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RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é identificar os elementos constitutivos que conduzem à percepção 

negativa da população acerca da atividade policial militar, tema que possui como justificativa 

as críticas ao comportamento das autoridades policiais que são ainda na atualidade pouco 

preparadas e qualificadas em conceitos humanistas que os orientem a lidar com o cidadão de 

bem, na medida em que a atividade policial militar, além de ser percebida pela população 

como tecnicamente ineficiente no combate à criminalidade, requer mudanças de ações e 

estratégias urgentes a fim de restaurar a segurança, credibilidade e, consequentemente, a 

melhoria da percepção da instituição policial militar perante a sociedade. O procedimento 

metodológico aplicado foi a pesquisa bibliográfica. Concluiu-se que a transformação, 

valorização e atuação cidadã da polícia, visando à melhoria de sua imagem perante a 

sociedade, abrangem a efetiva implementação de ações, dentre as quais a atuação voltada à 

prevenção da violência e da criminalidade; medidas preventivas de promoção da cidadania e 

inclusão social; reaparelhamento da polícia; melhor formação e qualificação do policial 

militar; e implementação de políticas internas de valorização do policial militar como 

profissional da segurança pública; que que se trata de transformar a mentalidade 

organizacional e administrativa da polícia, que requer reformulação cultural do modelo 

policial atual para uma cultura de segurança em benefício do cidadão, o que somente ocorrerá 

na medida em que a instituição repense seus valores administrativos, estruturais e 

organizacionais de responsabilidade no combate ao crime e de resgate de sua imagem como 

instituição responsável pela segurança do cidadão e pela garantia do Estado Democrático de 

Direito.  

 

Palavras-Chave: Policiais Militares, Percepção Negativa da Sociedade, Qualificação e 

Valorização do Policial. 

 

ABSTRACT 

The objective of this article is to identify the constitutive elements that lead to the negative 

perception of the population about the military police activity, a theme that has as justification 

the criticism of the behavior of the police authorities that are still currently unprepared and 

qualified in humanistic concepts that orient them to to deal with the good citizen, insofar as 

military police activity, in addition to being perceived by the population as technically 

inefficient in the fight against crime, requires urgent action changes and strategies in order to 

restore security, credibility and, consequently, improvement of the perception of the military 

police institution in society. The methodological procedure applied was the bibliographical 
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research. It was concluded that the transformation, valorization and citizen action of the 

police, aiming at the improvement of their image before the society, cover the effective 

implementation of actions, among which the action focused on the prevention of violence and 

crime; preventive measures to promote citizenship and social inclusion; police resettlement; 

better training and qualification of the military police; and implementation of internal policies 

for the valorization of the military police officer as a public security professional; that it is a 

question of transforming the organizational and administrative mentality of the police, which 

requires a cultural reformulation of the current police model for a culture of security for the 

benefit of the citizen, which will only occur to the extent that the institution rethinks its 

administrative, structural and organizational values responsibility in the fight against crime 

and to rescue its image as an institution responsible for the security of the citizen and for the 

guarantee of the Democratic State of Law. 

 

Key-words: Military Police Officers, Negative Perception of Society, Qualification and 

Appreciation of Police Officer. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 trata a segurança pública como um dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos (art.144), bem como determina que ela deve ser exercida 

pelo Estado para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, por meio de instituições, dentre as quais a Polícia Militar que, vinculada ao poder 

público estadual, tem a função de exercer a defesa e manutenção da tranquilidade pública, 

segurança e salubridade pública, haja vista que a sociedade necessita dessa proteção e de que 

ela seja fornecida a cada uma das pessoas que a integram, independentemente de sexo, raça ou 

situação econômica. 

No entanto, em contraposição ao poder-dever de o policial militar em relação à 

segurança da coletividade, destaca-se a percepção negativa da população com o trabalho 

policial militar, que é decorrente de situações nas quais se configura o desrespeito aos direitos 

básicos e fundamentais do cidadão e, nesse sentido, muito se tem discutido acerca da 

agressividade do policial militar, um agente do Estado que, por vezes, demonstra desrespeito 

e brutalidade, transgredindo direitos fundamentais do cidadão, como o direito à vida e à 

integridade física.  

Neste cenário, encontra-se a justificativa para o presente estudo, encontrando-se em 

Zaluar (2014) que, talvez por razões históricas e influências culturais, a exemplo do regime 

militar no qual a prática da violência contra cidadãos foi uma constante, continua 

apresentando seus reflexos sobre o comportamento das autoridades policiais que são ainda na 

atualidade pouco preparadas e qualificadas em conceitos humanistas que os orientem a lidar 

com o cidadão de bem, na medida em que a atividade policial militar, além de ser percebida 
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pela população como tecnicamente ineficiente no combate à criminalidade, requer mudanças 

de ações e estratégias urgentes a fim de restaurar a segurança, credibilidade e, 

consequentemente, a melhoria da percepção da instituição policial militar perante a sociedade.  

Para tanto, tem-se o seguinte questionamento: Quais são os elementos constitutivos da 

percepção negativa da população acerca da atividade policial militar?  

Mediante tal contextualização, o objetivo deste artigo é identificar os elementos 

constitutivos que conduzem à percepção negativa da população acerca da atividade policial 

militar. 

Para a consecução dos objetivos propostos foi aplicado o procedimento metodológico 

da pesquisa bibliográfica que, de acordo com Cervo e Bervian (2011), possui natureza de 

pesquisa descritiva, tendo em vista a necessária revisão da literatura especializada, 

abrangendo os principais tópicos sobre a questão delimitada. 

