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Resumo: A mídia, quase que diariamente, noticia o recrudescimento da criminalidade no Brasil, 
sobremaneira no que tange a série de atentados contra policiais militares no Estado de São Paulo. De 
acordo com a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) é possível 
interpretar essa onda de violência, como uma retaliação às duras ações da corporação. Dados 
provenientes da Secretaria de Segurança Pública, contabilizam que, de janeiro a novembro de 2012, o 
montante de 94 policiais foi assassinado no Estado, destacando-se 19 aposentados e 3 fora do horário 
de serviço. Esses homicídios, do ponto de vista quanti-qualitativo fogem aos parâmetros de tolerância 
concebidos por órgãos internacionais, bem como aos critérios do senso comum de cidadãos, que vêm 
experimentando ao longo dos últimos anos, uma sensação de desconforto frente ao cenário de 
segurança pública no país. Setores de inteligência das polícias civil e militar apontam que, as investidas 
contra policiais podem estar relacionadas ao oportunismo de pessoas que buscam desestabilizar o 
Estado. Os índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), Crimes Violentos contra Patrimônio 
(CVP) e Tentativas de Homicídios são perseguidos diuturnamente pelos órgãos governamentais 
responsáveis pela segurança pública. Esses índices, que dificilmente arrefecem, favorecem um cenário 
distante daquele pautado na tranquilidade e segurança. O CVLI leva em conta homicídios dolosos, 
latrocínios e crimes de lesão corporal que resultem em morte, para cada grupo de 100.000 habitantes. 
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2011), enquanto o CVLI nacional foi de 23,6 
por 100.000 habitantes, o Estado de São Paulo (10,8) apresentou um dos mais baixos índices do país, 
com colocação atrás apenas do Amapá, que registrou o índice de 0,9. Alagoas (76,3), Espírito Santo 
(45,6), Pernambuco (38,1), Sergipe (33,9) Bahia (33,2) e Rio de Janeiro (25,8) figuram no cenário 
nacional com índices superiores ao constatado em São Paulo. Baseado em dados oficiais oriundos do 
Anuário Brasileiro e Secretarias de Segurança Pública, bem como no aporte teórico-metodológico 
correlato ao tema, este estudo pretende denotar o panorama da violência contra os policiais paulistas, 
buscando compreender as dificuldades que estes prepostos enfrentam no desempenho das suas 
funções. A partir da geoespacialização dos delitos registrados durante os meses de junho a novembro 
de 2012 em São Paulo, padrões de criminalidade foram detectados. Os resultados revelam que a 
opção por ações ostensivas militares, em detrimento de investimentos maciços na área de investigação 
e inteligência, visando acompanhar não apenas a criminalidade, mas também o comportamento 
profissional do público interno, resulta no aumento exponencial da letalidade policial, problema cuja 
redução depende de ações gerenciais que envolvem o chefe do Poder Executivo Estadual, Secretaria 
da Segurança Pública e Comando da Polícia Militar. Qualificar e aumentar o contingente policial, 
otimizar o número de servidores em atividades burocráticas,  implementar medidas de controle e 
punição exemplar para prepostos envolvidos em ações de violência, são sugestões colocadas ao final 
desta pesquisa, como forma de reforçar o ideal do policial, seja ele federal, civil, militar ou municipal: 
estar protegido é condição para bem proteger. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

(...) O cidadão espera do policial que ele tenha a sabedoria de Salomão, a coragem de Davi, 
a força de Sansão, a paciência de Jó, a autoridade de Moisés, a bondade do bom 
Samaritano, o saber estratégico de Alexandre, a fé de Daniel, a diplomacia de Lincoln, a 
tolerância do Carpinteiro de Nazaré e, enfim, um conhecimento profundo das ciências 
naturais, biológicas e sociais. E se ele tiver todas estas qualidades, poderá ser um bom 
policial (VOLLMER, 1936, p. 222). 

 
 
 

No Brasil, ao longo das últimas décadas, a população domiciliada nos grandes centros urbanos 

tem vivido sob o espectro do trinômio formado pela violência, insegurança e o medo. Este último termo, 

ante ao agravamento da criminalidade, denota-se, cada vez mais, como um valor que vem dividindo 

espaços urbanos, norteando as atitudes dos seus moradores.  

