, p. 96-7) 

                                                 
11 Acerca das políticas públicas, toma-se como parâmetro a perspectiva da ação do estado democrático de direito. 

“Nessa direção, o Estado tem o dever de elaborar e fomentar ações direcionadas aos interesses da população, com 

a sua participação e o acompanhamento. Razão por que as políticas públicas devem ser de Estado e não de 

governos, para que possam consolidar-se e garantir sua efetividade e continuidade. (...) as políticas públicas são 

diretrizes e princípios norteadores que têm ação no poder público, na mediação com os vários segmentos da 

sociedade, de forma participativa e que orientam as ações de governo. 

Em relação à concepção de projetos, estes são entendidos como ações setoriais que devem contemplar as políticas 

públicas, mas que têm uma abrangência delimitada e, em geral, atendem a situações específicas e pontuais. Eles 

se caracterizam como um corpo orgânico de ações que devem apresentar os fundamentos, princípios, objetivos, 

propostas de desenvolvimento de conhecimentos específicos, e também em relação a problemas que são de 

interesse de uma determinada instituição ou comunidade.” (SILVA; TAVARES, 2013, p.53) 

 

12 O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal destinado a organizar 

e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos da República. Por meio dele, é 

declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 anos e os caminhos trilhados para 

viabilizar as metas previstas. O PPA define as políticas públicas do Governo Federal nas diversas áreas de atuação.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/pronunciamentos/apresentacaoes/2011/110914_PPA_PLOA_Ministra_Miriam_Belchior.pdf
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 Também sob forte influência das ações internacionais perpetradas no sentido de 

promover a Educação em Direitos Humanos, sobretudo a recomendação firmada na Década das 

Nações Unidas para a Educação em Direitos Humanos, é instituído no Brasil, em 2003, o 

Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos (CNEDH-2003). Das variadas finalidades 

do Comitê, destacam-se:  

 

elaborar e aprovar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos; monitorar o 

cumprimento das ações e medidas constantes no Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos; dar parecer nas ações referentes à Educação em Direitos Humanos 

desenvolvidas pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos; apresentar propostas 

de políticas governamentais e parcerias entre a sociedade civil e órgãos públicos 

referentes à Educação em Direitos Humanos; propor e dar parecer sobre projetos de 

lei que estejam em tramitação bem como sugestões de novas propostas legislativas 

sobre o tema; propor ações a serem desenvolvidas junto às instituições de ensino 

formal, escolas de governo e aos cursos de formação em carreiras públicas, inclusive 

a criação de cursos sobre o tema; propor capacitação e atividades de Educação em 

Direitos Humanos junto às entidades da sociedade civil; propor e incentivar a 

articulação com a mídia; estimular, nas esferas estaduais e municipais, a criação de 

instâncias para a formulação de políticas de Educação em Direitos Humanos; e propor 

a elaboração de estudos e pesquisas relacionados com o tema Educação em Direitos 

Humanos  (TOSI; FERREIRA, 2014, p.49-50) 

 

Atendendo as atribuições acima relacionadas, o Comitê Nacional de Educação em 

Direitos Humanos lança o primeiro Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, 

lançado, em primeira versão, em dezembro de 2003. O plano firma que a finalidade da 

Educação em Direitos Humanos é “fomentar processos de educação formal e não-formal, tendo 

como objetivo contribuir para a construção da cidadania, o conhecimento e reconhecimento dos 

direitos fundamentais, o respeito às diversidades sexuais, étnicas, raciais, culturais, de gênero e 

de crenças religiosas” (BRILTES; NASCIMENTO; GUTIERREZ, 2013, p. 97)   

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) ganha uma versão 

ampliada, em 2007, após ampla discussão com os Estados da Federação. Nessa nova versão, a 

Educação em Direitos Humanos pode ser entendida como “um processo sistemático e 

multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos” (BRASIL, 2009).  O PNEDH 

será melhor analisado ainda nesse capítulo.  

Assim, partindo do entendimento de que a Educação em Direitos Humanos é o 

mecanismo por meio do qual as pessoas podem se tornar sujeitos de direitos, conhecedores dos 

processos e construções históricas das conquistas, avanços e recuos em relação à efetividade e 

ampliação dos seus direitos e deveres. 
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2.2 Educação em Direitos Humanos: perspectivas e objetivos  

  

Como um dos instrumentos mais importantes no combate às violações sistemáticas de 

direitos fundamentais, a Educação em Direitos Humanos tem papel central na formação de uma 

cultura de respeito à dignidade humana, que faz através da vivência de valores, como a 

liberdade, justiça, igualdade, cooperação e tolerância. Em consequência, significa criar, 

partilhar e consolidar práticas fundadas nesses valores essenciais, dando subsídios a uma 

mudança cultural por meio de um processo educativo. 

Magendzo (2006) a define como: 

 

a prática educativa que se funda no reconhecimento, na defesa e no respeito e 

promoção dos direitos humanos e que tem por objeto desenvolver nos indivíduos e 

nos povos suas máximas capacidades como sujeito de direitos e proporcionar as 

ferramentas e elementos para fazê-los efetivos. (MAGENDZO, 2006, p.23) 

 

Silva (2012) pondera que a Educação em Direitos Humanos tem o compromisso de 

formar sujeitos capazes de construir os “conhecimentos sobre os direitos e as responsabilidades 

que regem a organização jurídica do país, os valores, atitudes e comportamentos fundados no 

respeito integral aos direitos universais das pessoas” (SILVA, 2012. p.38), sem distinções de 

raça, sexo, cor, origem nacional, religião ou quaisquer outras formas de discriminação. 

Benevides (2007) elenca três premissas das quais deve partir a Educação em Direitos 

Humanos: é permanente e continuada, voltada para a mudança cultural e deve se basear em 

valores essenciais, abrangendo igualmente educandos e educadores. Considera, ainda, que deve 

visar a “formação de personalidades autônomas, intelectual e afetivamente, sujeitos de deveres 

e de direitos, capazes de julgar, e escolher, tomar decisões”, (BENEVIDES apud SILVEIRA, 

2007, p.347), assumindo a responsabilidade não só pelos seus direitos, mas também que os 

direitos de todos sejam respeitados e cumpridos. 

 Nesse mesmo sentido, Candau (2007, p. 404-5) discorreu acerca do que designou de “as 

três dimensões da Educação nos Direitos Humanos”, assim dispostas: a primeira refere-se à 

formação de sujeitos de direitos, a nível pessoal e coletivo, capazes de articular ética, política e 

práticas humanitárias; a segunda dimensão consiste em favorecer o “empoderamento”, 

sobretudo daqueles que, historicamente, não tiveram capacidade de influenciar/participar nas 

decisões e processos coletivos; a última visa atingir os processos de mudança, resgatando a 

memória histórica e rompendo com a cultura do silêncio e da impunidade.  

 Quanto ao conteúdo, além da definição de direitos humanos e das perspectivas históricas 

sobre reivindicação e garantia de direitos, Benevides (2007, p.348) chama a atenção para o fato 
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de que o conteúdo da Educação em Direitos Humanos deve estar vinculado tanto a direitos 

quanto a deveres, que decorrem do compromisso com a solidariedade. Atenta, ainda, que sejam 

mostradas as razões e as consequências da obediência a normas de convivência, bem como a 

discussão acerca dos valores da ética republicana e da ética democrática. A ética republicana 

direciona-se ao respeito pelas leis emanadas do poder competente, a supremacia do bem 

público, frente aos interesses particulares e a noção de responsabilidade, já os valores 

democráticos estão vinculados aos direitos humanos.  

Sendo assim, a Educação em Direitos Humanos deve estar orientada para a plena 

realização da pessoa, o sentido da dignidade e o fortalecimento dos direitos e liberdades 

fundamentais, assim como para a promoção da justiça e da paz. Somente com estes elementos, 

é possível orientar uma vivência democrática e cidadã de respeito integral ao ser humano. 

Nesse contexto, a Educação em Direitos Humanos torna-se um instrumento fundamental 

no avanço e na construção da democracia numa sociedade, a fim de contribuir para o respeito 

e efetivação dos instrumentos legais, garantindo, com isso, que os sujeitos tenham acesso aos 

direitos que possibilitem a dignidade do ser humano. (SILVA, 2007) 

Assim, no Brasil, apesar da projeção de textos legais, programas concebidos e dos 

projetos de materialização da proteção e promoção dos direitos humanos, que despontaram a 

partir da nova ordem constitucional, há uma considerável distância entre a norma e sua 

concretização. O cenário nacional é marcado por desigualdades e exclusão econômica, social, 

racial resultantes do arquétipo do neoliberalismo, no qual existe uma proeminência de direitos 

civis e políticos, em detrimento dos direitos econômicos, sociais e culturais. (BRILTES; 

NASCIMENTO; GUTIERREZ, 2013) 

 Os anos de 1990 foram marcados pelo projeto neoliberal, não se limitando aos aspectos 

econômicos e produtivos, mas que gerou consequências na vida social. No fim dessa década, o 

cenário era de uma grande recessão econômica, que gerou desemprego, acirrou e multiplicou a 

violência, permeada por uma crise de valores sociais e uma falta de perspectiva para o futuro. 

 A chegada do novo século não retrai o avanço neoliberal, que continua progredindo no 

plano internacional, fazendo com que o discurso dos direitos humanos fosse reformulado para 

se situar dentro desse contexto, assim como a Educação em Direitos Humanos. Candau (2007, 

p.407-8) destaca, pelo menos, dois grandes enfoques sobre os direitos humanos no novo 

milênio: o primeiro, de ideologia neoliberal, tende a ver os direitos humanos como “estratégia 

de melhorar a sociedade dentro do modelo vigente, sem questioná-lo”, dá evidência aos direitos 

individuais, em especial à participação política, levantam temas como questões de gênero e 

raça, meio ambiente, violência, dentre outros, assumindo uma característica polissêmica, 
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pulverizando as reivindicações. A cidadania, nesse dado momento, é tida como a formação de 

sujeitos empreendedores e consumidores. Por fim, sobre o segundo aspecto discorre Candau 

(2007): 

 

O segundo enfoque parte de uma visão dialética e contra-hegemônica, em que os 

direitos humanos são vistos como mediações para a construção de um projeto 

alternativo de sociedade: inclusiva, sustentável e plural. Enfatiza uma cidadania 

coletiva, que favorece a organização da sociedade civil, privilegia os atores sociais 

comprometidos com a transformação social e promove o empoderamento dos grupos 

sociais e culturais marginalizados. (CANDAU, 2007, p.408).   

 

Na lógica neoliberal do mercado, a formação profissional é priorizada, mesmo que tal 

qualificação se dê às expensas dos recursos públicos. Assim, a educação teria seu propósito 

ajustado às necessidades de treinamento e preparação para o mercado de trabalho, a fim de que 

o sujeito, estando inserido no mercado, garantiria para si o que Candau (2007) designou como 

“mínimo existencial”. Todavia, a autora ainda pontua que as políticas públicas educacionais 

devem ser direcionadas ao conhecimento teórico, necessário ao desenvolvimento da cidadania, 

não estando subordinadas aos interesses do mercado. Conclui que “caso o capital necessite de 

competências, deverá investir com recursos próprios, privados (e não subsidiados pelo Estado), 

para qualificar a mão-de-obra de que necessita” (ob. cit. p. 393). 

Assim sendo, a formação, conscientização e Educação em Direitos Humanos devem ser 

priorizadas em políticas públicas e tem como objetivo precípuo o reconhecimento e 

fortalecimento dos direitos humanos e a construção da cidadania. Para isso, a adoção de práticas 

educacionais transversais e interdisciplinares são indispensáveis, uma vez que proporcionam 

maior amplitude à matéria. 

 

2.3 Transversalidade e interdisciplinaridade na Educação em Direitos Humanos 

 

A transversalidade, enquanto prática educacional, refere-se a temas que permeiam os 

conteúdos de diferentes disciplinas, exigindo uma abordagem ampla e diversificada, não se 

esgotando num único campo de conhecimento, como no caso do tema direitos humanos, que 

não pode tão somente encerrar-se numa disciplina, com pontos específicos a serem trabalhados, 

mas permear todo o trabalho educativo. 

Nesse sentido, a Educação em Direitos Humanos deve realizar-se transversalmente, de 

forma a delinear a interação entre as diferentes áreas do conhecimento e em todas as etapas 

educativas, englobando não somente o currículo, mas também a própria formação como um 

todo. 
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Silva (2003), citando Magendzo, pondera que os direitos humanos transversais “se 

vinculam a competências e habilidades intelectuais e procedimentais, através dos conteúdos 

disciplinares, de sorte que se integram plenamente a estes” (SILVA, 2003, p.35). Assim, os 

Direitos Humanos devem transitar/atravessar os conteúdos das demais disciplinas componentes 

do currículo, de forma harmoniosa, fortalecendo os princípios de respeito desses direitos. 

 Leciona Zenaide (2008, p.12-3), acerca de temas transversais e dos valores e saberes 

neles contidos: 

transversalidade pode implicar na qualificação da relação entre os atores escolares, na 

democratização da gestão, nos modos de ensino-aprendizagem, nas instâncias e 

modos de participação, nas relações humanas, na formação integral do sujeito, no 

modo de legitimar a inserção de conteúdos e temas transversais. O exemplo prático é 

outro importante componente no processo de transversalização dos direitos humanos, 

na medida em que são carregadas de mensagens e valores. (ZENAIDE, 2008, p.12-3) 

 

 Outro aspecto a ser considerado sobre a transversalidade é o fato de que tal prática 

metodológica não deve ficar adstrita ao currículo explícito ou manifesto, mas perpassar também 

pelo currículo oculto, tanto nos conteúdos procedimentais, quanto nos atitudinais e conceituais 

que o compõem. Por isso, ao se compartimentalizar os saberes relacionados aos direitos 

humanos, numa disciplina curricular, não significa necessariamente que o tema fora inserido 

no currículo oculto, pelo oposto, o efeito perverso da não integralização vem à tona. Logo, 

mesmo tendo previsão na malha curricular, os conteúdos de direitos humanos ficam 

marginalizados na formação, reforçando as práticas tradicionais e distanciando o educando do 

papel de coparticipante do processo educacional.    

Zenaide (2008), alicerçada nas lições de Magendzo, assinala sobre as práticas 

transversais, com relação ao conteúdo humanitário:  

 

a transversalização dos direitos humanos pode ocorrer a partir de uma visão acadêmica 

que enfatiza os conteúdos e a aquisição de conhecimentos a partir dos conteúdos 

integrados em diferentes disciplinas, ou a partir de uma visão de currículo baseada 

centrada em habilidades intelectuais e competências desenvolvidas para potencializar 

a pessoa a enfrentar situações concretas do cotidiano, a exemplo de classificar e 

comparar direitos, resolver problemas invocando os direitos humanos, identificar 

conflitos entre direitos, e outros. Outro modo é por uma concepção reconstrucionista 

do currículo, que relaciona a transversalidade com os temas transversais os quais 

encontram-se associados a problemas e conflitos que demandam posicionamentos 

pessoais e coletivos, pautados a partir de identidades e interesses próprios de 

diferentes grupos e movimentos sociais. Outro modo é ainda destinar tempos especiais 

para modalidades de ações como eventos específicos, projetos multidisciplinares, 

educação multicultural e outros. (ZENAIDE, 2008a, p. 9-10) 

 

 É imprescindível, diante do panorama do ensino policial militar, sobretudo no tocante à 

Educação em Direitos Humanos, adentrar a discussão acerca da ruptura dos paradigmas da 

formação arcaica, tradicional, reprodutora de práticas autoritárias. A perspectiva transversal, 
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composta por saberes que, Segundo Gallo (2000, p. 34) “atravessam diferentes campos de 

conhecimento, sem identificar-se necessariamente com apenas um deles”, apresenta-se como 

ferramenta pedagógica capaz de contribuir com a mudança. Segundo o mesmo autor, uma 

transformação das antigas práticas significa necessariamente o término da educação 

fragmentada, compartimentalizada, que, em consequência, produziria mudanças nos valores e, 

por fim nas estruturas de poder:  

 

O acesso transversal significaria o fim da compartimentalização, pois as gavetas 

seriam abertas; reconhecendo a multiplicidade das áreas do conhecimento, trata-se de 

possibilitar todo e qualquer trânsito por entre elas. (...) O rompimento das barreiras 

disciplinares no campo epistemológico e no campo pedagógico significa, como não 

poderia deixar de ser, um rompimento eminentemente político, pois altera 

sensivelmente o equilíbrio de forças que constitui as teias de poder. (GALLO, 2000, 

p. 34) 

 

A interdisciplinaridade, por sua vez, é fundamental nas práticas relacionadas à Educação 

em Direitos Humanos, uma vez que a formação nessa área exige uma articulação das várias 

partes do conhecimento de forma a transitar por conteúdos distintos, com o fim de analisar o 

mesmo objeto sob prismas distintos. Para tanto, visa proporcionar práticas educativas capazes 

de ampliar as capacidades, desenvolver o pensamento crítico, priorizando a interação e a 

participação de maneira igualitária. “O foco, portanto, valoriza o que é construído e não 

simplesmente transmitido” (TAVARES, 2007, p.497). Nesta senda, a mesma autora considera:  

 

(...) a EDH busca promover processos educativos que sejam críticos e ativos e que 

despertem a consciência das pessoas para as suas responsabilidades como 

cidadão/cidadã e para a atuação em consonância com o respeito ao ser humano. 

Educar dentro de um processo crítico-ativo significa modificar as atitudes, as condutas 

e as convicções, mas não pela imposição dos valores e sim por meios democráticos 

de construção e de participação que busquem possibilitar a experiência cotidiana 

desses direitos. (TAVARES, 2007, p. 497) 

 

 Para Gadotti (apud TAVARES, 2007, p.498), a metodologia de trabalho interdisciplinar 

implica em: integração de conteúdos; passar de uma concepção fragmentária para uma 

concepção unitária do conhecimento; superar a dicotomia entre ensino e pesquisa, considerando 

o estudo e a pesquisa a partir da contribuição das diversas ciências; e realizar o ensino-

aprendizagem centrado numa visão de que aprendemos ao longo da vida. Estes elementos 

permitem compreender que um trabalho interdisciplinar demanda a superação de que uma única 

visão, explicação ou conteúdo é suficiente. No campo dos direitos humanos, como nos demais 

campos do saber, é a multiplicidade de temas, de articulações, de conteúdos que possibilita um 

processo educativo plural e completo. 