 

1. VIOLÊNCIA X FORÇA NA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR 

 

Muniz et al (2011) afirmam que existe uma ingenuidade perigosa na percepção e 

distinção do uso da violência (um ato arbitrário, ilegal, ilegítimo e amador) e do recurso à 

força (um ato discricionário, legal, legítimo e idealmente profissional), considerando-se que 

intervenções tecnicamente corretas do ponto de vista da ação policial têm sido avaliadas pelo 

senso comum como "brutalidade policial", resultando em incerteza e risco para as 

organizações policiais, considerando que o policial é o agente do Estado legalmente 

autorizado ao uso da força, podendo intervir em resoluções dos conflitos, desde a negociação 

até a imposição de formas de obediência, assumindo o policial o papel de um coordenador 

que decide o que será feito, comanda as ações e determina os comportamentos.  

Os autores pontuam que é imprópria a ideia de que existe ordem pública sem a 

possibilidade do recurso à força, já que ignora o papel da polícia na mediação de conflitos e 

consideram que, em uma realidade conflituosa, quando ninguém está disposto a ceder, um 

dos lados tem de dispor da força, assim restando a solução percebida como violenta (e 

consequentemente arbitrária, ilegal, ilegítima e amadora). Muniz et al (2011) afirmam que a 

força respalda a autoridade da polícia e é inseparável de todas as suas ações, ainda que 

permaneça como potencial na maioria dos casos que são ocorrências propriamente criminais.  

Os autores defendem, para a atividade policial, o uso comedido da força, haja vista 

que não podem estabelecer práticas de abordagem policial excluindo-se o uso da força. De 

modo contrário, as organizações policiais perderiam uma parte importante de sua 
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superioridade de método diante das situações de desordem e ilícito. No entanto, o uso da 

força policial deve ser provida de método a fim de se evitar seu uso amador, ilegítimo e ilegal 

principalmente em situações de baixa visibilidade, que escondem o amplo uso inadequado da 

força, com o registro de ocorrência apontando como desacato ou abuso de autoridade. 

Nesse sentido, segundo Porto (2014), existe a percepção de que as ações da Polícia 

Militar envolvem exclusivamente o combate ao crime, o que resulta na omissão dos registros 

de não concretização de ações ilícitas em vista da presença da polícia e, consequentemente, a 

cobrança de maior produtividade, resultando na percepção da sociedade de que o trabalho 

policial existe tão somente para reprimir o crime, prejudicando-se o trabalho preventivo. 

Não existem, portanto, de acordo com Porto (2014), instrumentos adequados de 

medição da realidade do trabalho ostensivo da Polícia Militar, trabalho que acaba sendo 

invisível para a sociedade, ao contrário do que ocorre com os eventuais excessos e abusos, 

que repercutem enorme e negativamente por toda a sociedade e, dessa forma, o uso da força 

que, conforme afirma a autora, é onipresente em toda ação policial, é classificada como algo 

intrinsecamente maléfico. 

 

1.1 A PERCEPÇÃO DA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR 

 

1.1.1 A Violência policial 

 

Para Morgado (2015), a situação da violência policial no Brasil tem se apresentado 

crescentemente sem controle pelos poderes públicos, além do que os agentes desse poder 

apresentam-se sem a devida qualificação profissional para o enfrentamento da situação. 

Talvez por razões históricas e influências culturais, a exemplo do regime militar no qual a 

prática da violência contra cidadãos foi uma constante, refletindo-se sobre o comportamento 

atual das autoridades policiais, o que tem justificado a aceitação de alguns casos, 

principalmente os que envolvem a violência policial contra criminosos; ao contrário, os 

policiais são responsáveis pela garantia de segurança do cidadão e, no entanto, o que se 

presencia são casos de violência policial cada vez mais absurdos, que se constituem em claro 

desrespeito aos direitos humanos. 

Mesquita Neto (2007) apresenta quatro concepções diferentes a respeito da violência 

policial. A primeira refere-se à autorização constitucional de uso da força física contra outra 

pessoa no cumprimento do dever legal, sob o argumento de preservação da segurança e ordem 

públicas e também da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ou seja, considera-se 

juridicamente ilegal somente a força física aplicada pelos policiais quando esta não é 
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relacionada ao cumprimento do dever legal (policiais em folga e nos casos de uma briga 

doméstica, por exemplo).  

A segunda concepção tem como base o critério da legalidade e, para o autor, tal 

concepção da violência policial é relativamente rígida e restrita, pois inclui apenas os casos 

ilegais da força física, puníveis de acordo com a lei penal e/ou civil, mas que exclui um 

grande número de usos de força física, considerados ilegítimos ou injustos, mas não ilegais, 

tais como o uso desnecessário ou excessivo da força na resolução de pequenos conflitos ou na 

prisão de um criminoso, estes caracterizados como ato de força que é justificado pelo dever de 

preservação da segurança pública e não como um ato de violência. 

A terceira concepção de violência policial, Mesquita Neto (2007) denomina de 

jornalística, sendo aquela que é bastante difundida nos meios de comunicação social e que 

inclui não somente os usos ilegais e os ilegítimos, mas também e principalmente os usos 

irregulares, anormais, escandalosos ou chocantes da força física por policiais contra outras 

pessoas, dessa forma com forte influência na opinião pública. 