Sendo a segurança a percepção de se estar protegido de riscos, perigos ou perdas, ela vem se 

tornando alvo de discussões e questionamentos, por parte de todos os segmentos da sociedade civil 

organizada. Neste contexto e constituindo-se como instituição imprescindível para a vida em 

sociedade, encontra-se a polícia militar, com a função de proteger os cidadãos, assegurando assim, a 

execução da política de segurança pública.  

Contudo, características inerentes da função policial fazem com que os acertos destes 

profissionais, não passem de obrigações e atribuições da função. Ainda que o preparo concedido ao 

policial brasileiro, por ocasião da sua formação, seja muito aquém do ideal, esquece-se a sociedade 

que ele é um ser humano, e como tal, tem limitações e defeitos. Assim, mesmo diante do cenário de 

violência urbana – do qual o policial também é vítima – cada membro da corporação deve ser julgado 

de forma individual e não coletiva, pelas instâncias competentes para tal. 

Diariamente, a luz de um indelével regime de disciplina e vigilância permanente, esta categoria 

profissional é exposta a situações de tensão e perigo, vivenciadas durante a realização de seu trabalho 

e também fora dele. Mesmo contando com estratégias de enfrentamento perante situações de riscos, o 

policial encontra-se, na maioria das vezes, vulnerável as pressões da sociedade e constantemente 

submetido à execração pública.  

A mídia, quase que diariamente, noticia o recrudescimento da criminalidade no Brasil, 

sobremaneira no que tange a série de atentados contra policiais militares no Estado de São Paulo. De 

acordo com a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) é possível 

interpretar essa onda de violência, como uma retaliação às duras ações da corporação. Dados 

provenientes da Secretaria de Segurança Pública, contabilizam que, de janeiro a novembro de 2012, o 

montante de 94 policiais foi assassinado no Estado, destacando-se 19 aposentados e 3 que se 

encontravam fora do horário de serviço. Esses homicídios, do ponto de vista quanti-qualitativo fogem 



aos parâmetros de tolerância concebidos por órgãos internacionais, bem como aos critérios do senso 

comum de cidadãos, que vêm experimentando ao longo dos últimos anos, uma sensação de 

desconforto frente ao cenário de segurança pública no país.  

Setores de inteligência das polícias civil e militar apontam que, as investidas contra policiais 

podem estar relacionadas ao oportunismo de pessoas que buscam desestabilizar o Estado. Os índices 

de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), Crimes Violentos contra Patrimônio (CVP) e Tentativas 

de Homicídios são perseguidos diuturnamente pelos órgãos governamentais responsáveis pela 

segurança pública. Esses índices, que dificilmente arrefecem, favorecem um cenário distante daquele 

pautado na tranquilidade e segurança. 

 Dissertar sobre segurança e os agentes sociais que dela cuidam, ante a associação negativa 

que a mídia impressa e televisiva, de um modo geral, vem veiculando a atividade policial é tarefa 

cuidadosa, que merece desdobramentos. A proposta deste artigo consiste em abordar o conceito de 

segurança e como é visto o trabalho do policial militar, suas responsabilidades, limitações e 

dependências. 

Pelo fato de estar em constante estado de pressão e ser execrada pela sociedade, que muitas 

vezes não atenta para o fato de que, para proteger quem dela precisar a policia deverá contar com 

proteção, é que se justifica este estudo. 

 

2. A SEGURANÇA, O POLICIAL E A SOCIEDADE: BREVE REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

 A segurança, como bem comum, é divulgada e assegurada através de um conjunto de 

convenções sociais, denominadas medidas de segurança. A Segurança Pública, entendida neste 

estudo como sendo uma sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade e 

regularidade, tem por foco, componentes preventivos, repressivos e judiciais. 

 Como processo sistêmico, ela se inicia pela prevenção e finda na reparação do dano, no 

tratamento das causas e na reinclusão, na sociedade, do autor do ilícito. Decisões rápidas, medidas 

saneadoras e resultados imediatos, também fazem parte deste processo. Sendo a ordem pública um 

estado de serenidade, apaziguamento e tranquilidade, em consonância com as leis, os preceitos e 

os costumes que regulam a convivência em sociedade, a preservação deste direito do cidadão só será 

amplo e se o conceito de segurança pública for aplicado. 