 As Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (DNEDH) do Ministério 

da Educação contempla a transversalidade e a interdisciplinaridade como práticas educacionais 
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indispensáveis ao conhecimento dos conteúdos da Educação em Direitos Humanos. Assim 

articula: 

I– pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 

tratados interdisciplinarmente; II– como um conteúdo específico de uma das 

disciplinas já existentes no currículo escolar; III– de maneira mista, ou seja, 

combinando transversalidade e disciplinaridade. (DNEDH, 2012) 

  

 A transversalidade de conteúdos é, também, estabelecida como objetivo geral do Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH): 

 

f) propor a transversalidade da Educação em Direitos Humanos nas políticas públicas, 

estimulando o desenvolvimento institucional e interinstitucional das ações previstas 

no PNEDH nos mais diversos setores (educação, saúde, comunicação, cultura, 

segurança e justiça, esporte e lazer, dentre outros) (BRASIL, 2007, p.26) 

 

No tocante à formação policial em direitos humanos, Silva (2003) argumenta que o 

treinamento/formação policial reproduz uma prática pedagógica tradicional que está calcada no 

treinamento técnico, comumente empregadas como reprodução do conhecimento e da ideologia 

arraigados nas instituições. “A educação policial, nesta forma, desconhece a identidade cultural, 

a autonomia do ser educando e sua criticidade” (SILVA, 2003, p. 24). Todavia, o mesmo autor 

assevera que agregação de valores coletivos, ligados a uma ética coletiva tem seus aspectos 

positivos nas questões inerentes a integridade e defesa da instituição, mas é extremamente 

nociva quando tais valores são manipulados para acobertar práticas abusivas e autoritárias da 

atividade policial. 

 A perspectiva interdisciplinar, que eleva o sujeito de simples reprodutor de informações 

para um ator crítico, construtor de suas próprias ideias, a partir da inter-relação entre os diversos 

campos do conhecimento frente ao mesmo objeto de estudo, é imprescindível na formação 

policial como ferramenta de ruptura com as velhas práticas tecnicistas ainda empregadas nos 

cursos de capacitação.  

As práticas interdisciplinares e a transversalização de conteúdos compõem as propostas 

do PNEDH, quando estabelece os princípios norteadores da educação dos profissionais do 

sistema de justiça e segurança: 

 
A construção de políticas públicas nas áreas de justiça, segurança e administração 

penitenciária sob a ótica dos direitos humanos exige uma abordagem integradora, 

intersetorial e transversal com todas as demais políticas públicas voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida e de promoção da igualdade, na perspectiva do 

fortalecimento do Estado Democrático de Direito. (BRASIL, 2007, p. 26) 
Para esses(as) profissionais, a Educação em Direitos Humanos deve considerar os 

seguintes princípios: (...) 
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m) promoção da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade nas ações de formação e 

capacitação dos profissionais da área e de disciplinas específicas de Educação em 

Direitos Humanos (BRASIL, 2007, p. 50) 

 

  A Matriz Curricular Nacional da SENASP vislumbra a interdisciplinaridade como 

orientação técnico-metodológica para a formação dos profissionais da segurança pública e 

esboça num gráfico a possibilidade da interação de conteúdos e saberes: 

 

Gráfico 01: Interdisciplinaridade e a possibilidade de interação a partir das áreas temáticas 

 

Fonte: MATRIZ CURRICULAR NACIONAL - Para Ações Formativas dos Profissionais da Área de Segurança 

Pública do Ministério da Justiça - Secretaria Nacional de Segurança Pública/SENASP, 2009 

 

A Educação em Direitos Humanos exige uma prática que analisa, sintetiza, aplica, 

dialoga, prepara os diversos conteúdos. Permite, também,  um processo pessoal de construção 

do conhecimento, que “requer diálogos com vários campos do conhecimento, Filosofia, 

História, Direito, Sociologia e Ciências da Educação” (ZENAIDE, 2008a, p.4). Tais práticas 

devem proporcionar uma aproximação com as situações reais que envolvem a perspectiva do 

respeito aos direitos humanos. Nesse viés, a transversalidade e a interdisciplinaridade ofertam 

práticas metodológicas capazes de concatenar todas essas dimensões da educação policial em 

Direitos Humanos. 

 

2.4 Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) 

 

As ações mais concretas sobre Educação em Direitos Humanos passaram a compor o 

cenário nacional após a instituição do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - 

PNEDH, em 2003, com uma “abordagem teórica crítica da educação, considerando que seus 

objetivos inserem uma visão crítico-transformadora dos valores, atitudes, relações e práticas 

institucionais” (SILVEIRA, 2007, p.19). O Plano desenha a Educação em Direitos Humanos 

como processo multidimensional que propõe articular: 
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a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;  

b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos 

direitos humanos em todos os espaços da sociedade;  

c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente nos níveis 

cognitivo, social, ético e político;  

d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção 

coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados;  

e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos 

humanos, bem como da reparação das violações. (BRASIL, 2007) 

 

 No Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), a Educação em 

Direitos Humanos pode ser “compreendida como um processo sistemático e multidimensional 

que orienta a formação do sujeito de direitos” (BRASIL, 2007), ressaltando, ainda que a 

formação prioriza a educação formal e não-formal13. 

Trata-se o Plano de uma iniciativa no sentido de implementar uma política pública de 

Educação em Direitos Humanos, não somente voltada às instituições públicas, mas com a 

participação da sociedade civil, com a finalidade de instituir uma vivência em direitos humanos:  

 

O PNEDH, na condição de política pública, apresenta-se como um instrumento 

orientador e fomentador de ações educativas, no campo da educação formal e não-

formal, nas esferas pública e privada. O PNEDH reflete as ações que estão em 

desenvolvimento no país, envolvendo iniciativas de instituições públicas, 

organizações da sociedade civil e contribuições recebidas por meio de consulta 

pública e das recomendações do documento da UNESCO que estabelece a Década 

das Nações Unidas para a Educação em Direitos Humanos e para uma Cultura de Paz 

(1995-2004). (BRASIL, 2007) 

  

 A Educação em Direitos Humanos no Brasil ainda tem inúmeros desafios para sua 

concretização efetiva. Nesse sentido, Silva (2012) elenca quais seriam os desafios mais urgentes 

a serem atendidos:  

 

a) garantir a formação inicial e continuada dos profissionais da educação com a 

construção de diretrizes curriculares; b) ampliar a elaboração e aquisição de materiais 

didáticos em direitos humanos; c) desenvolver políticas públicas de Educação em 

Direitos Humanos como política de Estado; d) inserir temáticas de direitos humanos 

nas linhas de fomento dos órgãos oficiais à pesquisa; e) desenvolver ações midiáticas 

que explicitem as diversidades de todas as ordens, costumes, valores e 

comportamentos, de forma a não aceitar a discriminação e preconceito com os 

diferentes; f ) dar continuidade a programas de valorização dos profissionais da 

segurança garantindo no currículo da formação os conteúdos dos direitos humanos; 

g) ampliar o apoio às ONG e instituições que desenvolvem trabalho nessa área; h) 

inserir em todos os concursos públicos as temáticas e legislações que envolvem 

Educação em Direitos Humanos. (SILVA, 2012, p. 47) 

                                                 
13“Conforme o PNEDH a Educação não formal deve ser compreendida como campo de ação em defesa 

permanente de direitos humanos com a mobilização e organização dos processos participativos; como ação 

formativa das organizações e de lideranças; como instrumento de leitura crítica e propositiva da realidade; do 

diálogo entre o saber formal e informal e na articulação de formas de trabalhos educativos diferenciados, que se 

constituam “locus” de produção do conhecimento em experiências vividas nas  comunidades.” (SILVA, 2012, p. 

44) 
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Composto de Comissões Temáticas, como estratégia de elaboração, o Plano Nacional 

de Educação em Direitos Humanos - PNEDH utiliza a incorporação de atores sociais relevantes 

nas discussões de afirmação e proteção dos direitos humanos, dividido em cinco 

frentes/comissões: Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, 

Ensino Superior, Educação Não-Formal, Educação dos Profissionais dos Sistemas de 

Justiça e Segurança e Educação e Mídia. 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - PNEDH, que visa se afirmar 

como uma política pública, pode contribuir com mudanças necessárias para romper “a cultura 

oligárquica que preserva os padrões de reprodução da desigualdade e da violência 

institucionalizada” (BRASIL, 2007), reconhecendo que 

 

A Educação em Direitos Humanos, ao longo de todo o processo de redemocratização 

e do fortalecimento do regime democrático, tem buscado contribuir para dar 

sustentação às ações de reparação das violações. A consciência sobre os direitos 

individuais, coletivos e difusos tem sido possível devido ao conjunto de ações de 

educação desenvolvidas, nessa perspectiva, pelos atores sociais e pelos agentes 

institucionais que incorporaram a promoção dos direitos humanos como princípio e 

diretriz. (BRASIL, 2007, p.18) 

 

 Na concretização das diretrizes do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

Ferreira (2007, p. 136) chama a atenção para as questões do acesso à informação e de afirmação 

e o resgate das memórias da ditadura e sua importância nesse processo e indica que tais questões 

já estão previstas como uma das propostas programáticas para a educação superior: 

 
Estimular nas IES a realização de projetos de Educação em Direitos Humanos sobre 

a memória do autoritarismo no Brasil, fomentando a pesquisa, a produção de material 

didático, a identificação e organização de acervos históricos e centros de referências 

(BRASIL, 2007, p.29). 

 

 É nesse cenário de resgate e reprovação de condutas autoritárias que se insere as 

questões relacionadas à Educação em Direitos Humanos e o aparato policial do Estado que o 

Plano traz na Comissão Temática de Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e 

Segurança. 

 

 

2.5 Ações programáticas para a educação dos profissionais do sistema de justiça e 

segurança no PNDEH 

 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) traz em seu bojo um 

conjunto de ações programáticas para a educação dos profissionais do sistema de justiça e 
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segurança. O texto aduz que a formação em direitos humanos deve considerar os princípios da 

legalidade, respeitos às liberdades individuais, reconhecimento das necessidades individuais e 

coletivas e diferenças político-ideológicas, respeito às diferenças sociais e culturais, valores 

baseados numa ética solidária e em direitos humanos, embasados na dignidade da pessoa. 

Assim como pondera Silva (2012, p.45): 

 

No campo da Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e Segurança, essas 

ações ganham força, especialmente depois do processo de abertura política, 

considerando que esses órgãos foram direcionados para a defesa da instituição Estado, 

e não na defesa dos sujeitos, em que eles não eram reconhecidos como sujeito de 

direitos. É a reconstrução de uma nova lógica e uma nova cultura que se busca 

implementar na formação desses profissionais a fim de contribuir para a efetivação de 

sistemas de justiça e segurança que promovam os direitos humanos e ampliem os 

espaços de cidadania. (SILVA, 2012, p.45) 

 

A Educação em Direitos Humanos compõe mecanismo estratégico das políticas 

públicas de segurança e justiça, que corrobora a inter-relação entre uma cultura de promoção e 

defesa dos direitos humanos e a democracia, que demanda conhecimentos técnicos, habilidades 

e competências dos profissionais que coadunam com os princípios democráticos. Logo, o 

“ensino dos direitos humanos deve ser operacionalizado nas práticas desses profissionais, que 

se manifestam nas mensagens, atitudes e valores presentes na cultura das escolas e academias, 

nas instituições de segurança e justiça e nas relações sociais” (BRASIL, 2007, p.48). 

Sobre a temática consideram Brasil; Lopes; Miranda: 

 
Ao se colocar a discussão sobre a política de formação das polícias, faz-se 
necessária uma compreensão maior da organicidade policial e do papel que os 
dispositivos policiais têm no atual contexto da sociedade brasileira; assim como 
uma maior discussão do processo educacional proposto para a mudança na 
formação policial. (BRASIL; LOPES; MIRANDA, 2011, p. 114) 

 

Nessa acepção de consolidação, valorização, promoção e efetivação dos direitos 

relacionados à dignidade humana, vale ressaltar a visão de Balestreri (2003, p. 24-26), para 

quem o policial tem papel de pedagogo da cidadania, em se considerando os novos padrões 

educacionais, nos quais o agente educador não se limita às figuras dos pais e professores:  

 

O policial, assim, à luz desses paradigmas educacionais mais abrangentes, é um pleno 

e legitimo educador. Essa dimensão é inabdicável e reveste de profunda nobreza a 

função policial, quando conscientemente explicitada através de comportamentos e 

atitudes. (...) A polícia é, portanto, uma espécie de superego social indispensável em 

culturas urbanas, complexas e de interesses conflitantes, contenedora do óbvio caos a 

que estaríamos expostos na absurda hipótese de sua inexistência. Possivelmente por 

isso não se conheça nenhuma sociedade contemporânea que não tenha assentamento, 

entre outros, no poder da polícia. Zelar, pois, diligentemente, pela segurança pública, 

pelo direito do cidadão de ir e vir, de não ser molestado, de não ser saqueado, de ter 

respeitada sua integridade física e moral, é dever da polícia, um compromisso com o 



65 

 

rol mais básico dos direitos humanos que devem ser garantidos à imensa maioria de 

cidadãos honestos e trabalhadores. (BALESTRERI, 2003) 

 

A Educação em Direitos Humanos nas instituições policiais origina-se da necessidade 

de adaptação de tais instituições públicas no contexto democrático do Estado de Direito, que 

resguarda a dignidade humana como um de seus princípios basilares. Assim, torna-se 

impossível a consolidação de um regime de direitos, se o poder público, por intermédio das 

polícias, ainda persistir nas práticas abusivas e atentatórias aos direitos do cidadão. Nesse 

aspecto o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos traz: 

 

Para a consolidação desse modelo de Estado é fundamental a existência e o 

funcionamento de sistemas de justiça e segurança que promovam os direitos humanos 

e ampliem os espaços da cidadania. No direito constitucional, a segurança pública, 

enquanto direito de todos os cidadãos brasileiros, somente será efetivamente 

assegurada com a proteção e a promoção dos direitos humanos. A persistente e 

alarmante violência institucional, a exemplo da tortura e do abuso de autoridade, 

corroem a integralidade do sistema de justiça e segurança pública. (BRASIL, 2007) 

 

É necessário também considerar que os paradigmas e o modelo de polícia reativo-

repressivo constituem obstáculos para a Educação em Direitos Humanos, respaldados, inclusive 

pela resistência institucional em se adaptar às condutas que preservem e respeitem as garantias 

da pessoa. Não há como afirmar direitos inerentes ao cidadão sem aproximação polícia-

comunidade, desmantelando um antagonismo histórico. Por isso, o PNEDH considera como 

protagonistas das ações de Educação em Direitos Humanos para os profissionais de segurança 

e justiça o cidadão, titular de direitos e garantias que o próprio Estado de Direito visa resguardar. 

Para tanto, o PNEDH traça uma linha de ações programáticas conjuntas, que perpassam 

ações básicas, formação profissional e a preocupação com grupos vulneráveis e minorias. 

Além disso, é imprescindível se pensar em novas técnicas e metodologias de ensino que 

visem incorporar a formação humanitária às práticas policiais e servidores da justiça, não só 

como mantenedores da ordem, mas como coparticipantes da construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária. A Matriz Curricular Nacional para a Formação dos Profissionais de Segurança 

Pública é o documento que conjuga, atualmente as metodologias de formação para os 

profissionais de segurança pública.  

 

2.6 Matriz Curricular Nacional para a Formação dos Profissionais de Segurança Pública 

do Ministério da Justiça 

 

 Apresentada, inauguralmente em 2003, a Matriz Curricular para a Formação dos 

Profissionais de Segurança Pública é um documento formulado pela Secretaria Nacional de 
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Segurança Pública (SENASP) do Ministério da Justiça, que tem por objetivo principal pautar e 

padronizar uma gama de conteúdos a serem adotados na formação policial no Brasil.  

Dividida em áreas temáticas, essa Matriz, perfaz-se em dois documentos centrais: as 

Diretrizes Pedagógicas para as Atividades Formativas dos Profissionais da Área de Segurança 

Pública e Malha Curricular, que passaram a ser adotados pelos Estados, Municípios e Distrito 

Federal como contrapartida ao subsídio de parte da formação dos profissionais de segurança 

pública, sem o qual as instituições policiais dificilmente arcariam com os custos da formação 

profissional. 

 Em termos conceituais, esclarece o documento:  

 

O termo “matriz” suscita a possibilidade de um arranjo não-linear de elementos que 

podem representar a combinação de diferentes variáveis, o que significa que a Matriz 

Curricular Nacional expressa um conjunto de componentes a serem “combinados” na 

elaboração dos currículos específicos, ao mesmo tempo em que oportuniza o respeito 

às diversidades regionais, sociais, econômicas, culturais e políticas existentes no país, 

possibilitando a utilização de referências nacionais que possam traduzir “pontos 

comuns” que caracterizem a formação em Segurança Pública. (BRASIL, 2014, p. 17) 
 

 A Matriz Curricular SENASP traz, em seu bojo, a proposta inovadora de reestruturar a 

formação policial, a partir do investimento e do desenvolvimento de ações formativas, que 

segundo a própria matriz “são necessários e fundamentais para a qualificação e o 

aprimoramento dos resultados das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública 

frente aos desafios e às demandas da sociedade” (BRASIL, 2014). 

Essa Matriz constitui um instrumento de gestão educacional e pedagógica, que visa 

estimular o raciocínio estratégico-político e didático-educacional indispensáveis à reflexão e ao 

desenvolvimento das ações formativas na área de segurança pública. A expectativa que se tem 

é que o alcance das políticas de gestão abarque as academias e salas de aula, transformando a 

ação pedagógica e coadjuvando para a melhoria da formação e capacitação do profissional de 

segurança pública. 

 Nessa senda, a Matriz Nacional SENASP apresenta uma prática pedagógica, buscando 

a promoção efetiva da consciência coletiva profissional da área de segurança pública. Para isso, 

a aprendizagem engloba a construção/reconstrução do conhecimento, que envolvem as 

seguintes competências14, previstas no texto do documento: 

                                                 
14 O termo competência (do latim competentia, “proporção”,”justa relação”, significa aptidão, idoneidade, 

faculdade que a pessoa tem para apreciar ou resolver um assunto) terá surgido pela primeira vez na língua francesa, 

no século XV, designando a legitimidade e a autoridade das instituições (por exemplo, o tribunal) para tratar de 

determinados problemas. No século XVIII amplia-se o seu significado para o nível individual, designando a 

capacidade devida ao saber e à experiência. 
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 Cognitivas, aprender a pensar: competências que requerem o desenvolvimento do 

pensamento por meio da pesquisa e da organização do conhecimento e que habilitam o 

indivíduo a pensar de forma crítica e criativa, a posicionar-se, a comunicar-se e a estar 

consciente de suas ações. 