Segundo Mesquita Neto (2007), a quarta concepção de violência policial apresenta 

análise de uso excessivo da força desenvolvida por Carl Klockars, segundo o qual a violência 

policial é também entendida como “o uso de mais força física do que um policial altamente 

competente consideraria necessário em uma determinada situação”. Para o autor, trata-se de 

uma concepção mais flexível e abrangente, pois considera que o uso da força policial contra 

as pessoas é considerado um ato de violência policial, um comportamento antiprofissional, 

não-profissional ou pouco profissional. 

As concepções acima apresentadas são referenciadas por Mesquita Neto (2007) como 

compatíveis com as principais teorias sobre a violência policial (a) explicação estrutural: as 

“causas” da violência policial estariam nas desigualdades sociais e particularmente 

econômicas, políticas, culturas, personalidades e atitudes autoritárias; (b) explicação 

funcional: seria uma resposta às crises do sistema social e/ou político; e (c) explicação 

processual: a violência policial é utilizada por organizações ou agentes policiais como um 

instrumento para a resolução de conflitos ou como forma de expressão desses conflitos.  

Dados do Anuário Estatístico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2017) 

enumeram para o período de 2015/2016, por unidade da federação e segundo a qualidade dos 

dados fornecidos pelos estados, o número de mortes decorrentes de intervenções da Polícia 

Civil e Polícia Militar (Tabela 1): 

 

 



Tabela 1 – Mortes decorrentes de intervenções policiais 

Grupos 

segundo 

qualidade dos 

dados (2) 

Brasil e Unidades 

da Federação 

Mortes decorrentes de 

intervenções de 

Policiais Civis em 

serviço 

Mortes decorrentes 

de intervenções de 

Policiais Militares 

em serviço 

Mortes decorrentes de 

intervenções de 

Policiais Civis fora de 

serviço 

Mortes decorrentes de 

intervenções de Policiais 

Militares fora de serviço 

Total 

Ns. Absolutos Ns. Absolutos Ns. Absolutos Ns. Absolutos Ns. Absolutos Taxa (3) 
Variação (%) 

2015 (4) 2016 2015 (4) 2016 2015 (4) 2016 2015 (4) 2016 2015 (4) 2016 2015 2016 

  Brasil 95 96 1.504 1.782 45 55 355 424 3.330 4.224 1,6 2,0 25,8 

Grupo 1 

Alagoas 19 11 77 97 0 0 0 0 96 108 2,9 3,2 11,9 

Amazonas 0 8 30 24 0 1 3 4 33 37 0,8 0,9 10,3 

Ceará ... ... ... ... ... ... ... ... 86 109 1,0 1,2 25,9 

Espírito Santo 2 1 15 27 0 0 8 22 25 50 0,6 1,3 97,8 

Minas Gerais 5 1 65 91 6 3 32 22 108 117 0,5 0,6 7,7 

Pará ... ... ... ... ... ... ... ... 193 282 2,4 3,4 43,9 

Paraíba  6 6 9 16 0 0 0 0 15 22 0,4 0,6 45,7 

Paraná  2 10 214 210 2 2 28 45 246 267 2,2 2,4 7,8 

Pernambuco 5 6 37 60 2 9 ... ... 44 75 0,5 0,8 69,3 

Piauí 0 1 11 19 2 1 5 6 18 27 0,6 0,8 49,6 

Rio de Janeiro ... ... ... ... ... ... ... ... 645 925 3,9 5,6 42,7 

Rio Grande do 

Norte 
2 10 74 55 ... ... ... ... 76 65 2,2 1,9 -15,3 

Santa Catarina 3 3 51 52 1 0 8 7 63 62 0,9 0,9 -2,9 

Grupo 2 

Acre ... 2 8 14 ... 1 2 5 10 22 1,2 2,7 116,5 

Goiás 3 0 111 179 4 3 23 27 141 209 2,1 3,1 46,3 

Maranhão 2 3 85 122 1 0 1 2 89 127 1,3 1,8 41,7 

Mato Grosso 2 8 4 7 0 0 2 0 8 15 0,2 0,5 85,2 

Mato Grosso do Sul 10 0 23 24 ... ... 7 2 40 26 1,5 1,0 -35,8 

Rio Grande do Sul 6 7 74 119 2 9 29 33 111 168 1,0 1,5 50,8 

São Paulo  26 14 580 576 22 24 204 242 832 856 1,9 1,9 2,1 

Sergipe  ... ... ... ... 0 0 ... ... 43 94 1,9 4,1 116,4 

Grupo 3 

Amapá 0 0 19 58 0 1 1 0 20 59 2,6 7,5 189,1 

Distrito Federal (5) ... 0 ... 7 ... ... ... ... 10 7 0,3 0,2 -31,5 

Rondônia 0 0 8 14 0 0 1 4 9 18 0,5 1,0 97,9 

Roraima 2 4 ... ... 3 1 ... ... 5 5 1,0 1,0 -1,7 

Tocantins 0 1 9 11 0 0 1 3 10 15 0,7 1,0 48,3 

Grupo 4 Bahia ... ... ... ... ... ... ... ... 354 457 2,3 3,0 28,5 

Fonte: FBSP (OUT/2017).



Observa-se que os dados relativos à Polícia Civil totalizam 140 pessoas mortas em 

2015 e 151 mortes decorrentes de intervenções em 2016. Relativamente ao número de pessoas 

mortas em decorrência de intervenções da Polícia Militar, por certo em vista de sua 

característica de policiamento ostensivo, é observado o total de 1.859 mortes em 2015 e 2.206 

pessoas mortas em 2016. 