 A polícia, como agente encarregado de manter a ordem pública, objetivando a manutenção da 

paz social, necessita da conscientização e cooperação de toda a sociedade civil. Todavia, esta mesma 

sociedade, na sua maioria, concebe a polícia como sendo a única instituição responsável pela 

exacerbação da violência no país, bem como a principal responsável pelo recrudescimento da 



criminalidade. Esquece-se que policiais são seres humanos, que tem sentimentos, dores e problemas a 

serem resolvidos e que a violência, e o aumento da criminalidade, também os atingem. 

 Com a mesma velocidade com a qual a criminalidade e a violência avançam no Brasil, por 

motivos diversos, também o crime organizado se agiganta, sobretudo com o tráfico de drogas. Este, 

atualmente, constitui-se em raiz de todos os demais crimes, aos quais civis e militares estão expostos: 

sequestros, homicídios, latrocínios, roubos, torturas, corrupções, extorsões, lesões corporais, dentre 

outros. 

 

 
2.1 Os teóricos da violência, segurança e policiamento: contextos 
  

 

(...) à medida que as sociedades se tornam mais industriais e urbanas, e menos agrárias e 
rurais, a polícia vai lidar com mais serviços e menos solicitações relacionadas com crimes. 
(...). À medida que as sociedades desenvolvem modernos sistemas econômicos e 
estruturas sociais, chamadas de serviço vão aumentar em relação à população, mas a 
proporção de requisições não relacionadas com crimes se tornará maior. O 
desenvolvimento produz tanto mais crimes em números absolutos quanto uma maior 
proporção de requisições relacionadas com serviços (BAYLEY, 2001). 

 

  

 Bauman (2007) afirma que sentimento de insegurança e medo é o mais sinistro dos demônios 

encontrado nas sociedades contemporâneas, minando as condições de vida, bem como os indicadores 

de bem estar da população.  

 Debarbieux (1996), Charlot e Émin (1997) consideram a existência de várias modalidades de 

violência, dentre as quais se destacam a física, a simbólica e as incivilidades. Estas últimas, aliadas a 

criminalidade, quando não tratadas de maneira eficaz e adequada, tendem ao acirramento, denotado 

em níveis sucessivos de frequência, intensidade e duração no meio urbano, de modo particular. O 

grande ônus operacional, bem como a diminuição da sensação de segurança pública, por parte da 

sociedade são resultantes do cenário caótico apresentado pelas metrópoles, a exemplo de São Paulo, 

nos últimos meses. 

 Costa (2004) atesta que as polícias são definidas por suas funções, especialmente as ligadas 

à manutenção da lei e da ordem. Entretanto, elas não servem apenas para este fim, já que também 

reproduzem e reinterpretam a ordem social a qual estão atreladas. Sendo os policiais oriundos das 

diversas camadas sociais, eles trazem consigo suas vivências, experiências e conceitos que servirão 

de alicerce para sua atuação na manutenção da ordem social. Vale frisar que os policiais deverão 

obedecer a este norteamento, para que tais conceitos e experiências não se sobreponham aos 

pressupostos legais e a arbitrariedade se sobressaia.  



 Com relação à formação do policial, de acordo com Ahern (1972), o jovem aspirante, ao 

ultrapassar os portões da Academia de Polícia deixa para trás quem ele é, permitindo-se a um 

processo de ressignificação. Na verdade, o que ocorre é o surgimento de um novo ser, o policial. 

Apesar de todo o arsenal de atitudes e saberes resguardados em seu íntimo, nada mais será como 

antes: o olhar, a postura, as atitudes, tudo enfim muda. A propósito, quem além do policial ingressa 

numa profissão e passa a exercê-la ininterruptamente?  

 Para Monjardet (2003, p. 15), o papel da polícia é tratar de problemas humanos quando sua 

solução necessita ou possa necessitar do emprego da força e “na medida em que isso ocorra – no 

lugar e no momento em que tais problemas surgem. É isso que dá homogeneidade a atividades tão 

variadas (...).” 