 Atitudinais, aprender a ser e a conviver: competências que visam estimular a 

percepção da realidade, por meio do conhecimento e do desenvolvimento das 

potencialidades individuais - conscientização de si próprio - e da interação com o grupo 

e a convivência em diferentes ambientes: familiar, profissional e social. 

 Operativas, aprender a atuar: competências que preveem a aplicação do conhecimento 

teórico em prática responsável, refletida e consciente. (BRASIL, 2014, p.18) 

 

A partir das competências previstas, o documento dispõe sobre os princípios que 

regeram sua elaboração, dispostos em três grandes grupos: ético, educacional e didático-

pedagógico. A dinâmica curricular foi dividida em eixos articuladores15 e áreas temáticas16, que 

se referem às mais variadas competências: Sujeito e Interações no Contexto da Segurança 

Pública; Sociedade, Poder, Estado e Espaço Público; Ética, Cidadania, Direitos Humanos; 

Diversidade e Conflitos. 

 Além disso, a Matriz Curricular SENASP define a Malha Curricular, como sendo um 

núcleo comum de disciplinas obrigatórias a serem empregadas na formação policial. Assim, 

“malha curricular é o termo utilizado para substituir a expressão “grade curricular”. Na palavra 

malha está contida a representação das disciplinas dispostas sobre algo flexível e maleável que 

possibilita diversas articulações entre elas.” (BRASIL, 2014, p. 45) 

 

                                                 
Em Educação o conceito de competência tem surgido como alternativa a capacidade, habilidade, aptidão, 

potencialidade, conhecimento ou savoir-faire. É a competência que permite ao sujeito aprendente enfrentar e 

regular adequadamente um conjunto de tarefas e de situações educativas. Neste sentido, competência será um 

constructo teórico que se supõe como uma construção pessoal, singular, específica de cada um. É única e pertence, 

exclusivamente, à pessoa, exprimindo-se pela adequação de um indivíduo a uma situação. (DIAS, 2010, p.74) 

 
15 Os eixos articuladores da Matriz estruturam o conjunto dos conteúdos de caráter transversal definidos por sua 

pertinência nas discussões sobre segurança pública e por envolverem problemáticas sociais de abrangência 

nacional. Eles devem permear as diferentes disciplinas, seus objetivos, conteúdos, bem como as orientações 

didático-pedagógicas. 

São chamados de eixos articuladores na medida em que conduzem para a reflexão sobre os papeis individuais, 

sociais, históricos e político do profissional e das instituições de segurança pública. Têm um caráter orientado para 

o desenvolvimento pessoal e a conduta moral e ética, referindo-se às finalidades gerais das ações formativas, 

estimulando o questionamento permanente e reflexivo sobre as práticas profissionais e institucionais no contexto 

social e político em que elas se dão. (BRASIL, 2014, p. 41) 

 

16 Mesmo sendo utilizada como referência para abrigar um conjunto de disciplinas na malha curricular a ser 

apresentada neste documento, o uso do termo “área” deu-se, originalmente, em função de a área temática 

identificar um conjunto de conteúdos a serem tratados no currículo. 

“Cada área temática define um espaço de conteúdos que deverão ser trabalhados pelas áreas de conhecimento, 

possibilitando complementações que atendam às expectativas das diversas instituições, carreiras, demandas da 

sociedade e peculiaridades locais e/ou regionais.” (BRASIL, 2014, p. 45) 
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Cada disciplina interage com um ou mais eixos articuladores que agregam conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais, com vistas a garantir a unidade de pensamento e ação 

dos profissionais da área de Segurança Pública, e são dispostas em quatro áreas temáticas: 

Sistemas, Instituições e Gestão Integrada em Segurança Pública; Violência, Crime e Controle 

Social; Cultura e Conhecimento Jurídico; e Modalidades de Gestão de Conflitos e Eventos 

Críticos. 

 

Gráfico 02: Eixos Articuladores da Matriz Curricular da SENASP 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: MATRIZ CURRICULAR NACIONAL - Para Ações Formativas dos Profissionais da Área de Segurança 

Pública do Ministério da Justiça - Secretaria Nacional de Segurança Pública/SENASP 
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Gráfico 03: Áreas Temáticas da Matriz Curricular da SENASP 

 

 

 
 

 

Fonte: MATRIZ CURRICULAR NACIONAL - Para Ações Formativas dos Profissionais da Área de Segurança 

Pública do Ministério da Justiça - Secretaria Nacional de Segurança Pública/SENASP 

 

A Matriz Curricular Nacional prevê também a implantação de academias de 

formação integradas em todos os estados, por meio de processos educacionais, que 

comtemplam a necessidade de transformação do saber-fazer e do fazer-saber da 

Segurança Pública a partir das demandas da sociedade e dos profissionais da área policial 

(BRASIL; LOPES; MIRANDA, 2011). 

Os mesmos autores ainda consideram, acerca do estabelecimento de uma matriz 

nacional:  

Não se pode negar que os novos processos educacionais e os conteúdos 
propostos pela Matriz Curricular Nacional para a formação dos profissionais da 
área da segurança pública, adotados pelas academias de polícia, não sejam 
importantes. A questão que se coloca frente a esse processo diz respeito ao 
impacto dessa nova formação nas práticas policiais de curto, médio e longo 
prazo. (BRASIL; LOPES; MIRANDA, 2011, p. 116) 

 

Apesar do discurso de interação da Matriz Curricular SENASP, a disciplina de Direitos 

Humanos foi inserida na área de conhecimento jurídico, tratada como conteúdo alheio aos 

demais temas.  O ementário das disciplinas, que descreve os objetivos de cada disciplina, bem 

como o conteúdo programático a ser abordado, desenha a Educação em Direitos Humanos 

voltada aos marcos jurídicos constitucionais: 
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No Brasil, a disciplina se afirma pelo enfoque jurídico-constitucional desde o 

Império, cuja Constituição de 1824 já trazia dispositivos próprios. O Período 

Republicano também registra a opção formal pelos Direitos Humanos, mas a 

fragilidade das instituições democráticas vem comprometendo a sua afirmação 

histórica concreta.  

(...) 

Com a retomada da democracia no Brasil a Constituição Federal de 1988 legitimou e 

instituiu os Direitos Humanos como um dos fundamentos éticos e jurídicos do 

processo de reforma do corpo jurídico e institucional do país. O processo de 

redemocratização implicou na necessidade de novos parâmetros jurídicos de 

proteção dos Direitos Humanos, demandando ao Estado de Direito a necessidade de 

mudanças na cultura e nas práticas organizacionais e sociais. (original sem grifo) 

(BRASIL, 2014) 

  

Ademais, o objetivo descrito na Malha Curricular da referida Matriz, mesmo com 

enfoque restritivo do conteúdo dos Direitos Humanos, vislumbra a hipótese de “prevenir a 

violência institucional, ainda frequente nas práticas dos agentes públicos, e proporcionar ações 

com vistas à construção de cultura de respeito aos Direitos Humanos” (BRASIL, 2014). 

Notadamente, no programa a ser apresentado aos alunos policiais em formação, a disciplina 

curricular obrigatória de Direitos Humanos, passa ao largo das reais dimensões que o tema 

engloba. Observam-se os assuntos presentes na ementa da disciplina: 

 

 A ação do profissional de Segurança Pública nos mecanismos de proteção 

Internacionais e Nacionais dos Direitos Humanos.  

 Fontes, sistemas e normas de Direitos Humanos na Aplicação da Lei: Sistema 

Universal (ONU), Sistemas Regionais de Direitos Humanos. O Brasil e o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos (OEA).  

 Princípios constitucionais dos direitos e garantias fundamentais, como 

embasamento para o planejamento das ações voltadas para servir e proteger o cidadão 

como responsabilidade social e política.  

 Programa Nacional de Direitos Humanos, a Segurança Pública e o Sistema 

Nacional de Direitos Humanos.  

 Direitos individuais homogêneos, coletivos e transindividuais.  

 O profissional de Segurança Pública frente às diversidades dos direitos dos grupos 

vulneráveis. Programas nacionais e estaduais de proteção e defesa.  

 A cidadania do profissional da área de Segurança Pública. (BRASIL, 2014) 

 

Aspectos primordiais acerca dos Direitos Humanos sequer foram mencionados nos 

parâmetros apresentados, tais como a universalidade e indivisibilidade, o princípio da dignidade 

humana, questões relacionadas à discriminação e ao preconceito, nem mesmo sobre os 

elementos históricos e sociais constitutivos do tema. O enfoque restritivo dado ao conteúdo 

programático não permite ao aluno em formação o entendimento global dos direitos humanos, 

nem da sociedade, com todas as suas contradições e diferenças. 

A Educação em Direitos Humanos nas instituições policiais deve se basear na 

proposição de uma mudança de paradigma na cultura do aparato policial, bem como na 
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perspectiva de segurança pública sob o prisma do Estado Democrático de Direito. Acerca da 

importância da Educação em Direitos Humanos nas polícias, com base nos ditames de uma 

sociedade democrática, Brasil, Lopes e Miranda (2011) comentam:  

 
Não se desconhece que a formação policial, numa perspectiva de interlocução com os 

direitos humanos e o exercício da cidadania, é fundamental para a qualificação das 

práticas policiais na sociedade democrática brasileira, e, de modo evidente, o não-

reconhecimento dos direitos humanos por parte das instituições que compõem o 

Estado Democrático de Direito é problemático para as ações de mediação dos 

conflitos e manutenção da ordem social. (BRASIL, LOPES E MIRANDA, 2011, 

P.118) 

  

Assim, é possível vislumbrar que a educação e qualificação dos profissionais de 

segurança pública é um dos, senão o mais importante, instrumentos pelos quais as práticas 

repressivas e violentas replicadas pelas polícias possam ser aletradas, potencializando a 

eficiência do trabalho cotidiano das instituições, sem, contudo deixar de respeitar os direitos 

humanos. Portanto, a “Educação em Direitos Humanos passa a ser um mecanismo 

fundamental” (BRASIL; LOPES; MIRANDA, 2011, p.119) para concretizar as mudanças no 

aparato policial, alterando práticas e comportamentos.  

A partir dessas considerações, passa-se à análise comparativa entre a Educação em 

Direitos Humanos, como componente da formação policial militar, a fim de verificar o impacto 

no número de pessoas mortas em intervenções policiais militares, tendo como base os estados 

do Rio Grande do Norte, Paraná e Pará (respectivamente o segundo, terceiro e quarto estados 

que possuem os maiores indicadores de mortes em ações policiais militares) e Mato Grosso 

(estado com o menor índice de letalidade nas ações policiais), tomando como base os dados do 

10º Anuário de Segurança Púbica. 
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CAPÍTULO 3. FORMAÇÃO POLICIAL MILITAR NO BRASIL: ANÁLISE COM 

RECORTE NOS DADOS DE LETALIDADE NA INTERVENÇÃO POLICIAL POR 

ESTADO DA FEDERAÇÃO 

 

Para a consecução do objetivo geral da pesquisa, qual seja: verificar se a formação em 

direitos humanos para as polícias militares causou, ou não, impacto nos indicadores de 

letalidade nas intervenções policiais militares em serviço, perpassamos pela conceituação de 

polícia e sua intrínseca relação com as concepções de Estado e ordem pública e o contexto da 

violência policial. Desse modo, delimitamos os estados com maiores e menores índices de 

mortes em intervenções policiais. Logo após, a pesquisa ateve-se a conceituar a Educação em 

Direitos Humanos, por meio dos documentos nacionais e internacionais, para que fosse possível 

identificar as ações programáticas para a formação dos policiais militares.  

Este terceiro capítulo, por fim, tem como finalidade analisar os resultados da pesquisa 

documental, referentes à Educação em Direitos Humanos na formação policial militar e realizar 

análise comparativa entre a Educação em Direitos Humanos e os indicadores de letalidade nas 

intervenções policiais por estado da Federação. Para a consecução da pesquisa, foram, 

inicialmente, selecionados dados dos cinco estados que apresentam os maiores índices de 

letalidade na ação policial: Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraná, Pará e Maranhão. Assim 

como os cinco Estados que apresentaram os menores indicadores em ordem crescente: Alagoas, 

Rio Grande do Norte, Paraná, Pará, Maranhão, num universo pesquisado de 27 unidades da 

Federação, tomando como base os dados do 10º Anuário de Segurança Púbica, publicado em 

novembro de 201617. 

 Para viabilizar a realização deste estudo, foram remetidos, aos Estados selecionados, um 

questionário com dez quesitos/perguntas, direcionados aos Secretários de Segurança Pública, 

com a finalidade de colher informações capazes fomentar a construção da análise que ora se 

propõe. Originalmente, os objetivos desta pesquisa buscava abranger a documentação dos dez 

estados selecionados, a partir dos questionamentos remetidos. Todavia, não houve sucesso na 

obtenção da documentação pretendida, uma vez que apenas quatro estados enviaram respostas: 

                                                 
17 A 10ª Edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública traz informações fundamentais sobre o debate 

civilizatório no Brasil e sobre o papel das instituições e das políticas públicas. Os números contidos nesta edição 

são a tradução da enorme dificuldade em se reconhecer o drama da violência e alça-lo à condição de uma das 

pautas centrais do país. A violência, seja ela cometida na e pela sociedade ou aquela cometida pelo próprio Estado, 

é muitas vezes legitimada como resposta ao crime e há uma enorme distância entre discursos e práticas; entre o 

reconhecimento do problema e sua conversão em medidas concretas para o seu enfrentamento. (FÓRUM 

BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2016) 



73 

 

Rio Grande do Norte, Pará, Paraná e Mato Grosso. Os Estados do Rio Grande do Norte, Paraná 

e Pará figuram entre as Unidades da Federação que apresentam os maiores indicadores de 

letalidade nas intervenções policiais militares em serviço, ocupando, respectivamente, o 

segundo, terceiro e quarto lugar, em ordem decrescente, com os seguintes números: Rio Grande 

do Norte com 2,0 e 2,1 pessoas mortas em ações policiais miliares em serviço nos anos de 2014 

e 2015, a cada 100 mil habitantes; Paraná com os indicadores de 1,6 e 1,9 também em 2014 e 

2015 e; Pará que apresenta 1,6 e 1,8 (2014 e 2015).18   

Somente o Estado do Mato Grosso, estado com os menores indicativos de letalidade 

policial militar em serviço, figura entre os menos violentos, segundo levantamento apresentado 

em novembro de 2016, no 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os números apontam 

0,2 pessoas mortas em ações policiais em 2014 e 0,1 em 2015, consideradas a cada 100 mil 

habitantes.  

Com a finalidade de tronar a pesquisa factível, foram incorporados outros documentos, 

como os dados da Pesquisa Nacional sobre Segurança Pública e Direitos Humanos da 

SENASP19 acerca da Educação em Direitos Humanos para as polícias no Brasil, que compila 

informações sobre a formação policial em direitos humanos de 23 (vinte e três) estados.  

As informações recebidas das Secretarias de Segurança Pública dos estados não são 

suficientes para perfazer o estudo acerca dos cursos de formação de praças, visto que nem todos 

os entes consultados forneceram dados e indicativos sobre os referidos cursos, sendo que as 

respostas aos quesitos foram respondidas com enfoque na formação de oficiais. Alguns sequer 

informaram a existência de cursos regulares de praças. Por isso, a análise curricular terá enfoque 

nos cursos de formação de oficiais.  

Primeiramente, são apresentados os componentes curriculares da formação policial 

militar, a partir dos dados fornecidos pelos estados, tendo como base os quesitos formulados, 

que inquiriram acerca do currículo e da inserção da disciplina de direitos humanos nessa 

                                                 
18 Dados apresentados em novembro de 2016 no 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 

19 O objetivo geral da pesquisa aqui retratada consistiu em mapear as práticas, situações e valores socialmente 

reproduzidos no interior das instituições de segurança pública, relativos aos direitos humanos, identificando e 

analisando suas vinculações ao processo de formação de seus operadores e ao monitoramento da atuação policial. 

O público alvo da pesquisa envolveu os principais atores do processo de formação em segurança pública e do 

acompanhamento da ação policial, sobretudo no que se refere à inclusão, compreensão e observância dos Direitos 

Humanos, como coordenadores de academias de polícia, professores de Direitos Humanos e operadores de 

segurança pública. Utilizou-se estratégias metodológicas variadas como análise documental, entrevistas e grupos 

focais; em uma pesquisa que envolveu praticamente todas as instituições de ensino em segurança pública no Brasil. 

(SENASP, 2013) 

 



74 

 

formação, como elemento para a Educação em Direitos Humanos nas polícias militares. Nesse 

ponto, são também apresentadas informações acerca da formação policial militar em Goiás, em 

especial o currículo e a Educação em Direitos Humanos. 

 Parte-se, posteriormente, para a apreciação dos índices de letalidade na intervenção 

policial militar em serviço, obtidos no 10º Anuário de Segurança Pública, a fim de realizar 

estudo comparado com as variáveis relacionadas à Educação em Direitos Humanos nas polícias 

militares, acima relacionadas, para verificação da hipótese investigativa: os estados que 

possuem mais formação em direitos humanos para as polícias apresentam menores indicadores 

de mortes em ações policiais.   

 

3.1 Estrutura curricular da formação policial militar: Estados com maior índice de 

letalidade policial e Estados com menor índice de letalidade policial 

 

Numa apreciação perfunctória, os componentes e diretrizes curriculares que compõem 

os cursos de formação policial militar dos estados do Rio Grande do Norte, Pará, Paraná e Mato 

Grosso seguem, em linhas gerais, a Matriz Curricular Nacional para a formação dos 

profissionais de segurança pública do Ministério da Justiça. Adotam a dinâmica curricular das 

áreas temática e eixos articuladores, já descritas no capítulo anterior. Ressalta-se, ainda, as 

particularidades da legislação estadual, apontadas nas respostas aos quesitos, mas que não se 

afastam, em seu teor, dos ditames do documento da SENASP. 

Antes, contudo, é necessário a compreensão dos componentes curriculares, elementos 

explícitos e implícitos dos conteúdos programáticos e ações pedagógicas que compõem um 

curso de formação. Essa compreensão é necessária, para que seja possível analisar, na totalidade 

os currículos da formação policial militar dos estados, tornando viável as respostas dos 

seguintes questionamentos, já levantados anteriormente: por que determinados conteúdos estão 

presentes nas matrizes curriculares, em detrimento de outros? Existem diferenças significativas 

entre a formação policial militar em direitos humanos nos Estados com menores índices de 

mortes perpetradas por policias e aqueles que apesentam os maiores indicadores de letalidade 

policial? É possível estabelecer uma relação entre a forma como a Educação em Direitos 

Humanos é inserida no contexto da formação policial, quanto ao conteúdo, carga horária, perfil 

docente e a violência policial registrada nos Estados da Federação apontados?  
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3.1.1 Currículo e currículo oculto: aproximação conceitual 

 

Etimologicamente, currículo tem origem no latim “curriculum” que significa percurso, 

carreira. Definição bem aproximada da sua acepção mais tradicional, pela qual o currículo 

abarca todas as disciplinas, com seus conteúdos organizados sistematicamente, que compõem 

um curso. Todavia, mais recentemente o termo currículo tomou significação mais ampla, 

passando a referir-se, além do conteúdo programático do curso, à vida da unidade de ensino, às 

atividades extraclasse. 