Segundo Guimarães et al (2015), a violência policial tem base na prática do abuso de 

autoridade contra o cidadão, com significativo aumento desse tipo de crime, tal como 

observado nos Dados do Anuário Estatístico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

(FBSP, 2017), em vista do aumento de 25,8% na comparação dos dados entre os anos 2015 

(com 3.330 mortes) e 2016 (com 4.224 mortes), chamando atenção a variação do estado do 

Amapá, que registrou aumento de 189,1% nos registros de mortes decorrentes de intervenções 

policiais. 

Em informações publicadas em livro, o Anuário Estatístico do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP, 2015) destaca que as ocorrências letais de civis em ações policiais 

recebem as seguintes denominações: resistência seguida de morte, autos de resistência, morte 

em confronto, bem como nomes como homicídio, homicídio com a motivação de 

enfrentamento com a polícia, homicídio ou lesão corporal seguida de morte, resistência com 

morte do opositor e, ainda, resistência com pessoas mortas. 

As polícias Civil e Militar aparecem constantemente envolvidas em violência policial 

cometida principalmente contra as populações segregadas e suspeitas de algum crime, o que 

perpassa pela cultura do autoritarismo das elites contra as não-elites, caracterizando tal tipo de 

violência como “endêmica” e que faz parte, desde o Brasil tradicional, da estrutura social e 

política brasileira e o dilema das autoridades para mantê-la sob controle, o que comprova a 

existência de enorme lacuna entre o que está escrito na lei e a realidade brutal da aplicação da 

mesma, afirma Costa (2014). 

Para Cardia et al (2013), o uso abusivo da força policial não é incomum em países da 

América Latina e na África do Sul, existindo esquadrões da morte e grupos de execução 

sumária e, assim, violações de direitos humanos, sugerindo os autores que em países que 

possuem democracias recém-instaladas é difícil um maior controle público dos recursos, além 

do que o sistema de justiça parece ser um dos mais resistentes às mudanças.  

Para os autores, no uso abusivo da força policial, considera-se a existência de um 

processo de desumanização que começa com a violação de suas prerrogativas legais e termina 

com a violência, uma percepção que permite ao policial dispor daquele que lhe é inferior e, 

assim, legitimar possíveis práticas arbitrárias que, geralmente, caracterizam o abuso de poder. 
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Costa (2014) apresenta a visão de Skolnick (1966), que refere à violência policial 

como uma combinação de perigo e autoridade associada ao risco e, dessa forma, o policial usa 

a força ilegal de acordo com o perigo a que é submetido ou quando sua autoridade é 

questionada ou desrespeitada, havendo clara diferença na abordagem aos pobres e ricos e, 

com estes últimos o policial tende a ser mais civilizado porque, teoricamente essas pessoas 

não oferecem nenhum risco à sua segurança, o que faz com que a democracia não se efetive 

para a maioria da população. 

 Nesse sentido, o Anuário Estatístico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

(FBSP, 2015) destaca que é baixo o índice de confiança na polícia brasileira (29,9%), 

contrapondo-se à alta taxa de opiniões de que a polícia brasileira não é confiável (70,1%), que 

é associado diretamente à percepção negativa do cidadão em relação à polícia, principalmente 

a Polícia Militar em vista de sua função de policiamento ostensivo, conforme o Gráfico 1.  

 
Gráfico 1 – Índice de confiança nas Polícias Brasileiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FBSP, 2015. 

 

Em tal contexto, Mesquita Neto (2007) descreve um cenário no qual a violência 

policial tem preocupado cada vez mais os cidadãos, a própria instituição policial, governantes 

e a sociedade como um todo, haja vista que é praticada por agentes do Estado que, a rigor, 

teriam a obrigação constitucional de garantir a segurança pública e a obrigação de proteção ao 

cidadão, observando que os casos de violência policial geram um sentimento de descontrole e 

insegurança na sociedade, podendo contribuir, segundo o autor, para a desestabilização de 

governos e de regimes democráticos. 

Complementa o autor que o exercício da violência é percebido como associado ao 

cumprimento do dever policial, legitimando o papel do Estado como detentor do uso da força 
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e coerção, o que também faz parte da cultura da sociedade, orientando a conduta do policial 

em situações nas quais ele está ou não em serviço; e a distinção entre o policial de rua, vítima 

das pressões e do risco, e violento à semelhança da sociedade da qual se origina; e o policial 

que atua no interior das corporações. 

Do mesmo modo, a análise de Porto (2014) também aponta que a violência policial é 

percebida como uma estratégia de afirmação de uma categoria profissional pouco reconhecida 

e que visualiza nos atos de violência, o caminho para sua valorização social e reconhecimento 

em contraposição ao despreparo em disciplinas das áreas sociais e humanidades. 

No entanto, Porto (2014) assevera que alguns dirigentes policiais não analisam as 

práticas policiais violentas como inerentes à cultura da corporação e sim como uma cultura da 

sociedade à qual pertencem e que é reproduzida pelo policial, ou seja, a cultura de violência 

da sociedade brasileira é orientadora da conduta policial, reconhecendo, entretanto, a 

necessidade de mudanças na corporação policial, que é condicionada à mudança da sociedade, 

uma sociedade extremamente materialista que está em falência social, pois a família está 

desagregada; as mulheres passaram a dar maior valor e a possuir bens materiais, deixando os 

filhos serem criados pela televisão, internet e babá e não mais conduzindo a educação dos 

filhos; o não cumprimento do papel da escola como ratificadora de padrões morais e valores 

éticos, que também não são mais dados pela família; a igreja também não cumpre mais o seu 

papel. 