 Na visão de Fraga (2006), para que o policial possa realizar o seu trabalho com eficiência é 

fundamental que aprenda a intervir, nos mais distintos espaços, de modo que exerça sua autoridade 

como profissional dentro das prerrogativas que lhe conferem o poder de polícia. A autora ressalva que, 

este procedimento deverá se realizar sem abusar do poder conferido, de maneira arbitrária ou 

autoritária. 

 Hodiernamente, o contingente policial tradicionalmente oriundo dos segmentos populares da 

sociedade, enfrenta dificuldades estruturais decorrentes da baixa remuneração, onde a moradia 

configura-se como uma questão crucial. 

 A revisão da literatura aponta que a análise da criminalidade busca, na maioria das vezes, 

focar sua atenção nas motivações dos criminosos. Entretanto, estudos recentes tem se voltado aos 

eventos criminais e suas explicações, principalmente no que tange ao lócus das ocorrências.  Segundo 

Brantingham; Brantingham (1993), Block; Block (1995) e Sherman (1995), a localização do crime surge 

como o elemento de primordial importância na avaliação da criminalidade, bem como no que tange as 

formas de prevenção do crime. 

 Ante a falta de recursos, parcela considerável de policiais encontra-se domiciliada em áreas 

urbanas dominadas por facções criminosas que capitaneiam grupos de extermínio e o tráfico de 

drogas. A consequência imediata deste cenário não poderia ser mais cruel: ou o policial camufla sua 

profissão – por receio de sua atividade, enquanto agente de segurança pública ser descoberta pelos 

marginais – ou terá que mudar de domicilio, onde desconheçam a sua atividade profissional. 

 O medo em casa, bem como o trajeto entre o domicílio e o trabalho também merecem uma 

série de precauções do policial, tais como não andar fardado, evitar pegar ônibus e esconder a sua 

carteira funcional. 

 Assim, parte-se do pressuposto que criminosos realizam escolhas sobre quando, onde, quanto 

e contra quem irão cometer um ato criminoso, municiados por conhecimentos obtidos, a principio,  



sobre o ambiente e objetivos.  

 A “teoria dos padrões criminais”, que se propõe a auxiliar no processo de análise explicativa da 

distribuição dos crimes em seus diversos locais de ocorrência, atenta para o fato de que, o criminoso 

age racionalmente e enquanto engajado em suas atividades rotineiras observa os lugares que não 

possuem vigilância e administradores locais. Os modos pelos quais estão dispostas na cidade as 

vítimas e a localização de potenciais alvos, por sua vez, chamam a atenção dos criminosos e exercem 

influência na distribuição dos eventos criminais no tempo e no espaço (BRANTINGHAM; 

BRANTINGHAM, 1993). 

 
 
2.2 A Constituição da República Federativa do Brasil e o papel da policia 
 
 
 

O Estado Brasileiro em seu regime federativo, quando criou os diversos tipos de polícias, 

projetou suas missões de forma a buscar manter um nível de apaziguamento social bem elevado, 

condição essa que é primordial para o desenvolvimento de qualquer nação. Na Constituição da 

República Federativa do Brasil, em seu artigo 144, apresenta-se o universo de atuação das forças 

policiais, seja ela de caráter ostensivo preventivo, judiciária ou científica: 

 
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
 
(...) 
 
§ 4º - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada 
a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 
exceto as militares. 
 
§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos 
corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de 
atividades de defesa civil. 
 
§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do 
Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios. 
 
(...) 

 

Ainda regrado pelo mesmo dispositivo constitucional citado anteriormente, é clara a verdade de 

que o ingresso nas fileiras dessas organizações, bem como para diversos outros seguimentos do 

serviço público, somente se dá através de concurso público, que por sinal é hoje uma das grandes 

cobiças nacionais, lições essas que se depreendem da leitura abaixo: 

Art. 18. Ficam extintos os efeitos jurídicos de qualquer ato legislativo ou administrativo, 



lavrado a partir da instalação da Assembléia Nacional Constituinte, que tenha por objeto a 
concessão de estabilidade a servidor admitido sem concurso público, da administração direta 
ou indireta, inclusive das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 
 
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na 
data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não 
tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados 
estáveis no serviço público. 
 
(...) 
 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
 
(...) 