Usualmente, o termo currículo refere-se a planos de estudos e grades de disciplinas com 

seus respectivos conteúdos, com a indicação dos tempos destinados às disciplinas, estipulados 

em períodos. Por sua vez, os planos de ensino compreendem uma relação de conteúdos 

designados a cada disciplina, apontando objetivos, rendimentos, competências, além das 

instruções didático-metodológicas. (SILVA, 2011) 

Segundo Silva (2011), o currículo tem sido recentemente interpretado a partir de três 

teorizações: tradicionais, críticas e pós-críticas. Tais teorias diferenciam-se pelos conceitos 

utilizados em suas concepções sobre a realidade e sobre saberes tidos como apropriados nas 

seleções curriculares: “o que conhecer? o que ensinar? por que ensinar determinados conteúdos 

em detrimento de outros? As respostas a indagações como essas, assim como a própria 

elaboração de indagações, vão depender do paradigma teórico no qual elas se inscrevem”. 

(SILVA, 2011, p.133). Continua ao dizer que:  

 

Na vertente teórica tradicional, em linhas gerais, o argumento fundamental é o de que 

determinados conteúdos devem ser transmitidos para a manutenção do ordenamento 

social. A vertente crítica apontaria mais no aspecto transformador do conhecimento, 

apontando dimensões ideológicas, reprodutoras da realidade social, da exploração 

entre classes sociais que vêm, historicamente, configurando a educação. Em uma 

vertente pós-crítica, (...) discutem-se as relações de poder de uma forma ampliada, 

incluindo aspectos da dominação referentes à raça, à identidade, à etnia, ao gênero e 

à sexualidade. A teorização crítica e pós-crítica distinguem-se da teorização 

tradicional ao apontarem o currículo como uma construção social profundamente 

articulada aos poderes hegemônicos em uma dada sociedade. (SILVA, 2011, p. 133) 

 

 Pedra (2001) também acrescenta as representações à definição de currículo: 

 

O currículo não se restringe à reprodução de conhecimentos e destrezas para a 

produção; ele reproduz, ou melhor, dá abrigo a um conjunto de representações que 

dizem respeito não apenas ao mundo da produção, mas também às variadas relações 

que os homens mantêm entre si e com o seu meio. (PEDRA, 2001, p.16) 

 

 Para o mesmo autor, as representações exprimem “o modo como o indivíduo ou a classe 

toma consciência e responde à própria estrutura social”, podendo estabelecer direções para as 

condutas sociais (PEDRA, 2001, p.19). A acomodação de tais representações pode estar 
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explicitada no próprio currículo, ou de forma mais sutil, entrelaçada nas significações que 

permeiam as relações de comportamento social (valores, mensagens de natureza afetiva entre 

outros). 

 As representações são absorvidas pelo processo de objetivação, transformando em 

elementos concretos e concatenados determinados “saberes” que, segundo Pedra (2001), passa 

sucessivamente por três fases: a construção seletiva, pela qual se dá a apropriação de 

determinados elementos de informação, em detrimento de outros; a esquematização 

estruturante, na qual os conteúdos selecionados são representados em imagens (quadros, 

gráficos) aproximando-os do pensamento concreto, afastando as concepções mais abstratas do  

mesmo conteúdo; e a naturalização, quando o esquema de imagens sobre informações 

selecionadas passa a “pertencer” à natureza da informação, como uma preparação para sua 

fixação. Diante de tal processo de objetivação, o autor conclui que “o currículo é, então, um 

recorte intencional. Recorte que sempre terá, explícita ou não, uma lógica a justificar-lhe” 

(PEDRA, 2001, p.51). 

 Nessa senda, pode-se observar que as representações inserem-se tanto na parte explícita 

do currículo, organizada em disciplinas, quanto na sua dimensão implícita, ou seja, no currículo 

oculto, parte não mensurável, que compõe o cotidiano do ensino e reforça o aprendizado de 

determinados valores e permeia a conduta dos alunos e professores. 

 Mathias (2012) enumera os conteúdos que compõem o currículo oculto, bem como a 

proporção de seu alcance e sua inserção no processo de aprendizagem:  

 

a) Conteúdos procedimentais, representados por ações ordenadas e com um fim, 

regras, técnicas, métodos, habilidades, estratégias e procedimentos, verificados pela 

realização das ações que se tornam conscientes pela reflexão sobre a própria atividade; 

b) Conteúdos atitudinais (valores, atitudes e normas, verificados por sua interiorização 

e aceitação, o que implica conhecimento, avaliação, análise e elaboração); e os c) 

Conteúdos conceituais com essência também subjetivas (fatos, objetos ou símbolos) 

e princípios (leis e regras que se produz num fato, objeto ou situação). 

  

 Evidencia-se, com isso, que o currículo oculto ultrapassa a formalização do conteúdo 

programático e da metodologia das disciplinas de um curso, atingindo uma dimensão 

ideológica. Torres (apud PATACHO, 2011) destaca que uma ideologia traduz toda “uma visão 

do mundo, uma perspectiva sobre as coisas, acontecimentos e comportamentos (...)” e 

manifesta-se “tanto nas ideias como nas práticas das pessoas (...)”, conferindo:  

 

(...) a partilha de um sentido de pertença, uma identidade que as torna conscientes das 

possibilidades e limitações dos seus atos, estrutura e normaliza os seus desejos e, ao 

mesmo tempo, proporciona uma explicação das transformações e das consequências 
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das mudanças (...) o que implica entendimentos sobre o próprio ser individual e as 

suas relações com os outros grupos humanos e com a sociedade em geral. (TORRES 

apud PATACHO, 2011)  

 

 E assim, ainda que a percepção da “relação dialética entre a consciência individual e as 

estruturas sociais” não seja evidente, a ideologia sutilmente trabalha, gerando “uma espécie de 

senso comum que, por sua vez, tem uma correspondência na prática através de comportamentos 

individuais e coletivo” das pessoas que a partilham (TORRES apud PATACHO, 2011)  

 Desenhados sob uma estrutura de imposição ideológica, os currículos escolares formais 

e ocultos, sobretudo, são carregados de desígnios de determinados grupos – a depender do 

objetivo específico: ocidentais, capitalistas, militares, entre outros – e contribuem para manter 

e propagar uma gama de valores e ações, deixando intactas as relações de poder neles 

embutidas. 

Para Silva (2011), o currículo é configurado nas relações de poder. Ou seja, não são 

constituídos tão somente por conhecimentos pautados em uma neutralidade puramente 

científica e desinteressada, “o currículo, os conhecimentos e saberes que eles veiculam são 

fundamentais para a construção de sentidos, subjetividades, identidades, visões de mundo, 

sempre em consonância com os poderes hegemônicos de uma dada sociedade.” (SILVA, 2011, 

p. 134) 

Acerca da formação policial, as polícias brasileiras, talvez sejam as instituições que 

menos sofreram mudanças, uma vez que persistem nessas instituições uma visão corporativa, 

herança de períodos ditatoriais e de exceção que mantém uma “espécie de fosso intransponível 

entre polícia e sociedade civil” (SILVA, 2011, p.134), que reflete, consequentemente nas 

escolas de formação.  

Fazendo referência à formação autoritária que caracteriza as instituições policiais, 

Guimarães argumenta que  

 

é disponibilizado ao policial um pacote pronto e inquestionável, como se sua atividade 

fosse previsível, mecânica e pudesse ser enumerada em um manual a ser seguido 

rigorosamente. Daí decorre uma prática robotizada, caracterizada pela ausência do 

espaço crítico e de decisão (GUIMARÃES apud SILVA, 2011, p. 134) 

 

Em pesquisa desenvolvida sobre a formação policial, Caruso, Patrício e Pinto (2010) 

apontam para a permanência, nas Academias de Polícia Militar, de um currículo implícito – ou 

oculto, segundo a designação de Mathias (2012) -  que evidencia as relações de poder e força 

das polícias sobre a sociedade. Assim, o currículo também designa os conteúdos não prescritos 

de forma oficial no programa. O currículo pode designar “ao custo de uma ampliação ainda 

maior de seu sentido, o ‘conteúdo latente’ do ensino ou da socialização escolar (FORQUIN 
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apud SILVA, 2011, p.135), como competências desejadas, disposições adquiridas, por 

“impregnação, familiarização ou inculcações difusas”. Assim, não é incomum que as 

instituições policiais sejam percebidas como autoritárias, arbitrárias e violentas. Tais 

comportamentos estariam naturalizados nos currículos implícitos de suas formações.  

Portanto, é possível depreender que conteúdos curriculares, que almejam a adaptação 

aos valores, comportamentos e às normas tradicionalmente tidas como aceitáveis e desejáveis 

vêm fundamentando a formação policial, numa teorização tradicional intencionalmente 

reproduzida.     

     

3.1.2 Levantamento dos currículos da formação de policiais militares dos Estados selecionados 

 

 A referência à Matriz Curricular Nacional da SENASP nos currículos dos cursos de 

formação das polícias militares dos estados do Rio Grande do Norte (segundo maior índice de 

letalidade nas ações policiais), Paraná (terceiro maior indicativo) e Mato Grosso (menor 

indicador) é evidente, o que pode se depreender da análise dos documentos. 

 Assim, é possível denotar que os princípios, aéreas temáticas e eixos articuladores da 

Matriz Nacional direcionam a elaboração dos currículos de formação policial militar, em 

especial os cursos de formação de oficiais, aqui analisados, senão vejamos: 

 

Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, em resposta ao quesito 01: 

01. Quais são os componentes e diretrizes curriculares do Cursos de Formação da 

Academia de Polícia Militar? O Plano Pedagógico encontra-se em reforma para a 

adequação a Matriz Curricular Nacional para ações formativas dos profissionais da 

área de segurança pública.  

Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso, em resposta ao quesito 01: 

01. Quais são os componentes e diretrizes curriculares do Cursos de Formação da 

Academia de Polícia Militar? Em consonância com as exigências constitucionais e as 

demandas da sociedade brasileira/ mato-grossense principalmente advindos  do 

modernização do Estado, do Ministério da Justiça/ SENASP, com o cenário de 

mudanças e com as necessidades de preparar profissionais  da área de segurança 

pública para compreender o contexto e atuar/ intervir na realidade , primando pela 

produção do saber, baseando-se no respeito aos valores humanos e na ética, visando 

compreender o exercício da atividade Policial como prática da cidadania, com 

participações profissionais, sociais e política, em um estado democrático de direito, 

motivando-os a adotar, no dia-a-dia, atitudes de justiça, cooperação, respeito a lei, 

repúdio a qualquer forma de discriminação, intolerância, e promoção humana. 

Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em resposta ao quesito 01: 

01. Quais são os componentes e diretrizes curriculares do Cursos de Formação da 

Academia de Polícia Militar? a) Lei nº 9.394, 20 dez. 96, Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional; b) Lei Estadual nº 1.943 de 23 jun. 54, Código da Polícia Militar 

do Paraná; c) Decreto Estadual nº 4.509 de 21 out. 61, Regulamento do Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento (RCFA); d) Decreto Estadual nº 3.549 de 15 fev. 01, 

que regulamenta a duração do Curso de Formação de Oficiais; e) Portaria do CG nº 

330 de 14 de março de 2014, Portaria de Ensino (PE); f) Portaria do Comando Geral 

nº 243, de 26 de fevereiro de 2008, que regula as Normas Técnicas para Avaliação do 

Rendimento da Aprendizagem na Polícia Militar do Paraná (NOTARA); g) Matriz 
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Curricular Nacional (MACUNA); h) Portaria do comando Geral nº 294, de 16 de 

março de 2009, institui o Sistema Disciplinar Especial (SDE); i) Diretriz nº 003/2015 

da PM/3, que estabelece procedimentos a serem adotados nos estágios operacionais e 

administrativos do Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares. (original sem 

grifo) 

 

 Destoando desse contexto de direcionamento à Matriz Curricular Nacional, o estado do 

Pará (quarto maior índice de mortes em ações policiais militares) possui normas de ensino e 

formação datadas de 2003, antes da apresentação da primeira versão do documento, 

respondendo assim ao primeiro quesito: 

 

01. Quais são os componentes e diretrizes curriculares do Cursos de Formação da 

Academia de Polícia Militar? As diretrizes usadas nos cursos de formação oferecidos 

pela Academia de Polícia Militar Cel. Fontoura, estão em concordância com as 

normas para o planejamento e conduta de ensino e instrução – NPCEI, publicada no 

Aditamento ao Boletim Geral nº 018/2003, conforme página 02 em anexo e disponível 

no site da PMPA. “Art. 6º - O ensino policial militar deve estar sempre voltado para 

05 (cinco) tipos de ações básicas, quais sejam: I- Defesa Social; II- Defesa Pública; 

III – Exercício da Cidadania; IV- Defesa Interna e; V- Defesa Territorial (em casos de 

guerra externa). Art. 7º - Durante o processo ensino-aprendizagem devem ser, 

prioritariamente, enfatizados assuntos voltados para o bom desempenho da atividade 

fim da Corporação.” 
 

 A partir da resposta acima, é possível considerar que as diretrizes do ensino policial 

militar no Pará são pautadas por princípios de defesa e ordem públicas, priorizando a atividade 

fim da corporação: “defesa social, defesa pública, exercício da cidadania, defesa interna e 

defesa territorial (art. 6º do Aditamento ao Boletim Geral nº 018/2003). Apesar dos princípios 

da formação policial destoarem dos ditames da Matriz Curricular Nacional da SENASP, a 

malha de disciplinas segue as áreas temáticas estipuladas pela Matriz, conforme denota-se dos 

documentos apresentados em resposta ao quesito 02 (“02. Quais são as disciplinas, com as 

respectivas cargas horárias, que integram o currículo dos Cursos de Formação da Academia de 

Polícia Militar?”), quais sejam: Sistemas, Instituições e Gestão Integrada em Segurança 

Pública; Violência, Crime e Controle Social; Conhecimentos Jurídicos; Modalidades de Gestão 

de Conflitos e Eventos Críticos; Valorização Profissional e Saúde do Trabalhador; 

Comunicação, Informação e Tecnologias em Segurança Pública; Cultura, Cotidiano e Prática 

Reflexiva; Funções, Técnicas e Procedimentos em Segurança Pública.  

 Com relação aos demais estados, a malha curricular de disciplinas encontra-se assim 

organizada: o estado do Mato Grosso divide a estrutura do curso de formação de oficiais nas 

áreas temáticas da Matriz Curricular Nacional acima relacionadas, num total de 78 (setenta e 

oito) disciplinas; o estado do Rio Grande do Norte estabelece uma grade de 104 (cento e quatro) 

disciplinas distribuídas nos três anos de duração do curso de formação de oficiais, muitas das 

quais são previstas na Matriz Curricular Nacional, mas não o faz em obediência às áreas 
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temáticas, como os demais estados; já  estado do Paraná estabelece na malha de disciplinas 

áreas de estudo, quais sejam: fundamental, profissional/operacional, complementar e optativa, 

nas quais foram distribuídas as 119 (cento e dezenove) disciplinas dos três anos de curso, 

também foi possível verificar que muitas disciplinas pertencem ao conteúdo da Matriz 

Nacional, sem, todavia, estabelecer a vinculação às áreas temáticas.  

 Outra observação admissível refere-se à malha curricular dos cursos de formação de 

oficias dos estados do Rio Grande do Norte, Pará, Paraná (segundo, terceiro e quarto maiores 

indicadores de letalidade em intervenção policial militar) e Mato Grosso (estado com menor 

indicador) quanto à natureza das disciplinas. Foi possível inferir, ao examinar os currículos, que 

algumas disciplinas são voltadas para a formação e cultura geral, como filosofia, comunicação, 

sociologia, informática, ética, por exemplo, e outras são especificamente destinadas à formação 

profissional, com enfoque no conteúdo jurídico e atividades policiais gerais e especializadas.  

 Fato notório decorrente dessa observação foi a discrepância numérica entre as 

modalidades das disciplinas – as jurídicas e policiais e as de formação geral20. Os cursos de 

formação de oficias dos estados em questão, que duram três anos letivos, possuem matrizes 

curriculares que contam com 80 (oitenta) a 110 (cento e dez) disciplinas em média, das quais 

predominam, majoritariamente, aquelas voltadas para a formação profissional. Assim, em 

termos numéricos, o estado do Rio Grande do Norte, no curso de formação de oficiais, 

estabelece uma malha curricular com 110 (cento e dez) disciplinas, das quais 84 (oitenta e 

quatro) são disciplinas de conhecimento jurídico e atividade policial e 17 (dezessete) de 

formação geral, em termos percentuais representam 83,2% (oitenta e três e dois por cento) e 

16,8% (dezesseis e oito por cento), respectivamente.  

 Percebe-se também, a análise numérica com relação aos demais estados, temos que no 

estado do Paraná o curso de formação de oficiais possui 119 (cento e dezenove) disciplinas 

curriculares, sendo 101 (cento e uma) delas voltadas à formação profissional (policial e jurídica) 

e somente 18 (dezoito) para a formação geral, perfazendo, percentualmente, 84,9% (oitenta e 

quatro e nove por cento) e 15,1% (quinze e um por cento), respectivamente; o estado do Pará, 

por sua vez, estabelece um currículo com 80 (oitenta) disciplinas, assim distribuídas: 62 

                                                 
20 Por disciplinas de formação cultural e conhecimento geral entende-se aquelas destinadas à análise do mundo 

contemporâneo, da convivência comunitária e aqueles conteúdos que integram um conjunto intelectual que possa 

auxiliar o profissional no processo de estruturação dos demais conhecimentos adquiridos e na reflexão mais 

abrangente das situações enfrentadas no exercício da profissão. Na Malha Curricular para as Ações Formativas 

das Polícias (Núcleo Comum), as disciplinas de formação geral compreendem Relações Interpessoais, Língua e 

Comunicação, Documentação Técnica, Telecomunicações, Tecnologias e Sistemas Informatizados, Gestão da 

Informação, Ética e Cidadania e Diversidade Étnico-sociocultural (BRASIL, 2014) 
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(sessenta e dois) de conhecimento jurídico e atividade policial (77,5% - setenta e sete e cinco - 

do total) e 18 (dezoito) disciplinas de formação geral (22,5% - vinte e dois e cinco por cento); 

já no estado do Mato Grosso, o curso de formação policial prevê 78 (setenta e oito) disciplinas 

curriculares, das quais 61 (sessenta e um) são de conteúdo jurídico e policial e 17 (dezessete)  

voltadas à formação e cultura gerais, perfazendo uma percentagem de 78,2% (setenta e oito e 

dois por cento) e 21,8% (vinte e um e oito por cento). Constata-se, numericamente, a 

insuficiência de disciplinas voltadas à formação geral, que contribuem de maneira significativa 

na visão mais humanizada do policial.  