Porto (2014) finaliza afirmando que as representações sociais, a partir de entrevistas 

feitas junto às elites policiais, conduzem à percepção de que a sociedade é violenta e o policial 

apenas herdaria um contexto, no entanto o não-dito aponta que o policial seria violento, 

independentemente de sua herança social; por sua vez, o inter-dito (interdito), ou seja, o que 

está entre o dito e o não-dito, aponta que o policial é a materialização da própria violência, 

independente da sociedade que o cerca, uma representação que é, segundo a autora, muito 

próxima do não dito e que a atuação policial legitima o uso da violência como uma forma de 

controle social, pelo que se reconhecem os policiais como agentes responsáveis pela garantia 

da lei e da ordem, e ainda como os únicos detentores de direito. 

Delmondes (2016) pontua a existência da percepção de que o policial se considera 

como alguém diferente do cidadão comum (sua função é sinônimo de matar ou morrer), o que 

faz em nome da lei, mas que também o coloca fora dos parâmetros legais, legitimando a 

violência policial no combate à criminalidade e à violência; afora que o policial se percebe 

“protegido” por uma cultura institucional que inclui a violência como possibilidade para 

conter a violência e cuja atividade pode ser levada até as últimas consequências, ou seja, não 
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há limite para o cumprimento do dever do policial, ressaltando o autor que é a violência 

policial o fator que mais influencia a percepção negativa da sociedade em relação à polícia. 

De todo o exposto, observa-se que as várias formas de manifestação da violência no 

Brasil, a violência policial tem atestado o desrespeito aos direitos básicos e fundamentais do 

cidadão, o que tem causado manifestações de toda sorte no sentido de se modificar a estrutura 

da organização, assim como punir comportamentos desviantes de alguns policiais e modificar 

o comportamento da instituição a fim de que se restabeleça a credibilidade do cidadão e da 

sociedade em geral acerca da missão constitucional que lhe é atribuída por Lei.  

 

1.1.2 A formação do policial 

 

Encontra-se em Lima (2013) que é muito comum nos dias de hoje se ouvir, em todos 

os lugares, comentários sobre a formação deficiente dos agentes responsáveis pelo 

policiamento ostensivo e preventivo no Brasil, os quais são executados com exclusividade 

pelas polícias militares. Em qualquer situação ou ocorrência policial na qual ocorre falha de 

um agente, seja praça ou oficial, o primeiro questionamento feito é sobre a qualidade de sua 

formação, tanto nas escolas como nas academias militares, ressaltando o autor que o 

despreparo de agentes policiais deve-se à insuficiência de formação proporcionada pelo 

Estado, o que influencia, sobremaneira, o grau de insatisfação da sociedade em relação à força 

policial. Para o autor:  

 

É comum, quando se questiona o desempenho dos policiais, relacionar o mau 

desempenho a despreparo, e atribuir o despreparo à má formação. Embora em 

muitos casos a relação seja procedente, como no mau uso da arma de fogo, é preciso 

indagar se realmente o mau desempenho em geral é resultado de despreparo, ou se 

não decorre de fatores de outra ordem (LIMA, 2013, p. 59).   
 

No texto de Lima (2013) há ainda a afirmação de que a formação do policial tem sido 

tradicionalmente centrada na idéia de “treinamento” ou ‘instrução, onde se busca a 

padronização de procedimentos, na base de repetições mecânicas, reproduzindo uma 

ideologia marcadamente repressiva e punitiva, retirando dos policiais a capacidade reflexiva 

diante de situações complexas. Em suma, “condiciona-se” o policial para obedecer a ordens 

irreflexivamente, seguindo comandos para depois colocá-los sozinhos diante da realidade 

conflitiva das ruas para, esperando que aja reflexivamente, que tome decisões com bom senso 

e equilíbrio. 
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Segundo Cardoso (2012), os gestores precisam entender que o policial tem que ser 

educado a gerenciar conflitos que surgem diariamente e ter autonomia para decidir rápido e 

corretamente. Entretanto, para que isso aconteça é importante que o policial também seja 

valorizado enquanto cidadão em sua plenitude. Também não se pode aceitar apenas mudanças 

em nomenclaturas, mas principalmente nas escola de formação, para que se tenha espaços 

para a reflexão e discussão sobre as doutrinas, metodologias e técnicas utilizadas. 

           Muito pertinente e que deve ser objeto de vigília, para não haver solução de 

continuidade, deve ser a importância da transversalidade e a interdisciplinaridade curricular, 

importantíssimas para se alcançar a excelência humana e acadêmica nas situações de ensino-

aprendizagem, a serem propiciadas no curso de formação e ensino policial. Segundo Cardoso 

(2012, p. 39):  

 
Não é possível que se aceite que pessoas que não tem nada a ver com o processo de 

formação venham destruir o que, a muito custo, já foi feito com uma determinada 

turma. Um exemplo disso é quando os alunos estão na fase dos estágios em unidades 

operacionais e recebem dos chamados “antigões” (policiais que já tem muito tempo 

de formado) orientações do tipo: “aqui é diferente da escola”, “esquece toda aquela 

besteira que aprendeste” etc. Portanto, o ensino deve ser o tempo todo aplicado de 

forma continuada.     

 

Muniz et al (2011) pontuam que o treinamento do uso de meios de força precisa ser 

revisto, havendo ainda a necessidade de requalificação de toda a polícia, de acordo com as 

necessidades de ordem pública de uma sociedade democrática, salientando que ainda perdura 

a herança policial do enfrentamento da resistência armada; os policiais recebem treinamentos 

inadequados às armas que carregam no cotidiano de seu trabalho, bem como recebem pouca 

qualificação para o tipo de atividade de risco que exercem.  