 

É sabido que todo cidadão busca a estabilidade econômica, e com ela a certeza de satisfazer as 

necessidades básicas e segurança listadas na pirâmide de Maslow (a hierarquia das necessidades), 

formadas por segurança do corpo, do emprego, de recursos da moralidade, da família, da saúde e da 

propriedade. Entretanto, a busca incessante pela estabilidade pública, se constitui em um entrave, 

posto que, ela leva diversas pessoas, sem nenhum tipo de aptidão, a ingressar nas fileiras das 

corporações policiais. E este pormenor, tem gerado alguns problemas para a segurança pública. 

O título deste artigo insinua que estar protegido é condição para proteger. E estar protegido, para 

a atividade policial, tem também dois vieses de percepção: a volitiva do agente público policial e aquela 

que decorre da alocação dos recursos públicos adequados para o exercício da profissão.  

Concepções de cunho jurídico imputam ao poder público, alocar os recursos operacionais 

adequados para que as atividades policiais sejam executadas a contento. Desta forma, entende-se que 

o servidor policial estará bem protegido para poder proteger a quem dele precisar. Essa condição 

“material” de estar protegido passa desde a capacitação (formação e aperfeiçoamento do servidor), aos 

recursos materiais propriamente ditos, contando também com a transversalidade do acompanhamento 

psicológico a esse agente, no decorrer da carreira. 

A partir do instante em que o servidor policial não é bem formado, não há como exigir dele as 

respostas pertinentes a cada situação com a qual se deparar. É notório que a falta de capacitação 



adequada, sempre impossibilitará o fomento dos discernimentos básicos para sustentação positiva das 

ações policiais, em seu lócus de trabalho. Estes procedimentos vão desde a forma de dialogar com os 

cidadãos a observação de cenários, passando pelas técnicas de defesa pessoal e do uso dos 

equipamentos típicos da atividade: armamentos letais, de baixa letalidade, de proteção individual, 

dentre outros. 

Quando essa formação e manutenção ficam a desejar, o resultado não pode ser outro, senão 

pontos de excessos e de omissões por todos os lados, deixando a mercê da proteção, aqueles que 

realmente precisam ser protegidos. O policial passa de “herói” diário a “vilão” eterno, pois aqueles que 

passam pelos dissabores dos erros policiais, dificilmente esquecem os infortúnios vividos. 

Faz-se mister frisar a analogia do serviço de bombeiro com o serviço de polícia, pois também 

deverá o Estado ser responsabilizado quando o serviço é demandado e falha na execução ou atrasa 

no atendimento, causando dano ao cidadão em ambos os casos. 

A alocação de recursos adequados ao bom desempenhar da atividade policial, é fundamental. É 

primordial que os gestores policiais possam distribuir os efetivos em quantidade e qualidade, 

disponibilizando viaturas adequadas a cada terreno, meios de comunicações com alta disponibilidade e 

redundância – a exemplo da rede micro-ondas dedicada, 3G3, Wimax4 e satelital – e materiais de 

proteção individual5, especificados dentro das normas internacionais.  

O servidor policial que não se sentir preparado para a missão a que foi designado, estará diante 

de duas situações:  

 Abortar a missão deixando o cidadão em perigo, à mercê da sorte, ou; 

 Contar com sua própria sorte e discernimento pessoal, para que sua atuação, seja 

julgada pela sociedade, denotando até onde ele foi eficiente para proteger a quem dele 

precisou. 

 

Desta forma, fica evidente que para proteger, é necessário que o servidor policial esteja 

preparado para oferecer essa segurança, até mesmo porque, uma falha sua pode ceifar ou limitar uma 

vida, dificuldades essas que nem todos estão aptos a enfrentar. Não se concebe um território onde a 

criminalidade tenha mais recursos operacionais para o crime do que a própria polícia para seu efetivo 

combate. É sabido que a polícia não irá debelar definitivamente os índices criminais, impedindo que 

estes ocorram em todos os lugares, mas deverá persegui-los, de forma a manter a lei e a ordem, sob 

                                                 
3 O padrão 3G é a terceira geração de padrões e tecnologias de telefonia móvel, substituindo o 2G. É baseado na família de 
normas da União Internacional de Telecomunicações (UIT),[1] no âmbito do Programa Internacional de Telecomunicações 
Móveis (IMT-2000) 
4 O termo WiMAX foi criado com objetivo de promover a compatibilidade e interoperabilidade entre equipamentos baseados 
no padrão IEEE 802.16 
5 Escudos balísticos, fardamento, calçados, proteção audiovisual e armamento letal e não letal 



pena da vida em sociedade tornar-se insuportável. 