 Dos dados e informações compilados foi possível elaborar o seguinte gráfico que, 

visivelmente, evidencia a disparidade numérica entre as modalidades das disciplinas que 

compõem as malhas curriculares: 

 

Gráfico 04 – Modalidades de disciplinas dos Cursos de Formação de Oficias do Rio Grande do 

Norte, Pará, Paraná e Mato Grosso  

 

Fonte: Malhas curriculares dos Cursos de Formação de Oficiais do Rio Grande do Norte, Pará, Paraná e Mato 

Grosso 

  

Ainda no que concerne ao exame das modalidades das disciplinas, ao se considerar a 

carga horária total do curso de formação, foi possível estabelecer mais uma análise numérica, 

que reforça a prevalência das disciplinas voltadas às especificidades da formação policial, 

preterindo aquelas que compõem a cultura e formação geral. 

 O gráfico seguinte refere-se à carga horária do curso de formação de oficiais do Rio 

Grande do Norte (estado com o segundo maior indicador de mortes em ações policiais 

militares), que possui, no total, 3.870 (três mil oitocentos e setenta) horas/aula, divididas em: 

3.210 (três mil duzentos e dez) horas/aula destinadas às disciplinas de cunho jurídico e policial 
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e somente 660 (seiscentos e sessenta) horas/aula de conteúdo de cultura e formação geral, o que 

corresponde a 83% (oitenta e três por cento) e 17% (dezessete por cento), respectivamente.  

 

Gráfico 05: Carga horaria por modalidade de disciplinas – Curso de Formação de Oficiais RN 

 

Fonte: Malha Curricular do Curso de Formação de Oficiais do Estado do Rio Grande do Norte 

  

Os dados do estado do Paraná (terceiro maior indicativo de letalidade nas intervenções 

policiais militares) não retratam situação diversa, prevalecendo a formação profissional: 4500 

(quatro mil e quinhentas) horas/aula divididas nos três anos de duração do curso de formação, 

sendo 3.980 (três mil novecentos e oitenta) horas aulas das disciplinas de conhecimento jurídico 

e policial e 520 (quinhentos e vinte) horas/aula de formação geral, o que representa, 

percentualmente, 88,4% (oitenta e oito e quatro por cento) e 11,6% (onze e seis por cento), 

indicados no gráfico:  

 

Gráfico 06: Carga horaria por modalidade de disciplinas – Curso de Formação de Oficiais PR 

 

Fonte: Currículo do Curso de Formação de Oficiais do Estado do Paraná 

  

O próximo gráfico retrata semelhante situação no estado do Pará (estado com o quarto 

maior índice de mortes em ações policiais militares em serviço), cujo curso de formação em 

HORAS/AULA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS  
RN

JURÍDICAS E POLICIAIS - 3.210 H/A FORMAÇÃO GERAL 600 H/A

HORAS/AULA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS  
PR

POLCIAIS E JURÍDICAS 3.980 H/A FORMAÇÃO GERAL 520 H/A
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análise totaliza 4.220 (quatro mil duzentas e vinte) horas/aula, distribuídas em 3.600 (três mil e 

seiscentas) horas/aula destinadas aos conteúdos jurídicos e policiais e as demais, 620 (seiscentas 

e vinte) horas/aula, voltadas à formação e cultura geral. Em termos percentuais, temos 85,3% 

(oitenta e cinco e três por cento) e 14,7% (quatorze e sete por cento), nessa ordem.   

 

Gráfico 07: Carga horaria por modalidade de disciplinas – Curso de Formação de Oficiais PA 

 

Fonte: Malha Curricular do Curso de Formação de Oficiais do Estado do Pará 

 

 Por fim, os dados referentes ao estado do Mato Grosso (apresenta o menor número de 

mortes em intervenções policiais militares) demostram que persiste o predomínio da formação 

específica, composta por componentes jurídicos e de atividade policial, sobre a formação que 

preconiza os conhecimentos gerais. Assim, demonstram os seguintes números: de um total de 

3.525 (três mil quinhentas e vinte e cinco) horas aulas, 80,4% (oitenta vírgula quatro por cento), 

que correspondem a 2.835 (dois mil oitocentos e trinta e cinco) horas/aula de disciplinas 

jurídicas e policiais, enquanto 19,6% (dezenove e seis por cento), ou seja, 690 (seiscentas e 

noventa) horas/aula de conhecimentos gerais.  

 

Gráfico 08: Carga horaria por modalidade de disciplinas – Curso de Formação de Oficiais MT 

 

Fonte: Quadro de Organização Curricular do Curso de Formação de Oficiais do Estado de Mato Grosso 

HORAS/AULA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 
PA

JURÍDICAS E POLICIAIS 3.600 H/A FORMAÇÃO GERAL 620 H/A

HORAS/AULA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS  
MT

JURÍDICAS E POLICIAIS 2.835 H/A FORMAÇÃO GERAL 690 H/A



84 

 

O exame que se faz dos dados aqui especificados é que, mesmo com o estabelecimento 

de diretrizes nacionais de formação policial, estipuladas na Matriz Curricular Nacional da 

SENASP, que norteia a elaboração dos componentes e malhas curriculares das policias 

estaduais, é irrefutável que o ensino profissional é priorizado, em detrimento da formação 

cultural geral e da sensibilização quanto aos aspectos humanitários do educando, no caso, o 

aluno policial. 

 No capítulo anterior, ao ponderar acerca da Matriz Curricular Nacional SENASP, foi 

visto que o documento traz a proposta inovadora de reestruturar a formação policial, a partir do 

investimento e do desenvolvimento de novas ações formativas, visando a qualificação e 

aprimoramento dos profissionais de segurança, frente aos desafios e às demandas da sociedade 

democrática. 

As mudanças propostas na Matriz são notoriamente transformadoras e necessárias ao 

desenvolvimento de novas das ações formativas na área de segurança pública. Entretanto, o 

conteúdo da Malha Curricular (núcleo comum) ligada às áreas temáticas, reflete o que foi 

apurado na averiguação dos números referentes às modalidades de disciplinas e a divisão das 

cargas horárias entre essas modalidades, ou seja, preconização da formação específica e 

treinamento policial, bem como dos saberes jurídicos, deixando em desvantagem aqueles 

conteúdos destinados à formação e cultura gerais (linguagem, filosofia, ética, antropologia, 

sociologia, psicologia, comunicação, relacionamento interpessoal, informática, por exemplo). 

Daí, em consequência, os cursos de formação nos estados, que elaboram seus currículos tendo 

como base os conteúdos da Matriz Nacional, reproduzem esse direcionamento da formação 

policial.    

O presente estudo analisa até que ponto esses componentes da formação policial militar, 

que prioriza a profissionalização, recai sobre os índices de violência policial, em especial nos 

casos de letalidade nas intervenções policiais militares em serviço.     

 

3.1.3 Situação do Estado de Goiás na formação policial: cursos e componentes curriculares  

 

Embora não figure entre os estados da federação que apresentam os maiores e menores 

índices de mortes em intervenções policiais militares em serviço, a presente pesquisa destaca 

as particularidades da formação em direitos humanos em Goiás, uma vez que estamos, 

geograficamente situados, em território goiano, daí a relevância das informações, a fim de 

apurar as variáveis questionadas aos demais estados que compõem o recorte desse estudo. 
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 De acordo com os números apurados pelo 10º Anuário de Segurança Pública de 2016, 

o Estado de Goiás apresenta números bem significativos de letalidade em ações policiais 

militares, registrando 1,2 (2014) e 1,7 (2015) pessoas mortas em decorrência de intervenção 

policial militar em serviço, o que o coloca entre os dez estados que apontam os maiores índices 

considerados.  

Quanto à formação policial militar no estado, cabe à Academia da Polícia Militar 

ministrar, com regularidade, os cursos de formação de praças e oficiais, com sede na Rua 252 

no Setor Leste Universitário, em Goiânia – Goiás. Quanto às dependências físicas, o ambiente 

da “caserna”21 busca reproduzir uma estrutura hierarquizada, predominantemente, regida pela 

rigidez disciplinar, como forma de socializar o aluno aos valores policiais militares.  Pereira 

(2014, p.46-7) assevera que “na própria estrutura organizacional e física da Academia de Polícia 

Militar de Goiás, estão presentes a hierarquia e a disciplina”, contribuindo com a internalização 

de valores e atitudes partilhados nesse ambiente e por um grupo determinado de pessoas.  

 No tocante às atividades pedagógicas e de organização dos cursos na APMGO, esclarece 

Pereira (2014): 

Anualmente são elaborados o Plano Geral de Ensino, o qual programa os cursos e 

estágios que fará os alunos naquele ano letivo, prevendo a sua duração, número de 

vagas, requisitos para investidura, visitas e viagem de estudos. Para complementar 

compete a unidade policial militar a elaboração de documentos normativos, tais como: 

Plano Anual de Ensino, Programa Padrão de Ensino; Plano Geral de Ensino; Plano de 

Curso; Plano de Estágio; Quadro de Trabalho Semanal; Relatório de Curso; Relatório 

de Estágio; Relatório Anual de Ensino; Nota de Instrução; Currículos dos Cursos e 

Planos Didáticos. 

 

O ensino policial militar em Goiás abrange dois aspectos, ao mesmo tempo distintos e 

dependentes: o ensino instrumental básico e o profissional. Ainda segundo Pereira (2014), o 

primeiro se refere às bases teóricas e científicas necessárias ao desenvolvimento da cultura geral 

do policial; enquanto o último se baseia na preparação para o exercício das funções policiais 

propriamente ditas, ambos integralizam o currículo dos cursos de formação ofertados pela 

APMGO, que, após a análise da estrutura e componentes curriculares dos cursos, constatou-se 

a predominância do último em detrimento do primeiro.  

O ensino policial militar na academia é estruturado em cursos, que, por sua vez, são 

compostos por matrizes curriculares, que preconizam os objetivos da formação policial, nos 

moldes do já mencionado Plano Geral de Ensino. O documento tem como objetivos: educar o 

indivíduo, criando e desenvolvendo hábitos imprescindíveis ao bom desempenho de suas 

funções na polícia militar; estimular o espírito de corpo, amor à carreira e à profissionalização, 

                                                 
21 O termo caserna refere-se ao ambiente de alojamento militar, aquilo que é próprio da vida militar 
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transmitindo-lhes conhecimentos técnicos, peculiares às atividades policiais militares; moldar 

e aprimorar o caráter e o físico do profissional, capacitando a tê-los como instrumento para o 

exercício de suas funções; familiarizar os componentes da corporação com os princípios de 

liderança e chefia, fortalecer as convicções democráticas e as crenças na lei, na justiça e na 

ordem; e incentivar os policiais militares a desenvolverem qualidades e aptidões indispensáveis 

às atividades policiais militares, tais como o controle emocional, bom senso, urbanidade e 

capacidade de decisão, honestidade e probidade administrativa, evidenciando a prioridade do 

ensino profissional em face a formação geral do indivíduo, que incluiria a sensibilização quanto 

aos aspectos humanitários. 

 Pereira (2014) também destaca que a Academia de Polícia Militar de Goiás oferece 

cursos de especialização em direitos humanos voltados a “fornecer conhecimentos básicos 

sobre as normas morais e jurídicas referentes aos direitos humanos, levando ao reconhecimento 

desses direitos como técnica de controle do poder político, admitir a autoridade do estado, sem, 

no entanto negligenciar as liberdades individuais e/ou coletivas” (PEREIRA, 2014, p. 59), 

sustentando a mesma vertente da Matriz Curricular da SENASP, exposta no capítulo anterior. 

Mesmo assim, a formação proposta não se mostra suficiente para internalizar os direitos 

humanos em relação policial aluno e suas atividades peculiares.  

 Como já mencionado, os currículos dos cursos de formação da Academia de Polícia 

Militar valem-se da referida matriz da SENASP, organizando-se em eixos articuladores e áreas 

temáticas, apresentadas nos gráficos 01 e 02, como também, no caso particular da revisão 

curricular, sustentam-se na Portaria nº 073, de 10 de dezembro de 1987, expedida pelo Estado 

Maior do Exército Brasileiro que traz as Normas para a Elaboração e Revisão de Currículos 

(NERC) que assim prescrevem: 

(...)1) O aluno recém-matriculado em cursos revela comportamentos que deverão ser 

enriquecidos com as experiências proporcionadas pelo estabelecimento de ensino. 

Estas experiências, intencionalmente selecionadas constituem o currículo, no sentido 

amplo deste termo. (...) Os currículos precisam ser constantemente avaliados. As 

modificações a serem introduzidas são fruto de permanente observação e devem ser 

perfeitas dentro de uma sistemática de trabalho (BRASIL, EMEB, 1987)  

     

    Mesmo com a inclusão de disciplinas de formação geral nos currículos, em número 

bem menor do que aquelas voltadas para a internalização do ofício policial, a formação militar 

se sobrepõe visivelmente. A padronização de conduta, a absorção das práticas da “caserna”, os 

valores institucionais perpassavam – e ainda o fazem- as ditas disciplinas de caráter cultural 

geral, que se fazem presentes nos currículos ocultos, na ideologia militar, como componentes 

do currículo oculto. 
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 Pereira (2014) ainda ressalta a resistência às alterações curriculares, por parte de alguns 

dos policias instrutores da Academia de Polícia Militar. Fator que o autor atribui à arcaica 

metodologia de ensino empregada nas décadas de 1960 e 1970, que abordava superficialmente 

matérias de formação crítica, com flagrante desinteresse em conscientizar os policias em 

formação da realidade na qual estavam inseridos. 

O Curso de Formação de Oficiais, com duração de dois anos, é ministrado na Academia 

de Polícia Militar regularmente, de acordo com a demanda gerada pelos concursos públicos 

realizados pelo Estado de Goiás, a fim de preencher as vagas no quadro de oficiais da Polícia 

Militar. É um curso de formação profissional dirigido a bacharéis em direito, conforme dispõe 

o art. 11, inciso I da Lei Estadual nº 8.033 de 02 de dezembro de 1975. 

 O curso é estruturado de acordo com a Matriz Curricular CFO PMGO 2013-2015, que 

se divide em princípios, objetivos, eixos articuladores, áreas temáticas e a malhar curricular, 

que abarca o ementário das disciplinas, vale ressaltar que aqui trata-se de uma compilação dos 

ditames da Matriz Curricular da SENASP. À guisa de introdução, a matriz dispõe: 

 
A Matriz Curricular do CFO impulsionará, por meio de processos educacionais, a 

implantação das necessidades de transformação do saber-fazer e do fazer-saber da 

Segurança Pública a partir das demandas atuais da sociedade bem como das 

profissionais da área policial. Identificando e propondo estratégias concretas de 

realização e aprimoramento do processo de formação do Chefe de Polícia Ostensiva 

da PMGO. (GOIÁS, 2013) 

 

 Quanto aos princípios, competências, eixos articuladores e áreas temáticas, a Matriz 

Curricular do CFO não se afasta do texto da Matriz Curricular Nacional da SENASP, 

basicamente transcrevendo-os. No que tange à malha curricular, que comtempla o rol de 

disciplinas, visa “mobilização dos saberes para agir nas diferentes situações da prática 

profissional”. A malha curricular é norteada por competências divididas em três grupamentos:  

competências cognitivas (desenvolvimento do pensamento por meio da investigação e 

organização do conhecimento), competências operativas (aplicação prática do conhecimento 

teórico) e competências atitudinais (estímulo da percepção da realidade, por meio do 

conhecimento e do desenvolvimento das potencialidades individuais). 

O reconhecimento das especificidades da atividade policial, por sua vez, não justifica a 

sobreposição de conteúdos voltados à assimilação das práticas de segurança pública, incluindo, 

no caso da APMGO, os procedimentos militares. Tal como se observa na Matriz Curricular 

Nacional da SENASP, a disciplina de Direitos Humanos está inserida como conteúdo jurídico, 

ladeada pelos demais ramos do direito afins à segurança pública, ministrada no segundo ano de 

formação do oficial da PMGO. 
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Quanto ao Curso de Formação de Praças, com duração de nove meses, é dividido entre 

formação teórica e estágio prático supervisionado, é ministrado nas dependências da Academia 

de Polícia Militar. É destinado aos candidatos aprovados em concurso de provas e títulos e 

constitui condição sine qua non para ingresso na carreira de praças da PMGO, cuja carreira é 

definida na Lei Estadual nº 15.704 de 20 de junho de 2006, que dispõe: 

  

§ 4o O candidato aprovado dentro dos critérios estabelecidos no edital de seleção, será 

nomeado para o cargo de soldado de 2a Classe e matriculado no Curso de Formação 

de Praças – CFP -, com carga horária e grade curricular definidas pelo órgão de ensino 

da respectiva corporação, recebendo um número de registro provisório, sendo 

excluído automaticamente da tropa se reprovado por falta de aproveitamento ou 

contraindicado por Conselho de Ensino ou Disciplinar. (GOIÁS, 2006) 

 

 

 Do mesmo modo, o Curso de Formação de Praças também é estruturado numa Matriz 

Curricular, que segue os eixos articuladores e áreas temáticas, assim como os princípios e 

objetivos da Matriz Curricular da SENASP, subsistindo as mesmas práticas constatadas junto 

ao curso de oficiais. 

Não obstante, no Curso de Formação de Praças o conteúdo policial militar também 

predomina, assim como a disciplina de Direitos Humanos, além de continuar ligada à área 

temática de conhecimento jurídico nos moldes da SENASP, é ministrada na rede de ensino à 

distância, não presencial (EAD/SENASP), que inclui a leitura de textos e resolução de questões 

e posterior avaliação de aprendizagem, sequer o contato com o docente, as discussões no âmbito 

da sala de aula ou até mesmo os estudos de caso voltados para a realidade local foram mantidos. 

Daí a percepção de que a matéria não pertence ao conteúdo principal da formação dos praças, 

mais uma vez perpassando pelo conceito de currículo oculto, na intenção de consolidar valores 

policiais militares. 