Dye (2011) considera que o atual processo de formação do policial brasileiro apresenta 

fortes características de desumanização, apontando o autor que as organizações públicas que 

atuam na área da segurança pública possuem formação que ainda representa o reflexo da 

permanência da ideologia instituída pela ditadura militar das décadas de 1960 a 1980, 

marcada por características de políticas de segurança centralizadas no centro de poder do país, 

em que as forças de segurança do Estado possuíam atuação marcantemente ostensiva e 

repressiva. 

Para o autor, o Estado deveria viabilizar e disponibilizar os investimentos adequados 

para programas permanentes de especialização dos agentes de segurança pública, 

especialmente os policial civis e militares, além da necessidade crescente de qualificação do 

policial para lidar com situações especiais de violência. 
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De acordo com Carvalho Filho (2015), as instituições policiais militares deveriam 

viabilizar a adequada qualificação e treinamento para que se alcancem os objetivos e metas 

impostas, principalmente, pelo rígido e inflexível regime de organizações como as 

organizações policiais militares, observando-se que para o caso de formação e/ou qualificação 

desses agentes há de se ter uma permanente avaliação do perfil de elevada atenção, já que a 

atividade policial é considerada de alto risco; além do perfil de paciência e resistência; 

responsabilidade e cumprimento dos deveres; liderança e poder de decisão; controle 

emocional para o enfrentamento de situações adversas; comprometimento com o serviço; e 

honestidade. 

Carvalho Filho (2015) cita também a necessidade de treinamentos específicos 

fundamentalmente com instruções para a utilização de armamentos letais e não letais, 

especificamente o manuseio de armamentos bélicos; técnicas em fugas, invasões e rebeliões; 

distúrbios de massa; técnicas de sobrevivência em situações de alto risco, com preparação 

física e mental; treinamento de tiro; defesa pessoal e condicionamento físico; e conhecimento 

técnico específico em operações especiais. 

 

1.1.3 Ineficiência técnica e logística 

 

Segundo Delmondes (2016), a organização policial é também percebida com 

desconfiança e descrédito pela sociedade, em vista de sua morosidade e ineficiência 

decorrente de uma estrutura eminentemente burocratizada.  

Sapori (2017) traça um paralelo entre os Sistemas de Segurança Pública dos países 

mais desenvolvidos e dos latino-americanos, e afirma que após o atentado de 11 de setembro 

nos Estados Unidos da América, a maior preocupação dos países economicamente mais 

desenvolvidos é com a chamada “guerra contra o terrorismo”, enquanto que nos países latinos 

a grande problemática da segurança pública dos mesmos se concentra na criminalidade 

urbana, ou seja, na violência praticada por seus próprios membros. 

Para o autor, a organização da Segurança Pública no Brasil é estruturada de forma 

hierarquizada e com funções pré-estabelecidas em seus núcleos operacionais. Porém, as ações 

imediatistas, sem bases diagnósticas, contemplam um desperdício de recursos do Estado em 

detrimento ao momento de caos ou violência e não com bases consistentes, pesquisadas onde 

se poderia planejar e estruturar ações preventivas e não reativas ou imediatistas, o que revela 

sua ineficiência técnica. 
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De acordo com Sapori (2017), as instituições de segurança pública, entre elas a 

instituição Policial Militar, há muito se ressentem de logística adequada, armamento e 

viaturas devidamente atualizadas e modernas; relativamente às condições de trabalho e 

estrutura do Policial Militar, observa-se que a falta de logística adequada, armamentos e 

viaturas devidamente atualizadas e modernas, se somam a pouca valorização profissional e 

baixa qualidade de vida, afora a insuficiente qualificação do profissional, principalmente 

cabos e soldados, denotando-se uma situação de insuficiência no quesito respeito aos direitos 

humanos e à dignidade humana quanto às condições próximas do ideal para o ambiente de 

trabalho do Policial Militar que, cada vez, mais, lida com a criminalidade crescente e cada vez 

mais violenta.  

Segundo Sapori (2017), além da pouca valorização profissional e baixa qualidade de 

vida, em vista de salários aviltantes e contrários à manutenção de condições dignas de 

sobrevivência para o policial e sua família, pelo que se obriga, muitas vezes, a dividir com a 

bandidagem o mesmo espaço de moradia e outras atividades afins. 

De acordo com Balestreri (2008, p. 31), a instituição policial militar tem de suplantar a 

ideia de que os direitos humanos e o cumprimento ao princípio da dignidade humana somente 

é atribuído às instituições que concebem e defendem que os “direitos humanos é coisa de 

bandido e tem serventia e protege apenas os cidadãos que infringem a lei”. 

Expõe Silva (2009, p. 4) que se criou a ideia entre os policiais de que Direitos 

Humanos é apenas uma falácia com o objetivo de proteger os criminosos:  

 
A aplicabilidade de leis protetoras de direitos humanos àqueles considerados 

“bandidos” gera indignação nos policiais pelo simbolismo que ela carrega: são 

normas que visam ao resgate do respeito e da dignidade daqueles que têm seus 

direitos violados, pela própria Polícia, através do reconhecimento e da proteção 

desses direitos. 