 
 

3.PERCURSO METODOLÓGICO 
 

 

 
 A sociedade moderna, ante a visualização de no mínimo três cenários concernentes ao 

ambiente da segurança pública – o ideal, o aceitável e o caótico – cobra, intensivamente a qualidade 

do trabalho policial, cuja função precípua é a de proteger a sociedade de atos ilícitos e criminosos. A 

discussão atual sobre violência, habilidade e comportamento do policial, norteou todo o estudo que ora 

se apresenta, fazendo-se opção pela pesquisa documental, por esta melhor se adaptar a este tipo de 

trabalho técnico científico. 

 Apoiado em estatísticas oficiais, um tipo de informação que vem se mantendo no centro dos 

debates metodológicos sobre criminalidade e violência, objetivou-se explicar a máxima do “estar 

protegido é condição para bem proteger”, tendo por foco a figura do policial. Baseado nas informações 

disponibilizadas, bem como no aporte teórico-metodológico correlato ao tema, este estudo também 

pretendeu denotar o panorama da violência contra os policiais paulistas, buscando compreender as 

dificuldades que estes prepostos enfrentam no desempenho das suas funções.  

 A partir da geoespacialização dos delitos registrados durante os meses de junho a novembro 

de 2012 em São Paulo, padrões de criminalidade foram detectados, a luz da revisão da literatura aqui 

citada. 

 

4.DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 
 Durante o ano de 2012, intensificou-se em São Paulo o enfrentamento entre policiais e a 

facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).  Analistas e promotores ouvidos pelo serviço de 

notícias BBC Brasil, apontam que ações mais agressivas adotadas pela polícia para defrontar o PCC, 

provocaram uma forte retaliação do crime organizado, que deixou dezenas de policiais mortos - a 

maioria atacada no período de folga. 

 Em um ciclo ascendente de violência, grupos de atiradores não identificados deram início a 

uma onda de ataques a vítimas em bairros e cidades periféricas de São Paulo. Imediatamente surgiram 

suspeitas de que tais esquadrões da morte eram formados por policiais e ex-policiais que decidiram 

agir por conta própria. 

 O cartograma explicitado pela Figura 1 mostra a localização de homicídios de policiais e civis 

no município de São Paulo, entre os meses de junho e início de dezembro de 2012.  



 

    Fonte: Alessi, 2012. 
    Figura 2 – Cartograma de localização dos homicídios de policiais e civis registrados no município  
                      de São Paulo, entre junho e dezembro de 2012. 
 Os registros dos eventos violentos envolvendo civis ocorreram em locais com distância inferior 



a cinco quilômetros, de onde policiais militares ou agentes do Estado haviam sido assassinados. Com 

relação ao intervalo temporal, entre o momento em que prepostos da Segurança Pública foram 

alvejados e os homicídios de civis, verificou-se a variação de algumas horas a poucos dias.  

 A geovisualização permite contabilizar que, 37 civis e 13 policiais militares foram mortos em 20 

ocorrências registradas6, aventando um "efeito retaliação", bem como a suspeita da ação grupos de 

extermínio integrados por policiais militares. O indivíduo criminoso, interessado em escolher possíveis 

alvos, de modo contumaz, faz o reconhecimento do espaço. A ideia é de que todo cidadão possui um 

padrão geográfico de circulação, sendo este o pressuposto básico da teoria do padrão criminal. 

 O padrão de criminalidade encontra alicerce na teoria dos padrões criminais, na qual o escopo 

da análise é ampliado para além da compreensão do comportamento do criminoso, atribuindo-se 

também grande importância aos fatores situacionais e ambientais na explicação do evento crime. 