 

3.2 Panorama da formação em direitos humanos nas polícias militares por Estado 

 

 Feita a análise da malha curricular dos estados do Rio Grande do Norte, Pará, Paraná 

(segundo, terceiro e quarto maiores indicadores de letalidade em intervenção policial militar) e 

Mato Grosso (estado com menor indicador), considerando os componentes e diretrizes de 

ensino firmadas nas ações formativas para a segurança pública previstas na Matriz Curricular 

Nacional da SENASP, foi possível inferir que as novas práticas previstas no documento são 

fundamentais para implementar mudanças na formação policial. Entretanto, ainda persistem 

condutas no ensino que tornam a formação policial tecnicista e voltada para as atividades 
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inerentes ao “serviço policial” de manutenção da ordem pública. O que, em decorrência, 

subsidiam as ações repressivas e carregadas de violência no trato com a sociedade.  

 Nesse cenário, mostra-se indispensável traçar o panorama da Educação em Direitos 

Humanos nas polícias militares estaduais, com destaque para os estados do Rio Grande do 

Norte, Pará, Paraná e Mato Grosso, alvos do presente estudo, a partir da inserção da disciplina 

de direitos humanos nos cursos de formação aqui considerados (curso de formação de oficiais). 

Não obstante, apresenta-se também a dinâmica do ensino de direitos humanos na Polícia Militar 

de Goiás.  

Agregados aos elementos da formação policial, fatores como nível de escolaridade, 

salários auferidos, acompanhamento do aluno egresso, são variáveis examinadas sob a ótica da 

Educação em Direitos Humanos e as estatísticas de violência policial, com a finalidade de 

ampliar o universo desse estudo, para que não fique adstrito ao ambiente das academias de 

polícia e alcance, de certa forma, a atuação policial e o enfrentamento da violência. É o que se 

pretende nos itens subsequentes. 

 

3.2.1 Análise da inserção da disciplina de direitos humanos nos cursos de formação nos 

Estados selecionados 

 

Como já mencionado no capítulo anterior, a disciplina de direitos humanos está inserida 

área temática de cultura e conhecimento jurídico da Matriz Curricular Nacional. Sob grande 

influência do documento nacional, nos estados do Pará (quarto maior índice de mortes em ações 

policiais militares) e Mato Grosso (estado com menor número), por possuírem os currículos 

divididos nas mesmas áreas, a disciplina de direitos humanos foi estabelecida na área de 

conhecimento jurídico. Já no estado do Rio Grande do Norte (segundo estado com maior indica 

de mortalidade em intervenções policiais), o conteúdo de direitos humanos é ministrado no 

primeiro ano letivo do curso de formação de oficias, não sendo inserido em área temática 

especifica. E, por fim, no estado do Paraná, que apresenta o terceiro maior indicativo de mortes 

em ações policiais, a mesma disciplina encontra-se na área de ensino fundamental. 

Quanto à época de inserção da disciplina de direitos humanos nos cursos de formação 

policial militar, dos quatro estados pesquisados, somente Mato Grosso, que apresenta o menor 

número de mortos em ações policiais militares, não informou o ano de inclusão. Os demais 

estados forneceram as seguintes respostas: 

 

Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, em resposta ao quesito 4 a: 

De 1994, quando entrou a primeira turma, havia a disciplina de Direitos da Cidadania. 
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Em 2015, foi incluída a disciplina de Direitos Humanos. Entretanto, não há que se 

afirmar que foi uma mudança de nomenclatura, visto que não consta nos arquivos o 

ementário das duas disciplinas para se traçar o comparativo.   

Secretaria de Segurança Pública do Pará, em resposta ao quesito 4 a: em cursos 

realizados no ano de 1998, direitos humanos foi incluído no rol de disciplinas dos 

cursos de formação desta PMPA, fazendo parte da formação de praças e oficiais.  

Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em resposta ao quesito 4 a: No ano de 

1995.  

 

Em reposta ao quesito 4 “e) A disciplina de Direitos Humanos é ministrada em aulas 

presenciais ou à distância?”, as secretarias de segurança pública foram unânimes em informar 

que a disciplina é presencial. Entretanto, quando questionados acerca da carga horária (quesito 

4 d), as respostas divergem, em ordem decrescente: no Estado do Pará (quarto maior índice de 

mortes em intervenções policiais), a disciplina de direitos humanos tem uma carga horária de 

70 (setenta) horas/aula, a maior dentre os pesquisados; no Rio Grande do Norte (segundo maior 

indicador) foi informada carga horária de 45 (quarenta e cinco) horas/aula; nos estados do Mato 

Grosso(menor número)  e Paraná (terceiro maior indicador) a carga horária de direitos humanos 

é de 30 (trinta) horas/aula.   

Quando questionados acerca do corpo docente, as informações fornecidas pelos estados 

do Pará e do Mato Grosso não foram suficientemente claras para compreender os detalhes 

acerca da formação, especialização, ou ainda, se são professores civis ou militares, tornando 

inviável a análise quanto a esse quesito. Os demais estados – Rio Grande do Norte e Paraná – 

apresentaram relação de professores militares, todos oficiais das respectivas corporações.       

Acreca da disciplina de Direitos Humanos, os últimos quesitos a serem considerados 

são os objetivos descritos na ementa e o ocnteudo programatico que compõe o plano de ensino 

da disciplina (b. Quais são os objetivos descritos na ementa da disciplina? c. Quais conteúdos 

compõem o Plano de Ensino da disciplina?). Como resposta, descreveram parte da malha 

curricular dos cursos de fromação, senão vejamos:   

 

Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, em resposta aos quesitos 4 

b e c: b. Quais são os objetivos descritos na ementa da disciplina? Proporcionar ao 

futuro oficial PM condições para conduzir as ações de polícia ostensiva sob a ótica 

dos Direitos Humanos, conscientizando-os dos valores básicos da dignidade humana 

e dos principais instrumentos jurídicos internacionais para a proteção dos Direitos 

Humanos e as regras dirigidas à Polícia Militar; c. Quais conteúdos compõem o Plano 

de Ensino da disciplina? Noções Básicas de Direitos Humanos: evolução dos Direitos 

Humanos; conceito de Direitos Humanos. Princípios Constitucionais Aplicáveis: 

Declaração Universal dos Direitos Humanos; previsão constitucional; princípios do 

art. 5º; remédios constitucionais. Ações básicas de Polícia: o policial e os limites da 

lei; abuso de poder e abuso de autoridade; o crime de tortura; reponsabilidade 

administrativa, civil e criminal; captura e prisão; uso da força e armas de fogo; atuação 

em reuniões e manifestações.  

Secretaria de Segurança Pública do Pará, em resposta aos quesitos 4 b e c: b. Quais 

são os objetivos descritos na ementa da disciplina? O objetivo visa estimular o 

interesse pelo estudo dos Direitos Humanos, a partir da sensibilização para os direitos 
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da pessoa, como melhor meio de prevenir futuras violações; a disciplina visa o 

conhecimento e o entendimento dos Direitos Humanos, como foco principal da 

atividade profissional do policial militar, que tem como objetivo maior, a defesa e a 

preservação da vida, da liberdade e da integridade física do cidadão, bem como, 

refletir e conscientizar sobre a importância de se refletir e conscientizar sobre a 

importância de se respeitar os Direitos Humanos, em todos os níveis, na vida da 

sociedade: jurídico, profissional, social e pessoal, como sustentação de toda educação 

Policial Militar, em uma sociedade pautada nos valores democráticos e de pleno 

exercício da cidadania. c. Quais conteúdos compõem o Plano de Ensino da disciplina? 

Unidade I – Direitos humanos: base para o exercício da segurança pública e defesa 

social; Unidade II – Natureza dos direitos humanos; Unidade III – Direitos humanos 

e o direito internacional; Unidade IV – Direitos humanos e o sistema jurídico 

brasileiro; Unidade V – Direitos humanos e a profissão de policial militar no Brasil; 

Unidade VI – Direitos humanos e a polícia comunitária; Unidade VII – Direitos 

humanos e os grupos vulneráveis. 

Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em resposta aos quesitos 4 b e c: b. Quais 

são os objetivos descritos na ementa da disciplina? Objetivos: a. Conhecer a evolução 

histórica, filosófica e doutrinária dos Direitos Humanos; b. Potencializar a 

compreensão da dimensão contemporânea dos Direitos Humanos; c. Reconhecer os 

instrumentos de proteção aos direitos humanos vigentes no País; d. Despertar o valor 

do ser humano, através de uma conduta ética e legal, compatível com a missão policial 

militar; e. Desenvolver o espírito de polícia cidadã, essencialmente voltada para a 

defesa da pessoa humana e dos seus direitos.  c. Quais conteúdos compõem o Plano 

de Ensino da disciplina? A disciplina é dividida em três Unidades Didáticas, sendo 

essas: Unidade I – O homem, a sociedade e os direitos humanos; Unidade II – direitos 

humanos fundamentais; Unidade III – direitos humanos no Brasil. 

Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso, em resposta aos quesitos 4 b e c: b. 

Quais são os objetivos descritos na ementa da disciplina? Proporcionar ao aluno uma 

visão política da construção e afirmação dos Direitos Humanos na marcha civilizatória 

e destacar a consolidação deste movimento histórico na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948; Destacar, igualmente, a influência deste documento 

balizador nas constituições contemporâneas e enfocar particularmente o processo 

brasileiro, com ênfase no papel do Estado e seus órgãos de manutenção da segurança 

pública e justiça, de modo a capacitá-los a: - Identificar, explicar e valorizar os 

princípios e normas nacionais e internacionais que regem os Direitos Humanos; - 

Compreender a evolução histórica dos Direitos Humanos, mundialmente e no Brasil; 

- Reconhecer e debater os princípios constitucionais e as normas dos Direitos 

Humanos que regem a atividade policial. c. Quais conteúdos compõem o Plano de 

Ensino da disciplina? 3.1 Introdução: Abordagem histórico-cultural, observando os 

direitos humanos nas atividades exercidas, sensibilização para a percepção do ser 

humano como titular de direitos e buscar uma reflexão sobre o servir e proteger em se 

tratando da Defesa Social, como responsabilidade; Social para a reorientação da sua 

práxis, História Social e Conceitual dos Direitos Humanos e Fundamentos Históricos 

e Filosóficos; Desmistificação dos Direitos Humanos como dimensão exclusiva da 

área jurídico-legalista, enfocando as Dimensões Ético-Filosófica, Histórica, Jurídica, 

Cultural, Econômica, Psicológica e Político-Institucional dos Direitos Humanos na 

ação do profissional da área de Segurança Pública. 3.2 Contextualização: A Ação do 

Profissional de Segurança Pública nos Mecanismos de Proteção Internacionais e 

Nacionais dos Direitos Humanos; Princípios Constitucionais dos direitos e garantias 

fundamentais, como embasamento para o planejamento das ações voltadas para servir 

e proteger o cidadão como responsabilidade social e política; Programa Nacional de 

Direitos Humanos, a Segurança Pública e o Sistema Nacional de Direitos Humanos; 

Direitos individuais homogêneos, coletivos e transindividuais; O profissional de 

segurança pública frente às diversidades aos direitos dos grupos vulneráveis. 

Programas nacionais e estaduais de proteção e defesa; Cidadania do profissional da 

área de Segurança Pública.  
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Após a compilação das informações fornecidas pelos estados selecionados, foi possível 

averiguar que o conteúdo de Direitos Humanos compõe a área temática de conhecimento 

jurídico, fato que denota a abordagem legalista da disciplina, desconsiderando aspectos 

históricos e sociais constitutivos da matéria. Mesmo que, em alguns desses estados, não estejam 

estipuladas de acordo com o núcleo comum de disciplinas da Matriz Curricular Nacional da 

SENASP, a predominância de matérias jurídicas, com a pretensão de conhecer os instrumentos 

legais sobre direitos humanos em âmbito internacional e interno é inequívoco. A ausência de 

indicações em relação as horas/aulas destinadas a cada unidade do conteúdo programático no 

plano de ensino, limita o alcance para um exame mais aprofundado. Ainda há que se considerar 

que são incipientes, nos temas apresentados como respostas aos quesitos, as abordagens acerca 

da discriminação e ações afirmativas, proteção de grupos socialmente vulneráveis, por exemplo, 

essenciais à compreensão da dignidade humana, norteadora dos direitos humanos. 

Outro aspecto a ser considerado é a carga horária da disciplina nos diferentes estados. 

Apesar de terem, em unanimidade, indicado como presencial, a disparidade de cargas horárias 

apresentadas nos currículos, desperta o interesse. O estado do Mato Grosso, que, de acordo com 

os dados do 10º Anuário de Segurança Pública, possui o menor indicador de letalidade nas 

intervenções policiais militares em serviço, conta com a menor carga horária da disciplina de 

direitos humanos – 30 (trinta) horas/aula, mesmo seguindo as diretrizes e componentes da 

Matriz Curricular Nacional. Contrario sensu, o estado do Pará, que indica a maior carga horária 

– 70 (setenta) horas/aula, figura entre os estados com maiores índices de mortes em ação policial 

militar, segundo a mesma pesquisa. Apesar da carga horaria não ser indicativo de qualidade do 

ensino, ou ainda de absorção de conteúdo e práxis policial, o fato merece destaque, uma vez 

que esbarra no principal questionamento desse estudo: existe impacto da Educação em Direitos 

Humanos na formação policial e os indicadores de mortes em intervenções policias militares?   

A Pesquisa Nacional sobre Segurança Pública e Direitos Humanos (SENASP, 2013) 

retrata problemas acerca do ensino de direitos humanos, no sentido de analisar o insucesso da 

matéria na formação policial:  

A forma de integração da disciplina Direitos Humanos, com sua carga horária reduzida 

e divergências sobre sua aplicação interdisciplinar e transversal, com estratégias 

metodológicas indicando uma possível inadequação, parecem, no entanto, estar 

relacionadas a um problema maior: a má compreensão política e social da relevância do 

processo de formação para a atuação em segurança pública (SENASP, 2013) 

 

Ao se analisar o panorama da inserção da disciplina de direitos humanos na formação 

policial, a partir do estudo diagnóstico dos conteúdos curriculares, das cargas horárias e 

objetivos da disciplina, é possível identificar que a disciplina de direitos humanos, como 
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ingrediente obrigatório das matrizes curriculares dos cursos de formação policial, foi 

“engavetada” na área temática dos conhecimentos jurídicos, fruto do que Gallo (2000) designou 

“compartimentalização dos saberes”, estanque das discussões históricas, das questões de 

preconceito e estereótipos sociais, do direito das minorias e grupos vulneráveis.  

As inovações da Matriz Nacional da SENASP têm aspectos positivos, no sentido de 

agregar novas premissas para a formação policial e estipular um núcleo comum de conteúdos, 

divididos em áreas temáticas. O que foi possível perceber ao acompanhar os resultados e 

análises da Pesquisa Nacional sobre Segurança Pública e Direitos Humanos da SENASP. 

Todavia, a Matriz, por si só, é insuficiente para sanar as mazelas históricas da formação policial, 

dentre as quais figura a prevalência da formação técnica e as atividades “típicas” de polícia, 

voltadas para a manutenção da ordem, conforme debatido no capítulo 1. Sobre o tema, Caruso, 

Patrício e Pinto (2010) destacam: 

 

O que se constata, em termos de atualização dos novos conhecimentos, é que há uma 

enorme fragmentação do conhecimento profissional de polícia, tendo em vista, como 

já dito, que tal lógica só consegue responder a eventos emergenciais. A implicação 

clara desta fragmentação dos procedimentos é que os policiais, no exercício diário de 

atendimento às demandas da população, operam sem um conjunto único de 

procedimentos padronizados e oficiais que sustente seu trabalho; o que permite que 

cada um, isoladamente, crie as suas “próprias técnicas” sem dialogar com uma base 

comum de mecanismos profissionais, já que estes não estão previamente disponíveis. 

(CARUSO; PATRÍCIO; PINTO, 2010, p.105) 

 

A que se considerar também que, ainda que as malhas curriculares contemplem 

conteúdos humanitários e de formação geral, ressalte-se que a carga horária destinada a esses 

saberes é parte muito sucinta com relação à totalidade do curso de formação, as disciplinas e 

atividades técnicas e operacionais, tais como abordagem policial, tiro policial, armamento, 

patrulhamento, por exemplo, reforçam as relações de poder e ordem que permeiam a atuação 

da polícia na sociedade, uma vez que os currículos aqui analisados designam conteúdos que 

não estão explícitos nos programas das disciplinas.  É o que dantes se nomeou de “currículo 

oculto”, como analisam Caruso, Patrício e Pinto (2010) 

 

Logo, ao pensar o processo de formação dos profissionais de polícia, especialmente a 

Polícia Militar, um olhar atento sobre as diferentes fases do processo formativo, 

considerando, sobretudo, o que não está formalmente e explicitamente estabelecido 

no currículo (comumente chamado de currículo oculto) mostra-se extremamente 

importante. (CARUSO; PATRÍCIO; PINTO, 2010, p.103) 

 

 

 Sob a perspectiva de inadequação das práticas pedagógicas, acrescenta a Pesquisa 

Nacional sobre Segurança Pública e Direitos Humanos:  
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Os aspectos do processo de formação analisados acima apontam, portanto, para 

possíveis causas, tanto para esse afunilamento na compreensão da relevância dos 

Direitos Humanos no processo de formação dos policiais civis e militares, 

considerando os diversos atores ou instâncias desse processo, como para compreender 

a incapacidade de transformação dos valores inadequados com relação aos Direitos 

Humanos através do processo de formação desses policiais. (SENASP, 2013) 

 

Assim, depreende-se que a Educação em Direitos Humanos, no ambiente peculiar da 

Polícia Militar, requer uma ruptura de paradigmas e das práticas replicadoras da violência e das 

ações arbitrárias da polícia. Como aponta a Pesquisa Nacional: “não têm sido trabalhados de 

forma suficiente para possibilitar a transformação de concepções equivocadas e a assimilação 

dos Direitos Humanos como um novo paradigma para a segurança pública e para a sociedade” 

(SENASP, 2013). Para tanto, não é suficiente que a disciplina de direitos humanos seja 

componente do currículo manifesto ou explícito, mas que permeie o conteúdo implícito, 

reprodutor de valores e ideologias, que refletem nas atitudes e práticas cotidianas do educando. 

Assim, é manifesto que o preparo para o exercício da cidadania passa ao largo da formação 

policial, ainda que contemple conteúdos humanitários, estabelecendo um distanciamento entre 

o “fazer policial” (CARUSO; PATRÍCIO; PINTO, 2010) e os fundamentos de uma sociedade 

democrática.  