 

Para o autor, trata-se de uma situação que gera uma insatisfação nos profissionais da 

segurança pública, que atuam com equipamentos, armamentos e viaturas crescentemente 

sucateados nos últimos anos, ressaltando-se ainda que, numericamente, há a insuficiência de 

armamentos e coletes que, quando disponibilizados, são obsoletos e ultrapassados, além de 

viaturas com mecânica comprometida, o que inviabiliza a eficiência e a eficácia do trabalho 

operacional da Polícia Militar. 

Para Moser e Rech (2012), a falência da estrutura policial brasileira é notória, haja 

vista que, além do sucateamento logístico, seu modelo de atuação estrutural se constitui em 

uma instituição que se utiliza, ainda, de princípios referendados pela cobrança de 
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produtividade centrada nos níveis operacionais, enquanto os níveis gerenciais se formam 

burocratizados e centralizadores, em atuação logística e operacional não condizentes com as 

necessidades de atualização gerencial, em que se tem como premente a adequada estruturação 

das condições de trabalho e de equipamentos para, posteriormente, serem atribuídas metas 

operacionais e a cobrança por seu cumprimento.  

Moser e Rech (2012) afirmam que, geralmente, a organização policial não percebe a 

necessidade premente de reformulações em suas atuações estratégicas, haja vista que a 

organização não vem obtendo os resultados esperados e devidos à sociedade. Desse modo, a 

reformulação da estrutura policial brasileira requer, além da necessária reestruturação 

organizacional, urgência na profissionalização e humanização da polícia.  

Nesse sentido, Sennett (2015) chama a atenção para que as organizações atuais em 

geral percebam que as condições de trabalho, quando inadequadas em estrutura e 

equipamentos, compõem um cenário que potencializa as consequências negativas para o 

desempenho da instituição e para sua imagem perante a sociedade. 

Do exposto, tem-se que, além de ser considerada insuficiente a formação recebida 

pelos policiais (civis e militares) para o exercício de atividades de segurança pública e defesa 

social, inferindo-se, assim, pela necessidade de mais treinamento, deveriam existir 

investimentos suficientes em recursos humanos e materiais que permitissem uma melhor 

formação e qualificação das polícias no Brasil para o cumprimento de sua missão relativa à 

segurança pública e de defesa da sociedade. 

 

2. A NECESSÁRIA VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR 

 

Segundo Robbins (2010), atualmente, existe no país a certeza da necessidade de a 

administração pública melhorar substancialmente o atendimento e gerenciamento dos serviços 

prestados à população, haja vista a percepção de que o serviço público é altamente burocrático 

e deveria a administração pública inspirar-se no modelo de gestão privada, mas nunca perder 

a perspectiva de que a área privada visa ao lucro e a administração pública visa realizar sua 

função social.  

Desse modo, para Robbins (2010), a necessidade de modernização do setor público se 

constitui dos objetivos de melhoria da qualidade da prestação de serviços à sociedade; 

aprimoramento do controle social, permitindo à sociedade um melhor controle da 

administração pública; combate ao patrimonialismo; ao clientelismo e à burocracia.  
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A necessidade de modernização e a implementação de um modelo gerencial dos 

serviços públicos se constitui em exigência da sociedade globalizada, cujo objetivo é torná-las 

aptas, competitivas, eficazes e transparentes, daí as mais variadas críticas direcionadas ao 

setor público (BRESSER PEREIRA, 2009). 

Para Robbins (2010), a questão da postura dos administradores e dos agentes públicos 

deverá ser baseada em princípios gerenciais e se pautar nos princípios legais, mas também 

buscar uma metodologia moderna e inovadora da gestão pública que contemple a questão 

qualitativa do cumprimento do trabalho dos agentes públicos. 

Segundo Ramos (2003 apud MACIAN, 2008), a modernização da gestão pública 

passa, portanto, por critérios de obtenção de recursos financeiros, porém a qualidade da gestão 

depende das pessoas e de seus objetivos como profissional competente. 

Por sua vez, Pacheco et al (2009) afirmam que a valorização das pessoas é tida como 

uma das mais importantes estratégias para o alcance da excelência nos serviços públicos e, 

nesse sentido, apresentam as atividades gerais relacionadas com a valorização das pessoas no 

serviço público, dentre as quais:  

a) criar, no funcionalismo, uma consciência profissional, proporcionando meios para o 

desenvolvimento do comprometimento das pessoas no trabalho;  

b) intensificar o treinamento: o treinamento aumenta a motivação dos colaboradores 

de uma organização na medida em que, segundo Chiavenato (2012), o treinamento é o 

processo educacional aplicado de maneira sistemática e organizada que envolve a transmissão 

de conhecimentos específicos relativos ao trabalho, atitudes frente a aspectos da organização, 

da tarefa e do ambiente e desenvolvimento de habilidades.  

c) investir no desenvolvimento profissional e pessoal não só por intermédio de cursos, 

mas também de inovações no sistema de trabalho: segundo Robbins (2010), a administração 

pública é ainda norteada pela burocracia e por processos desnecessários, e, nesse sentido, o 

autor defende a necessidade de novos processos de trabalho que incluam informatização, 

melhor infraestrutura organizacional, qualificação do quadro de servidores e dos gestores com 

base em modernas teorias da administração;  

d) criar oportunidades mais justas de ascensão, com equidade salarial e igualdades de 

chance de promoção;  

e) criar oportunidades para o servidor assumir riscos e buscar o crescimento 

profissional, considerando-se que Dutra (2012) afirma que se faz necessária a implementação 

de diretrizes para a formulação e implantação de programas de Avaliação de Desempenho 

inspirados na percepção e no reconhecimento do desempenho humano como fator 
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impulsionador de motivação e sucesso da organização, no qual as pessoas buscam 

desenvolver sua capacidade individual através do crescimento profissional, assim transferindo 

para a organização seu aprendizado, capacitando-se para novos desafios; 

g) reconhecer seja por meio de prêmios, remuneração ou simplesmente por elogio, 

pois o processo motivacional é uma forma de se buscar a eficiência através da satisfação das 

necessidades dos funcionários com estímulos salariais, ou com reconhecimento, crescimento, 

autoestima, trazendo aumento de produtividade e consequentemente aumento da 

produtividade na organização (OLIVEIRA, 2013). 