Corroborando com pressupostos que se debruçam sobre o estudo da violência, constatou-se que 

distritos periféricos se caracterizam por apresentar maior concentração de crimes contra a vida, ao 

contrário dos considerados ricos, onde crimes contra o patrimônio são os mais frequentes. 

Dados provenientes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2011) revelam que o total de 

gastos com segurança pública no Brasil, na comparação entre os anos de 2011 e 2010, subiu 14,05%, 

atingindo em cifras a marca de R$ 51,55 bilhões. O relatório mostra ainda que, enquanto os Estados 

elevaram os gastos em segurança, a União reduziu em 21,26% o investimento no setor em relação a 

2010, totalizando R$ 5,74 bilhões. Na área de “informação e inteligência”, o gasto do governo federal 

caiu de R$ 90 milhões, em 2010, para R$ 37,8 milhões, em 2011, representando um recuo de 58%. 

 Ainda de acordo com o anuário, enquanto o CVLI nacional foi de 23,6 por 100.000 habitantes, 

o Estado de São Paulo (10,8) apresentou um dos mais baixos índices do país, com colocação atrás 

apenas do Amapá, que registrou o índice de 0,9, como mostra a Figura 2.  

 

              Figura 2 – Crimes violentos letais intencionais (CVLI), por Unidades da Federação, 2011. 

                                                 
6
 Registros de junho a inicio de dezembro de 2013. 



De acordo com os números do Anuário de Segurança Pública, referentes a 2011, São Paulo 

aparece na 23ª posição, entre as unidades federativas brasileiras. É a menor taxa entre os Estados que 

possuem dados confiáveis sobre o setor, segundo a classificação do Fórum de Segurança Pública. Os 

dados revelam que o Brasil continua numa crise muito forte no campo da segurança pública e que as 

esferas competentes ainda não conseguiram enfrentar esse dilema com eficácia, tornando assim, o 

Brasil um país mais seguro. 

Alagoas (76,3), Espírito Santo (45,6), Pernambuco (38,1), Sergipe (33,9) Bahia (33,2) e Rio de 

Janeiro (25,8), aparecem no cenário nacional com índices superiores ao constatado em São Paulo, 

recente palco de onda de violência urbana, em crimes suspeitos de terem ligação com o crime 

organizado. 

Outros resultados se referem aos Estados que registraram o maior número de homicídios 

dolosos (intencionais): Bahia (4.380), São Paulo (4.194) e Rio de Janeiro (4.009). A taxa de homicídios 

por grupo de 100 mil habitantes, no entanto, recuou em relação ao ano anterior, apresentando 4% na 

Bahia, 3,7% em São Paulo e 9,9% no Rio de Janeiro. 

 Segundo especialistas em Segurança Pública, uma parcela dos homicídios contra civis pode 

ser motivada pelo acerto de contas entre facções rivais. Contudo, quando um policial é morto ou ferido, 

e pouco tempo depois jovens são assassinados a poucos quilômetros do local da ocorrência, configura-

se o “efeito retaliação” e o indício da ação de “grupos de extermínio”, tão antigos quanto à própria 

corporação policial. 

 Não é descartada a presença de prepostos da polícia nestes grupos. Acerca disso, a sociedade 

tem o direito de saber se a policia possui grupos de extermínio, e somente uma investigação 

transparente sobre os casos de violência, valorizaria o trabalho dos bons policiais, que felizmente, são 

a maioria. 

 
 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante muito tempo a sociedade não se importou com a questão da violência e criminalidade. 

O Estado Moderno foi instituído para que a Lei do Talião, o “olho por olho” não imperasse e as forças 

policiais deixassem de ser consideradas apenas como um “mal necessário”.  A instituição da Polícia, 

como alicerce da justiça em todos os âmbitos, favoreceu o abandono da autotutela, ainda que existam 

conflitos sociais passíveis de resolução, possibilitando a vida em sociedade, bem como a observância 

de seus direitos e garantias. 



A atuação arbitrária e truculenta de alguns agentes sociais, que cuidam da segurança pública, 

acaba por minar uma imagem generalizada das instituições policiais e de todos os seus trabalhadores. 

Documentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal, objetivam 

proteger as pessoas e assegurar seus direitos, entendendo-as como seres humanos dignos de 

proteção. Neste contexto, encontra-se também o policial, inserido tanto como agente de proteção, 

como ser humano passível de obtê-la. 