 

3.2.1.1 A disciplina de direitos humanos em Goiás 

 

Incorporada aos currículos dos cursos profissionais da Polícia Militar de Goiás no ano 

2000, a disciplina de Direitos Humanos é componente obrigatório da formação policial. Nos 

cursos de formação de oficiais e praças, o conteúdo é voltado à compatibilidade do exercício 

da atividade policial e a garantia dos direitos do cidadão, sobretudo os individuais. Consoante, 

verifica-se no ementário da disciplina: 

 

Objetivos gerais da disciplina  
Criar condições para que o Chefe de Polícia Ostensiva possa:  

- ampliar conhecimentos para: - identificar o conceito de Direitos Humanos e sua 

importância; - assimilar os principais instrumentos jurídicos internacionais para a 

proteção dos Direitos Humanos e as regras dirigidas à Segurança Pública.  

- desenvolver e exercitar habilidades para: - conduzir as suas ações de sob a ótica 

dos Direitos Humanos; - demonstrar a relação entre a cidadania e o fortalecimento da 

sua identidade social, profissional e institucional.  

- fortalecer atitudes para: - internalizar os valores básicos da dignidade humana, 

visando uma melhoria da prestação de serviço junto à comunidade; - interagir com os 

diversos atores sociais e institucionais que atuam na proteção e defesa dos direitos 

humanos. (Matriz Curricular CFO/PMGO, 2013) (grifos originais) 
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 Sobre essa abordagem, Silva (2003) ressalta que a falta de percepção da necessidade da 

reformulação dos currículos de formação policial “é preocupante, pois denota insensibilidade 

para a necessidade de ruptura de paradigmas e ideologias que perpetuam práticas violentas e 

autoritárias no exercício da atividade policial” (ob. cit., p. 30). O distanciamento do contexto 

mais amplo da questão dos Direitos Humanos e a internalização de valores e práticas policiais 

militares constituem obstáculo para a formação do futuro policial, dificultando e/ou impedindo, 

em casos mais emblemáticos, a criação de uma cultura de respeito à dignidade do ser humano. 

 

3.2.2 Avaliação da formação policial, nível de escolaridade do policial ingresso e 

acompanhamento dos egressos e violência policial nos Estados selecionados: variáveis 

consideradas e letalidade policial    

  

Como forma de investigar as demais variáveis que poderiam incidir sobre a formação 

policial, influenciando a atuação do profissional após a conclusão dos cursos, foram 

apresentados aos estados selecionados os seguintes questionamentos:  

 

05. Quais os critérios etários e de escolaridade para o ingresso na Polícia Militar 

(Cursos de Formação de Praças e Oficiais)? 

06. Os Cursos de Formação de Praças e Oficiais são reconhecidos como curso 

superior? Em caso positivo, em qual modalidade? 

07. Quantos alunos dos Cursos de Formação de Praças e Oficiais concluíram os 

cursos nos últimos cinco anos (2011-2016)? 

08. Qual o orçamento previsto para a realização dos Cursos de Formação de Praças 

e Oficiais nos últimos cinco anos (2011-2016)? Quanto à consecução, qual a 

percentagem do orçamento previsto foi executado? 

09. É realizada avaliação de acompanhamento dos Cursos de Formação? Quais são 

os critérios utilizados para analisar a formação policial? Existem indicadores 

contabilizados disponíveis? Em caso positivo, solicita-se envio dos dados. 

10. Existe acompanhamento dos egressos dos Cursos de Formação Policial em 

relação à letalidade nas intervenções policiais? Em caso positivo, quais as 

medidas/ações aplicadas? 

 

 Em resposta, à exceção do estado do Mato Grosso (estado com o menor indicador de 

mortes em ações policiais militares), que não informou os critérios de ingresso, os demais 

estados (Rio Grande do Norte, Pará e Paraná, segundo, terceiro e quarto maiores indicadores 

de letalidade em intervenção policial militar), possuem exigência etária e de escolaridade 

semelhantes para o curso de formação de oficiais, em todos eles é exigido nível médio (Ensino 

Médio completo) e idade variando entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos. Outra particularidade 

que vale destacar é o reconhecimento dos cursos como superiores, junto aos Conselhos 

Estaduais de Educação, com embasamento na legislação estadual, ou seja, os alunos egressos 
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deixam as academias militares como profissionais graduados em bacharelado. No estado do 

Pará, o policial é graduado em Defesa Social e Cidadania, já no Mato Grosso, bacharel em 

Ciências Militares, nos demais estados o curso não tem designação específica.  

O estado que possui o menor número de policiais formados (quesito nº 7) foi o Rio 

Grande do Norte (segundo maior indicador de letalidade em ações policiais militares), apenas 

16 (dezesseis) oficiais, não informando o número de praças, contudo, é o estado que possui o 

menor número de efetivo policial dentre os pesquisados. No estado do Pará, durante o período 

perquirido, qual seja, 2011-2016, foram formados 163 (cento e sessenta e três) oficiais 

combatentes e 2.802 (dois mil oitocentos e dois) soldados. Mesmo com um número 

significativo de policiais formados, o estado do Pará apresenta indicadores de mortes em 

intervenções policiais bem elevados. O Paraná (terceiro maior indicador), por sua vez, formou 

138 (cento e trinta e oito) oficiais e 571 (quinhentos e setenta e um) praças. Por fim, no Mato 

Grosso (menor indicador) foram 165 (cento e sessenta e cinco) oficiais formados. 

Não foi possível examinar o orçamento e a execução do mesmo nos estados, uma vez 

que tão somente o estado do Paraná ofereceu informações financeiras detalhadas. Outro quesito 

não respondido diz respeito ao acompanhamento dos policiais egressos dos cursos de formação, 

o que demostra a inexistência de uma política pública de acompanhamento posterior, voltados 

à redução da letalidade nas ações policiais, haja vista que não figura entre as prioridades 

estaduais no controle da criminalidade.  

Não menos importante que as demais variáveis, a avaliação dos cursos de formação 

apontou respostas interessantes, exceto o estado do Rio Grande do Norte (segundo maior 

indicador de letalidade em ações policiais militares) que alega inexistir a avaliação de 

acompanhamento, senão vejamos:  

 

Secretaria de Segurança Pública do Pará, em resposta ao quesito 10: Ao término de 

cada curso é feito um relatório final onde se busca avaliar o curso de formação em si, 

e quanto à avaliação dos níveis de aprendizagem do policial em formação, estas são 

feitas por disciplina, através da prova escrita, prova prática ou trabalho escolar, 

conforme as normas para o planejamento e conduta de ensino e instrução NPCEI, em 

anexo.  

Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em resposta ao quesito 10: Sim, é 

realizada avaliação permanente do quadro de instrutores, pelos alunos dos Cursos de 

Formação e aperfeiçoamento, conforme questionário do anexo III; 

Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso, em resposta ao quesito 10: 4.7.9 

Processo de Avaliação do Ensino: Ao longo dos anos de sua existência o ensino 

policial militar tem procurado se aprimorar, e hoje, busca ir de encontro com o novo 

perfil do policial militar da contemporaneidade. Para o desenvolvimento desta nova 

forma de ser e pensar polícia faz-se necessário à adequação de procedimentos e 

atividades que visem o alcance pretendido. A Avaliação do ensino é um poderoso 

instrumento a orientar as ações pedagógicas na Instituição. É através deste 

instrumento que seremos capazes de: a. Avaliar de forma particularizada e, 

principalmente, global o processo de ensino e aprendizagem adotado na APM; b. 
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Identificar distorções nas estruturas dos cursos em relação aos objetivos pretendidos 

e efetivamente alcançados; c. Repensar objetivos e modos de atuação a partir de uma 

avaliação ampla de todos os envolvidos no processo educativo; d. Direcionar as ações 

na busca da excelência do Ensino; e. Subsidiar o processo de revisão e reavaliação 

curricular; f. Consolidar o processo de Avaliação tornando-o parte essencial de todas 

as atividades desenvolvidas no Centro. Atualmente o Centro de Ensino de Graduação 

faz uso de alguns instrumentos que visam avaliar o processo ensino-aprendizagem, a 

saber: 4.7.9.1 Questionário de avaliação da disciplina: Destinado ao corpo discente da 

EsFO com a finalidade específica de avaliar o desencadeamento das disciplinas 

ministradas no curso, bem como, o desempenho dos professores em sala de aula. A 

aplicação deste questionário se dá ao término de cada disciplina. 4.7.9.2 Pesquisa 

pedagógica de resultado de avaliação: Procedimento administrativo de ensino 

destinado a apurar as distorções ocorridas nas avaliações, cujos resultados não estejam 

ajustados ao critério de aceitação preestabelecido no Regimento Interno da APMCV. 

4.7.9.3 Supervisão pedagógica: Procedimento didático pedagógico de observação, 

acompanhamento, assessoramento e avaliação do trabalho individual do professor e 

da escola como um todo. Realizada pela equipe técnica da Escola através de 

assistência às aulas e/ou supervisão das atividades acadêmicas. 4.7.9.4 Relatório de 

avaliação do estágio supervisionado: Destinado aos discentes após o término dos 

estágios supervisionados realizados em outras unidades da corporação ou órgãos 

congêneres. O relatório deverá constar as atividades desenvolvidas pelo discente na 

unidade estagiada, apresentando críticas e sugestões pertinentes. 4.7.9.5 Relatório de 

avaliação da atuação do estagiário: Confeccionado pelos Comandantes ou Chefes das 

Unidades da Instituição ou responsáveis por órgãos congêneres, com a finalidade de 

avaliar o desempenho do discente estagiário, com ênfase para o nível de conhecimento 

adquirido no curso que frequenta, assim como identificar possíveis distorções em sua 

execução.4.7.9.6 Avaliação das Atividades Complementares: Todas as atividades 

complementares desenvolvidas na EsFO são avaliadas pelos discentes, visando 

detectar dificuldades e evitar reincidências dos problemas apresentados. Através da 

aplicação de questionários aos discentes, temos ainda a oportunidade de verificar a 

compreensão que os mesmos têm das atividades e o grau de importância atribuído a 

cada uma delas, o que possibilita discussões e redirecionamentos.4.7.9.7 Colegiado 

de avaliação dos cursos: Esta reunião de colegiado congrega professores, alunos e 

equipe técnico-administrativa e tem por objetivo, discutir o ensino na DEG sob o 

enfoque dos diversos envolvidos no mesmo. Ao final do colegiado é confeccionado 

um relatório com propostas de mudança e soluções dos problemas apresentados. O 

colegiado de avaliação dos cursos é um momento ímpar de consolidação da avaliação 

final do processo de ensino, congregando os dados coletados ao longo do semestre 

através dos outros vários instrumentos de avaliação. Escola de ensino policial militar 

superior pretende implementar novas formas de avaliação que visem o aprimoramento 

do processo do ensino e da aprendizagem. O importante é não perder de vista o caráter 

global deste processo, o qual, para ser eficaz deverá compreender cinco dimensões; a 

primeira é a visão do aluno com relação ao curso e à instituição de ensino, a segunda 

é a visão do aluno no que diz respeito às disciplinas e ao corpo docente, a terceira é a 

visão do docente relativa ao seu próprio desempenho e à instituição, a quarta é a visão 

do egresso quanto ao curso, a instituição e o seu desempenho, e a quinta é a visão da 

equipe técnico-administrativa com relação à instituição e ao seu desempenho.  

 

 Interessante notar que o estado do Mato Grosso apresenta critério mais detalhados de 

avaliação dos cursos de formação, com a participação de todos os atores da formação policial 

(docentes, equipe técnica e alunos), o que contribui para as possíveis correções de rota e 

monitoramento da formação. É um modelo de avaliação de desempenho interessante que se 

mostra mais eficaz no acompanhamento do policial em formação e, apesar de não possuir 

avaliação do policial egresso, o estado aponta os menores índices de mortes em intervenção 
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policial. Assim, pode-se inferir ser uma variável significativa na prática policial militar pós-

formação, quando esse aluno passa a assumir as atividades peculiares do trabalho policial.  

 Por conseguinte, denota-se que os critérios de ingresso, a formação, além do conteúdo 

curricular similar, os estados pesquisados, independentes dos indicadores de letalidade nas 

ações policiais militares em serviço, apresentam similitudes quanto à formação policial, 

destacando, contudo a avaliação de acompanhamento dos cursos, cujos critérios parecem mais 

detalhados e eficientes no estado de Mato Grosso. Entretanto, é prematuro apontar tal variável 

como a única responsável pelos baixos índices de mortes em ações policiais exibidos pelo Mato 

Grosso. Em linhas gerais, existe uma maior aproximação do que distanciamento da formação 

policial neste e nos demais estados.  

  

3.2.3 Análise comparativa dos dados: currículos da formação policial X letalidade na 

intervenção policial 

 

 Após minucioso exame das malhas curriculares dos cursos de formação policial, foi 

possível chegar a algumas conclusões factíveis: a. as ações formativas da SENASP, através da 

Matriz Curricular Nacional norteia, com mínimas variações de estado a estado, os elementos 

básicos da formação policial; b. os currículos de formação policial preconizam a educação 

técnico-profissional, focada na atividade policial (abordagem, contenção de conflitos, 

armamento e tiro, procedimentos policiais diversos), em prejuízo da formação geral (filosofia, 

sociologia, ética, comunicação, relações interpessoais) como reflexo da atuação repressiva de 

manutenção da ordem; c. a Educação em Direitos Humanos no ambiente da formação policial 

está adstrita à área de conhecimento jurídico, com ênfase nos instrumentos legais internacionais 

e pátrios de previsão de direitos, com mínimo ou nenhum direcionamento à inclusão, ao trato 

com grupos minoritários ou em situação de vulnerabilidade e; d. o corpo docente, responsável 

pela disciplina de direitos humanos nos cursos analisados, é iminentemente militar. 

 Essas premissas também se veem presentes na Pesquisa Nacional sobre Segurança 

Pública e Direitos Humanos da SENASP, senão vejamos:  

 

Diante disso, podemos afirmar que o processo de formação dos policiais civis e 

militares, e provavelmente dos operadores de segurança pública, não tem sido capaz 

de transformar, de forma satisfatória, a compreensão e, portanto, os valores 

precedentes sobre Direitos Humanos, o que inviabiliza uma mudança de postura 

efetiva para a implantação de uma segurança pública cidadã. (SENASP, 2013) 

 

 E continua sobre a carga horária: 
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Percebeu-se, através da análise dos documentos enviados pelas academias, que muitas 

vezes o conteúdo programático não ultrapassa o mínimo exigido pela Secretaria 

Nacional de Segurança Pública. Tal questão foi também apontada, tanto por 

professores de Direitos Humanos quanto por integrantes dos grupos focais. Para 

alunos e professores, a carga horária reduzida não permite a discussão do tema, o que 

prejudica a metodologia de ensino e também o processo de assimilação dos alunos, 

uma vez que o tema ainda é tão pouco conhecido e debatido socialmente. (SENASP, 

2013) 

 

 A partir de então, ao se debruçar nos dados da letalidade nas intervenções policiais 

militares com foco nos indicadores do 10º Anuário de Segurança Pública, que se delimitou 

como objeto do presente estudo, conforme análise realizada no capítulo 1, primeiramente 

destaca-se: a. a polícia brasileira é pautada, prioritariamente, nas atividades de manutenção da 

ordem usadas para o controle social no sentido da perpetuação do status quo; b. as ações 

truculentas das instituições policiais foram naturalizadas ao longo da história como “rotina 

policial no trato da criminalidade comum” (SILVEIRA, 2013) e; c. as instituições agem de 

forma repressiva e suas ações incidem principalmente sobre grupos subalternizados.  

 Acerca desse panorama da letalidade policial, Bueno (2016), no 10º Anuário de 

Segurança Pública, pondera:  

 

Em um país que se diz democrático, os números de mortos em intervenções policiais 

e de policiais mortos colocam em xeque a completude do nosso processo civilizatório. 

O Brasil, que se destaca em pesquisas internacionais por ser a nação que concentra o 

maior número de homicídios do planeta, coloca-se à frente do ranking da barbárie 

como o país cuja polícia mais mata e mais morre em seu cotidiano de trabalho. E, 

talvez, um dos maiores desafios postos ao debate sobre o padrão de atuação das nossas 

polícias seja superar a dicotomia entre a ideia de que bandido bom é bandido morto 

ou de que a polícia é violenta e por isso deveria ser extinta. (...) Assim, a taxa de 

letalidade das nossas polícias, que atinge a marca de 1,6 no ano de 2015 e cuja 

tendência se mostra ascendente, demonstra não apenas a urgência do tema para o 

desenvolvimento do Estado brasileiro, mas também para o estreitamento de laços 

entre polícia e sociedade. (BUENO, 2016, p.31) 

 

 Alicerçado nas discussões acima suscitadas, quais os pontos da formação policial, em 

especial no tocante aos direitos humanos, incidem sobre a violência institucional. Muitas 

considerações devem ser feitas, das quais temos como base as informações obtidas na Pesquisa 

Nacional sobre Segurança Pública e Direitos Humanos, em face da insuficiência de dados 

fornecidos pelos estados pesquisados e a falta de resposta de outros. Assim, elenca-se 

basicamente dois pontos nevrálgicos:  a. o distanciamento entre a teoria e prática dos direitos 

humanos, da formação para a atividade profissional e; b. a fragilidade da relação entre sociedade 

e polícia, com raízes históricas. 