h) oferecer feedback quanto ao desempenho: deve a instituição entender que a 

avaliação de desempenho, conforme expõe Chiavenato (2012), muitas vezes, pode servir de 

base para as políticas de promoção das organizações. No entanto, a sistemática de avaliação 

de desempenho deve oferecer condições capazes de potencializar e canalizar as 

predisposições e a capacidade potencial das pessoas e, assim, transformá-las em resultados 

práticos e positivos. 

Mediante o exposto, encontra-se em Sennett (2015) que é fundamental que os gestores 

dos órgãos de segurança pública efetivem ações e programas de motivação e qualificação dos 

agentes e/ou policiais. Ressalta o autor que, especificamente em relação aos agentes do 

policiamento ostensivo, deve haver a efetivação de um programa de meritocracia, que é 

fundamental para que o policial militar fique sempre motivado para exercer suas atividades 

operacionais com interesse e profissionalismo, observando-se a necessária valorização por 

seus superiores hierárquicos em relação a suas ações operacionais e administrativas, 

valorização que possibilitaria a esses profissionais o orgulho em envergar o fardamento da 

instituição policial militar e prestar um excelente serviço aos cidadãos e, em decorrência, a 

consequente mudança da percepção e imagem negativa que a sociedade possui, 

principalmente em relação aos profissionais da segurança pública que atuam no policiamento 

ostensivo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A temática sobre os elementos constitutivos da percepção negativa da população 

acerca da atividade policial militar (violência policial; formação do policial e ineficiência 

técnica e logística) conduz ao entendimento de que as forças policiais possuem como limites 

de suas atividades a lei, e os cidadãos deveriam encontram nos agentes de segurança pública o 

apoio necessário para o exercício das garantias que lhes são asseguradas pelos instrumentos 
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de defesa dos direitos individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, a Lei Maior 

do país. Portanto, os limites do poder de polícia exercido pelas forças policiais estão 

fundamentalmente relacionados à lei e aos direitos do cidadão, entendendo-se que o desvio da 

missão reservada aos agentes policiais conduz à prática do abuso de autoridade e desmandos, 

que geralmente culminam com a violência policial, uma arbitrariedade que ainda faz muitas 

vítimas no Brasil e que, consequentemente, muito contribui para a percepção negativa da 

população acerca da atividade policial militar. 

Observou-se que os estudos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que é 

comum no país o descumprimento do modelo "ordem sob a lei", que tem se perpetuado dentro 

da estrutura policial brasileira por diversos fatores: falência dos modelos policiais; descrédito 

nas instituições do sistema de justiça e segurança; impunidade; e tolerância da própria 

sociedade com esse tipo de prática, pois que, quando é praticada, a população entende que 

sempre é cometida contra um bandido ou delinquente, em que a mídia e o público presenciam 

uma série de abusos, geralmente atribuídos particularmente à polícia militar, revelando o 

despreparo e a falta de qualificação profissional das forças de segurança pública para os 

limites de sua atuação e o respeito aos direitos humanos dos cidadãos. 

Nesse sentido, concorda-se com a sugestão apresentada por Silva (2013), que propõe a 

reconstrução comportamental da instituição policial, civil ou militar, baseada em conceitos, 

além de empresariais, daqueles relativos à Escola das Relações Humanas, pois prevê forte 

mudança comportamental de toda a instituição policial, direcionando suas sugestões a uma 

forma de pensamento e diretrizes administrativas que incluam conceitos relativos à 

motivação, comunicação, liderança e, modernamente, reestruturação tecnológica a fim de que 

os “gerentes” policiais possam efetivamente valorizar o cumprimento de sua missão de 

assegurar segurança e não de intimidar e coagir os cidadãos, com base na força e violência.  

A síntese efetivada a partir dos autores estudados indica que a transformação, 

valorização e atuação cidadã da polícia, visando à melhoria de sua imagem perante a 

sociedade, abrangem a efetiva implementação de ações como: atuação voltada à prevenção da 

violência e da criminalidade; medidas preventivas de promoção da cidadania e inclusão 

social; promoção do policiamento preventivo e atuação policial como “Agentes da 

Cidadania”; integração com a comunidade, com a realização de audiências públicas e 

palestras nas escolas; reaparelhamento da polícia; melhor formação e qualificação do policial 

militar, o que pode ser viabilizado e/ou complementado a partir a da implementação do ensino 

à distância para os profissionais de segurança; e principalmente políticas internas de 

valorização do policial militar como profissional da segurança pública. 
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Conclui-se, portanto, que se trata de transformar a mentalidade organizacional e 

administrativa da polícia, que requer reformulação cultural do modelo policial atual para uma 

cultura de segurança em benefício do cidadão, o que somente ocorrerá na medida em que a 

instituição repense seus valores administrativos, estruturais e organizacionais de 

responsabilidade no combate ao crime e de resgate de sua imagem como instituição 

responsável pela segurança do cidadão e pela garantia do Estado Democrático de Direito.  
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