 O resgate da confiança da sociedade em suas instituições de combate ao crime se faz 

necessário, à medida que o recrudescimento da violência se verifica em eventos como os verificados 

nos últimos meses no município de São Paulo. Diante deste cenário, objetivou-se com este estudo, 

apresentar nuances que envolvem “a condição de proteção do servidor policial para o exercício da 

profissão”, e denotar a “relação geográfica” existente entre os homicídios perpetrados contra policiais 

militares do Estado de São Paulo, a luz da revisão da literatura aqui abarcada. 

Considerando a máxima de que “estar protegido é prerrogativa para proteger”, entendeu-se 

neste trabalho que o policial guarda subjetividades, muitas vezes inaceitáveis ao cumprimento de suas 

funções. Ainda que o Estado aloque todos os recursos operacionais adequados ao controle da 

segurança pública, por parte das forças policiais, o modo singular do policial de ver e fazer escolhas 

também é responsável pela assertiva que intitula este estudo. Não há condições de proteger a quem da 

polícia necessite, se ela própria, por mera liberalidade, se coloca em condições de risco constantes. E 

os exemplos são noticiados quase que diariamente, pela mídia impressa e televisiva. 

A revisão da literatura, e das notícias veiculadas na mídia apontam para a existência de 

servidores policiais sem aptidão para a atividade, assim como aqueles que resolvem se associar ao 

crime, evento que constantemente se observa nas corporações policiais. O resultado não poderia ser 

outro, senão o aumento da insegurança em localidades, onde o descuido e inaptidão prevalecem sobre 

o planejamento, acuidade visual e preparo.  

É claro que, enquanto o servidor policial se dá ao desfrute do desleixo, o marginal, ao contrário, 

o observa e estuda minuciosamente, a fim de concretizar suas investidas criminosas. Dentro dos seus 

parâmetros de segurança, e visando assegurar-se dos bens alheios, o criminoso atua 

estrategicamente, protegendo totalmente sua incolumidade. 

O resultado mais provável da falta de planejamento das ações e observância do lócus ao qual 

pertence o policial, é a morte ou lesão, bem como a subtração de armamentos, fatos esses passíveis 

de serem apurados em inquéritos policiais. 

Policiais que dessoram a corporação e se associam à marginalidade, deixam de ter a condição 

de protetor dos “homens bons”, para proteger ao mundo do crime, aquele universo onde se deleitará da 

forma mais plural e ilusória. Observa-se ainda que, o policial que opta por essa vida, é o mais 



vulnerável do grupo marginal, pois em que pese “estar” no time de criminosos, não valida a condição 

de ser parte efetiva dele; é descartável e ali permanecerá até quando for útil ao sistema. 

Não raro, há policiais que resolvem exercer outras atividades lucrativas e lícitas em locais – 

bares, mercadinhos, casa de shows, dentre outros – com altos índices de violência. E por mais que 

esses empreendedores tentem, não conseguirão manter-se no anonimato por muito tempo, sendo alvo 

de investidas criminosas. Na busca pelo revide, bem como na dividida das emoções locais, onde 

embates entre a força pública e mundo criminoso são frequentes, esse policial passa a ser um alvo fácil 

a ser abatido. 

 Os resultados denotados nesta pesquisa revelam que a opção por ações ostensivas militares, 

em detrimento de investimentos maciços na área de investigação e inteligência, visando acompanhar 

não apenas a criminalidade, mas também o comportamento profissional do público interno, resulta no 

aumento exponencial da letalidade policial. A redução deste problema depende de ações gerenciais, 

que envolvem o chefe do Poder Executivo Estadual, Secretaria da Segurança Pública e Comando da 

Polícia Militar.  

 Conclui-se que a qualificação e aumento do contingente policial, assim como a otimização do 

número de servidores em atividades burocráticas, implementação de medidas de controle e punição 

exemplar para prepostos envolvidos em ações de violência, são sugestões exequíveis. Postas em 

prática, o cenário da segurança pública por certo mudaria, reforçando a condição ideal de trabalho 

policial, seja ele federal, civil, militar ou municipal: estar protegido é condição para bem proteger. 

. 
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