O distanciamento entre o conteúdo ministrado nos cursos de formação e a prática 

cotidiana dos direitos humanos se sustenta no fato de que a disciplina foi confinada na esfera 
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dos conhecimentos jurídicos, com ênfase nos dispositivos legais de previsão desses direitos, o 

que em parte, senão em muito, se afasta de questões vivenciadas na atuação policial, tais como 

incipiente conteúdo relacionado ao conflitos sociais, grupos vulneráveis e, ainda, a falta de uma 

metodologia de ensino que problematize as reais dificuldades experimentadas no cotidiano 

policial. Tanto nos currículos dos estados pesquisados, quanto nos resultados apontados pela 

Pesquisa Nacional é possível reconhecer o problema, que relata:  

 

os policiais traduzem essa dicotomia com uma afirmação aparentemente simples, mas 

que é demonstrativa da dicotomia entre a percepção dos direitos humanos e sua 

assimilação nas práticas dos agentes de segurança pública: “Na prática, a teoria é 

outra”. Isso faz com que aconteça, na realidade estudada, situações em que os direitos 

humanos realmente tenham sido incorporados nos discursos policiais, e no processo 

de sua formação, não implicando, necessariamente, o compromisso político de sua 

defesa ou da alteração de suas práticas. (...) A despeito de reconhecerem que 

basicamente todos os policiais tiveram acesso, durante suas formações, aos conteúdos 

conceituais relativos aos direitos humanos, nem todos conseguem visualizar a 

possibilidade de sua efetividade no cotidiano de suas profissões. (...)Talvez seja 

exatamente a percepção de que existe um distanciamento teórico-prático em 

relação aos direitos humanos que alguns policiais, a despeito de reconhecerem a 

importância dos Direitos Humanos, de certa forma, justificam a violência policial 

como algo, muitas vezes, inevitável.  (SENASP, 2013) (original sem grifo) 

 

 Contudo, as dificuldades de aplicar os direitos humanos nas atividades práticas das 

polícias não concernem, tão somente, às deficiências da formação policial. Daí se considera a 

segunda premissa: a frágil relação entre a polícia e a sociedade. A polícia ainda é percebida 

como instituição violenta, em razão de sua história de repressão e sua estreita ligação com o 

poder do Estado, ente que lhe atribui a conversação da ordem pública, consoante as discussões 

já levantadas no capítulo 1. Essa percepção foi registrada nos dados do 10º Anuário da 

Segurança Pública, que revela que mais de 50% (cinquenta por cento) da população tem medo 

de ser vítima das polícias, seja militar ou civil e 70% (setenta por cento) acreditam que as 

polícias são violentas em suas ações, assim como reforça o posicionamento daqueles que 

defendem que “bandido bom é bandido morto” e a “retroalimentação” do ciclo de violência. 

 No senso comum, o entendimento que prevalece é que a polícia deve agir com rigidez 

e que “sua principal função é prender bandido” (SENASP, 2013) e, por isso, precisa ser rígida 

em suas ações, agindo com violência na detenção de criminosos, entretanto, em relação a si 

mesmas, familiares e amigos, as pessoas exigem que a polícia dispense um tratamento 

humanitário. Assim, essa ambiguidade existente na sociedade reflete diretamente nas atividades 

policiais.  

 A Pesquisa Nacional sobre Segurança Pública e Direitos Humanos constatou esse 

enfrentamento:  
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A cultura arraigada no convívio social que remete a polícia a uma imagem de violência 

ainda é muito disseminada, e nem mesmo a polícia comunitária tem conseguido 

diminuir significativamente essa relação extremamente problemática que se 

estabelece entre o policial e a sociedade civil.(...) Assim, a não-assimilação e 

incompreensão da importância do respeito aos direitos humanos pela própria 

sociedade, carregada de preconceitos alimentados pela grande mídia, interfere 

significativamente na atuação do policial. (SENASP, 2013) 

 

Logo, é possível depreender, a partir das considerações aqui traçadas, que a Educação 

em Direitos Humanos para forças policiais não é elemento suficiente para reverter o crescente 

quadro de letalidade nas intervenções policiais em serviço, como pretendia investigar o recorte 

do presente estudo. Muitas variáveis contribuem para reforçar essa conclusão: o conteúdo 

essencialmente jurídico da disciplina de direitos humanos nos cursos de formação; a reduzida 

carga horária dispensada à matéria; as incipientes práticas de educação transversal e 

interdisciplinar do conteúdo de direitos humanos; a predominância de docentes militares que 

ministram a disciplina, dos quais sequer foi possível constatar especialização para tal magistério 

nos estados pesquisados; a inexistência de acompanhamento continuado após a formação com 

foco na redução da violência institucional; as questões da prática policial são apartadas da 

formação nas academias;  distanciamento com a comunidade na atuação cotidiana e; a 

prevalência da concepção de que a polícia tem o dever de ser violenta na contenção da 

criminalidade.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A proposta inicial do presente estudo se propunha a analisar comparativamente a 

formação policial em Direitos Humanos e a variação dos índices de mortes, por estado da 

Federação, resultantes do “trabalho policial”. Pretendia-se analisar dados dos cinco estados que 

apresentam os maiores índices de letalidade na ação policial (Alagoas, Rio Grande do Norte, 

Paraná, Pará e Maranhão); e os cinco estados que indicam os menores números de mortes por 

ação policial (Mato Grosso, Distrito Federal, Paraíba, Tocantins e Piauí) num universo 

pesquisado de 27 unidades da Federação, tomando como base os dados do 10º Anuário de 

Segurança Púbica, publicado em novembro de 2016, pelo Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, com a compilação das informações referentes aos anos de 2014 e 2015.   

Como lacuna investigativa, a pesquisa se assentou na ausência de estudos que traçam a 

análise comparativa entre a Educação em Direitos Humanos para as polícias militares e a 

mortalidade de pessoas na atuação policial, a fim de verificar a repercussão, ou não, da 

formação em direitos humanos na atuação prática dos policiais militares, especificamente, 

apesar das pesquisas já realizadas no âmbito das polícias e dos direitos humanos.  

Infelizmente as aspirações iniciais não puderam se concretizar. Dos questionários com 

dez quesitos, direcionados aos Secretários de Segurança Pública, apenas quatro estados 

enviaram respostas, quais sejam: Rio Grande do Norte, Pará, Paraná (segundo maior indicador 

de letalidade em ações policiais militares) e Mato Grosso (estado com o menor índice). A 

análise dos componentes curriculares e das características da formação policial militar tiveram 

foco nos cursos de formação de oficiais, pois as repostas recebidas não comtemplavam a 

formação de praças.  Para estender a análise da formação em direitos humanos, a investigação 

incorporou as considerações traçadas na Pesquisa Nacional sobre Segurança Pública e Direitos 

Humanos sobre a formação policial. 

Antes do exame sobre as variáveis que incidem na formação policial, levantou-se, no 

primeiro capítulo, a questão relevante decorre do contexto histórico, da relação íntima das 

instituições policiais com as estruturas de poder, atuando como instrumento de controle social. 

A convivência com a população foi permeada por conflitos, em nome da manutenção da ordem 

pública, “justificando”, várias vezes, a postura truculenta e arbitrária das polícias. O poder 

instituído e suas implicações constituem um grande entrave para a implementação das 

mudanças necessárias, uma vez que se vale do aparato policial para sustentar-se, o que gera o 

paradoxo proteção-medo, que permeia as polícias brasileira até os tempos atuais. 

Foi necessário, também, discorrer no segundo capítulo, sobre a Educação em Direitos 
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Humanos no Brasil e sua inserção da formação dos profissionais de segurança pública. Assim, 

não se pode negar que a implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, 

instituindo as Ações Programáticas para a Educação dos Profissionais do Sistema de Justiça e 

Segurança Práticas, assim como a criação da Matriz Curricular Nacional para a Formação dos 

Profissionais de Segurança Pública do Ministério da Justiça contribuíram para inserir os direitos 

humanos como campo indispensável na formação policial, como já foi discutido. 

Foram consideradas as seguintes variáveis: a inclusão da disciplina de Direitos 

Humanos nos componentes curriculares dos cursos de formação policial dos pesquisados; os 

objetivos e conteúdos que compõem o Plano de Ensino da disciplina de Direitos Humanos 

ministrada em cada estado; modalidades  da disciplina no curso de formação, assim como qual 

a formação do docente responsável pela disciplina de Direitos Humanos nas unidades 

federativas pesquisadas;  escolaridade exigida para ingresso no curso, duração do curso, e; a 

existência ou não de acompanhamento dos egressos dos Cursos de Formação Policial em 

relação à letalidade nas intervenções policiais.  

Denota-se que os critérios de ingresso, a formação, além do conteúdo curricular similar, 

os estados pesquisados, independentes dos indicadores de letalidade nas ações policiais 

militares em serviço, apresentam similitudes quanto à formação policial, não tendo influência 

significativa sobre os indicadores apontados no 10º Anuário de Segurança Pública. Assim, a 

hipótese investigativa inicial de que os estados cujos policiais tem mais formação em direitos 

humanos possuem os menores índices de mortes em ações policiais militares não se confirmou, 

assim como não foi possível estabelecer uma relação causal entre formação em direitos 

humanos e aumento ou diminuição de mortes em intervenções policiais militares.   

 Ao se debruçar sobre as informações recebidas e ainda considerar as análises da 

Pesquisa Nacional sobre Segurança Pública e Direitos Humanos da SENASP, foi possível 

constatar que as instituições policiais, responsáveis pela formação dos seus membros, têm uma 

necessidade latente de repensar as práticas e ações formativas, essenciais para a reformulação 

e qualificação das próprias instituições, frente ás novas demandas da sociedade democrática 

brasileira.  

As transformações, contudo, não podem ficar adstritas ao ambiente das academias de 

formação, até mesmo porque o policial-aluno formação atuará, num futuro próximo, no 

enfretamento das demandas sociais da segurança pública. Devem constituir, portanto, a 

ressignificação das funções das próprias instituições policiais enquanto atores sociais, 

coparticipantes da construção de uma nova concepção de segurança. Assim, a Educação em 

Direitos Humanos, como paradigma da formação policial, se mostra fundamental para a 
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atividade policial no contexto do Estado Democrático de Direito e o “não-reconhecimento dos 

direitos humanos e de cidadania por parte desses dispositivos que compõem o rol das 

instituições no Estado brasileiro inviabiliza a prática de resolução dos conflitos e da pacificação 

dos espaços sociais”. (CARUSO; PATRÍCIO; PINTO, 2010) 

A reformulação dos currículos das escolas policiais é uma necessidade latente, após 

observar que a Educação em Direitos Humanos nos estados pesquisados está muito aquém das 

exigências de democratização da segurança pública. As práticas metodológicas da 

interdisciplinaridade e transversalidade permitem que o tema dos direitos humanos, ao mesmo 

tempo dialogue com o conteúdo das demais disciplinas da formação, bem como perpassem por 

todos os temas evidenciados e ocultos nas matrizes curriculares, a fim de proporcionar ao aluno 

em formação, futuro policial, uma experiência de ensino-aprendizagem.  

 Por fim, retomemos os questionamentos iniciais: por que determinados conteúdos estão 

presentes nas matrizes curriculares, em detrimento de outros? Existem diferenças significativas 

entre a formação policial militar em direitos humanos nos Estados com menores índices de 

mortes perpetradas por policias e aqueles que apesentam os maiores indicadores de letalidade 

policial? É possível estabelecer uma relação entre a forma como a Educação em Direitos 

Humanos é inserida no contexto da formação policial, quanto ao conteúdo, carga horária, perfil 

docente, e a violência policial registrada nos Estados da Federação apontados? Foram apuradas 

as seguintes respostas:  

A formação policial militar tem conteúdo direcionado aos valores intrínsecos da 

profissão, privilegia o conhecimento técnico em lugar da formação geral, possui um conteúdo 

de direitos humanos de cunho legalista, distante da atuação policial cotidiana e aquém de 

questões humanitárias relevantes. Nos estados pesquisados existe uma aproximação do 

conteúdo curricular muito maior do que as sutis particularidades percebidas, as práticas 

metodológicas também se assemelham, assim como o perfil docente, assim não forma 

constatadas diferenças significativas. As análises da Pesquisa Nacional sobre Segurança 

Pública também abordam tais constatações: “As academias de todo o Brasil, apesar das graves 

falhas ainda existentes, vêm tentando orientar sua formação na base curricular da SENASP”, 

todavia persiste a grande lacuna existente entre o que é ensinado e trabalhado teoricamente nas 

academias com as práticas cotidianas.  

Em decorrência disso, não foram encontrados fatores na formação policial em direitos 

humanos, que possam ser apontados como nexo causal de que os índices de letalidade em 

intervenções policiais possam apresentar resultados diversos nos estados pesquisados, diante 

da aproximação na forma como a Educação em Direitos Humanos é empregada. Entretanto, ao 
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se considerar a crescente nacional no número de mortes em ações policiais militares em serviço, 

podemos apontar elementos deficientes da formação policial em geral que incidem sobre essa 

letalidade, quais sejam: a ênfase legalista do conteúdo de direitos humanos, o distanciamento 

com a prática policial, as práticas metodológicas ineficientes, a história de violência policial 

“naturalizada” nas atividades policiais, a inexistência acompanhamento dos policiais egressos 

e falta de continuidade na formação desses agentes.  

Foi factível constatar que, da forma como é empregada, a formação policial em direitos 

humanos não tem se mostrado eficaz na transformação, de forma satisfatória, da compreensão 

e da cultura sedimentada dos operadores de segurança pública com relação aos direitos 

humanos, em especial policiais militares, nicho pesquisado no presente estudo, o que inviabiliza 

uma ruptura com as velhas práticas e construção de uma postura eficaz na consolidação de uma 

segurança pública cidadã. 

Ponto que merece destaque é a inadequação das políticas públicas voltadas para a 

segurança e atividade policial. Assim, se os governos quiserem mudar os dispositivos policiais, 

necessitarão promover uma ruptura com o velho modelo das polícias, pois não há mudança sem 

atingir nas estruturas de poder desses aparelhos e sem alterar seus marcos legais que sustentam 

suas práticas, sob o prisma do Estado democrático de Direito. 

Essas transformações devem passar pela formação policial, alicerçada na garantia, 

promoção e defesa dos direitos humanos, perpassando, assim, pela adequação curricular e das 

práticas de ensino, com o fim de qualificar o policial como profissional pertencente a uma 

sociedade, com atuação crítica, construtiva e mais próxima da realidade social.  

Concomitantemente à formação, a ruptura com as velhas práticas institucionais, que se 

apoiam nas ações repressivas de polícia, em nome da manutenção da ordem, se mostra 

essencial. O paradigma repressivo da ação policial precisa ser desconstruído, submetendo as 

forças policiais a uma gestão racional, assim como a uma adequação dos marcos legais, 

sobretudo no que diz respeito aos rígidos códigos militares exacerbados na aplicação dos 

dogmas de hierarquia e disciplina, implantando uma aproximação com as demandas da 

sociedade.   
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ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA MILITAR 

DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA 

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR COSTA VERDE 

 

EMENTAS – 1º ANO DO CFO 

AREA TEMÁTICA III 

CULTURA E CONHECIMENTOS JURÍDICOS 

 

DISCIPLINA: DIREITOS HUMANOS 

CARGA HORÁRIA: 30 

 

1. MAPA DE COMPETÊNCIA DA DISCIPLINA 

1.1 Aspectos Conceituais 

 Aspectos éticos históricos, culturais. 

 Princípios constitucionais dos direitos e garantias fundamentais. 

 Estatuto da criança e do adolescente. 

 Estatuto do idoso. 

 Direitos individuais homogêneos, coletivos e transindividuais. 

 Direitos difusos. 

 O profissional de segurança pública frente aos direitos humanos. 

 

1.2 Aspectos Procedimentais 

 Observância aos direitos humanos nas atividades exercidas. 

 Reflexão sobre o servir e proteger em se tratando da Defesa Pessoal, como 

responsabilidade social para a reorientação da sua práxis. 

 Planejamento das ações voltadas para servir e proteger o cidadão como 

responsabilidade social e política. 

 Tratamento adequado a grupos vulneráveis. 

 

1.3 Aspectos Atitudinais 



   

 

 Sensibilidade para a percepção do ser humano como titular de direitos. 

 Solidariedade na ação de servir e proteger, e o compromisso com o “bem-estar” 

de quem recebe cuidado, respeitando-o como cidadão, em qualquer 

circunstancia. 

 Desmistificação dos Direitos Humanos como dimensão exclusiva da área 

jurídico-legalista. 

 

2. OBJETIVO 

 Proporcionar ao aluno uma visão política da construção e afirmação dos Direitos 

Humanos na marcha civilizatória e destacar a consolidação deste movimento 

histórico na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Destacar, 

igualmente, a influência deste documento balizador nas constituições 

contemporâneas e enfocar particularmente o processo brasileiro, com ênfase no 

papel do Estado e seus órgãos de manutenção da segurança pública e justiça, de 

modo a capacitá-los a: 

 Identificar, explicar e valorizar os princípios e normas nacionais e internacionais 

que regem os Direitos Humanos; 

 Compreender a evolução histórica dos Direitos Humanos, mundialmente e no 

Brasil; 

 Reconhecer e debater os princípios constitucionais e as normas dos Direitos 

Humanos que regem a atividade policial. 

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

3.1 Introdução 

 Abordagem histórico-cultural, observando os direitos humanos nas atividades 

exercidas, sensibilização para a percepção do ser humano como titular de 

direitos e buscar uma reflexão sobre o servir e proteger em se tratando da Defesa 

Social, como responsabilidade 

 Social para a reorientação da sua práxis,  

 História Social e Conceitual dos Direitos Humanos e Fundamentos Históricos e 

Filosóficos. 

 Desmistificação dos Direitos Humanos como dimensão exclusiva da área 

jurídico-legalista, enfocando as Dimensões Ético-Filosófica, Histórica, Jurídica, 



   

 

Cultural, Econômica, Psicológica e Político-Institucional dos Direitos Humanos 

na ação do profissional da área de Segurança Pública. 

 

3.2 Contextualização 

 A Ação do Profissional de Segurança Pública nos Mecanismos de Proteção 

Internacionais e Nacionais dos Direitos Humanos. 

 Princípios Constitucionais dos direitos e garantias fundamentais, como 

embasamento para o planejamento das ações voltadas para servir e proteger o 

cidadão como responsabilidade social e política. 

 Programa Nacional de Direitos Humanos, a Segurança Pública e o Sistema 

Nacional de Direitos Humanos. 

 Direitos individuais homogêneos, coletivos e transindividuais. 

 O profissional de segurança pública frente às diversidades aos direitos dos 

grupos vulneráveis. Programas nacionais e estaduais de proteção e defesa. 

 A Cidadania do profissional da área de Segurança Pública. 

 

4. PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

 História de Vida, Elaboração Conceitual dos Direitos Humanos; 

 Construir a partir da vivência pessoal uma elaboração conceitual pluridisciplinar 

dos Direitos Humanos; 

 Aulas expositivas de caráter teórico, recursos grupais (discussão em grupo, 

seminários); 

 A análise e discussão de textos doutrinários e legais, com uso de recursos 

audiovisuais; 

 Mesas redondas, painéis, seminários que são fundamentais como estratégia. 

 

5. RECURSOS AUXILIARES 

 Quadro branco, Data show, notebook.  

 Uso de filmes, vídeos, livros e apostilas. 

 Visitas técnicas e aulas extras. 

 

 

 



   

 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação será feita através de debates em grupo e redação de textos individuais 

e coletivos contendo as produções realizadas em sala de aula (oficinas) e reflexões 

teóricas dos alunos elaboradas a partir das aulas, de questões apresentadas pelos 

educadores e das leituras indicadas pelos educadores. 
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