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RESUMO

O presente trabalho investiga a evolução do conhecimento realizado nas Academias

de  Polícias  com  uma  preocupação  em  mostrar  quais  fatores  influenciaram  as

mudanças para se chegar ao atual modelo de formação implementado na Academia

Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará. Tratou-se de uma pesquisa

qualitativa, com caráter comparativo, pautada nos referenciais da sociologia e das

mudanças curriculares dos cursos de formação do policial militar do Ceará. Como

procedimentos  metodológicos  foram  utilizados  principalmente  pesquisas

bibliográficas sobre a segurança pública, a violência e a formação policial, coleta e

análise de dados sobre violência, com observações de acontecimentos históricos da

formação policial cearense. No primeiro capítulo do trabalho faz-se uma análise dos

acontecimentos que permitiram se chegar  a construção das polícias militares no

Brasil com a problematização da violência como fator social determinante para se

analisar a instituição policial. No segundo capítulo do trabalho foi abordado o cenário

atual da sociedade brasileira e o atual modelo de formação empregado na academia

policial cearense. Na terceira parte é feita uma análise dos currículos de formação

inicial dos policiais militares do Ceará. Foram utilizadas como leituras os livros de

Marcos Rolim, Cláudio Beato Filho, Theodomiro Dias Neto, Ignácio Cano e outros

tendo  como  organizadores  e  autores  César  Barreira,  Glaucíria  Mota  Brasil  e

estudiosos da modernidade que tratam do tema polícia com ênfase na formação

moderna como algo a ser desvendado e explorado. No terceiro capítulo é feito uma

análise das mudanças promovidas nos currículos de formação inicial dos policiais

militares  do  Ceará.  Por  fim,  nas  considerações  finais  é  feita  uma  análise  das

mudanças realizadas na segurança pública no Ceará após a redemocratização do

Brasil e quais as consequências para os homicídios e a formação policial dessas

mudanças.

Palavras-Chave: Formação Policial. Polícias Militares. Segurança Pública.



ABSTRACT

The present  work  investigates  the  evolution  of  the  knowledge  carried  out  in  the

Police Academies with a concern to show which factors influenced the changes to

reach  the  current  training  model  implemented  in  the  State  Academy  of  Public

Security of  the State of  Ceará.  It  was a qualitative research,  with  a comparative

character,  based  on  the  sociology  references  and  the  curricular  changes  of  the

training  courses  of  the  military  police  of  Ceará.  As  methodological  procedures,

bibliographical research on public security, violence and police training, collection and

analysis  of  data  on  violence,  with  observations  of  historical  events  of  the  police

training in Ceará, were used. In the first chapter of the article, an analysis is made of

the  events  that  led  to  the  construction  of  military  police  in  Brazil  with  the

problematization of violence as a determining social factor for analyzing the police

institution. In the second chapter of the study the current scenario of Brazilian society

and  the  current  training  model  employed  in  the  police  academy of  Ceará  were

discussed. In the third part, an analysis of the curricula of initial training of the military

police  of  Ceará  is  made.  The  books  of  Marcos  Rolim,  Cláudio  Beato  Filho,

Theodomiro  Dias  Neto,  Ignácio  Cano  and  others  were  used  as  readings,  as

organizers and authors César Barreira, Glaucíria Mota Brasil and modernity scholars

who deal with the theme police with emphasis on modern training as something to Be

unveiled and explored. In the third chapter an analysis of the changes promoted in

the  initial  training  curricula  of  the  military  police  of  Ceará  is  made.

Finally, in the final considerations, an analysis is made of the changes made in public

security in Ceará after the re-democratization of Brazil  and the consequences for

homicides and police training of these changes. 

Keywords: Police Training. Military police. Public security.
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1 INTRODUÇÃO

No  ano  de  2006,  após  uma  seleção  bastante  criteriosa  através  de  um

concurso público promovido pela Universidade Estadual do Ceará em parceria com

a Polícia Militar, iniciamos a carreira policial sem maiores pretensões, uma vez que

não  dispúnhamos  de  informações  de  alguém  que  já  desempenhasse  a  função,

adentrando mais por um misto de entusiasmo e curiosidade do que por qualquer

outro motivo. Contudo durante o processo de formação, passamos a nos identificar

de  fato  com  a  profissão,  desenvolvendo  o  pensamento  de  poder  colaborar  e

contribuir com a prestação de um serviço de qualidade, a fim promover uma maior

satisfação tanto no público interno quanto no público externo. 

Ingressamos na Corporação Policial Militar do Estado do Ceará integrando o

quadro de Oficiais denominados combatentes, exercendo desde o término do curso

de formação inicial os postos de Aspirante à Oficial pelo período de cerca de 06

(seis) meses e de 1º Tenente a partir de julho de 2009, nos quartéis do Batalhão de

Policiamento Turístico (BPTur) e do Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente

(BPMA).

Nos primeiros conhecimentos que adquirimos relacionados a problemática da

segurança pública no Brasil na extinta Academia de Polícia Militar General Edgard

Facó, passamos a refletir  sobre os temas relacionados à Segurança Pública e a

perceber que a polícia possui um grandioso desafio a ser superado através do seu

trabalho, pois tem de conciliar os anseios da sociedade na resolução e atendimento

dos  crimes  com os  de  seus  profissionais,  que  almejam melhores  condições  de

trabalho e  amparo  legal  no  desempenho de suas funções.  Contudo,  os policiais

dispõem de um limite para as suas ações imposto pelas leis e por determinados

órgãos que realizam uma fiscalização e controle nas ações implementadas pelos

profissionais,  com a  possibilidade  de  um policial  vir  a  ter  como  decorrência  de

eventual excesso em sua atuação uma punição de natureza penal ou administrativa

ou até mesmo vir a ser demitido ou expulso da instituição policial. A  função  de

Oficial  permite-nos a possibilidade de comandar diversos homens e mulheres no

cumprimento da missão policial, com o dever de dirigi-los durante o desempenho
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profissional  para  a  prestação  de  um  serviço  que  correspondam  sobretudo  aos

anseios do interesse público e da coletividade.

É motivo de bastante responsabilidade compormos o quadro de efetivo da

Instituição  Policial  Militar,  pois  se  trata  de  uma  profissão  em  que  se  tem  a

oportunidade  de  auxiliar  diversas  pessoas  nos  seus  mais  diferentes  anseios  e

necessidades, uma vez que, além do serviço de gerenciamento exercido sobre os

policiais subordinados e gestão do vasto patrimônio público de natureza militar dos

quartéis,  realiza-se ainda a função operacional nas viaturas de serviço presentes

nas inúmeras áreas territoriais em que se encontram divididas a capital de Fortaleza

e sua região metropolitana.

O fato de estarmos vivenciando os problemas diários do serviço policial faz

com que estejamos em constante reflexão sobre os fatores que influenciam o modo

de  pensar  e  agir  do  policial  no  cumprimento  das  suas  atribuições,  pois  como

servidores  públicos,  temos  a  intenção  de  prestar  um  serviço  de  qualidade  aos

cidadãos.

Muitas são as dificuldades enfrentadas no emprego da missão policial, e que

nos conduz a temas que pretendemos abordar e esmiuçar em momentos posteriores

do desenvolvimento do trabalho.

Desde o ingresso no ambiente policial, diversas temáticas passaram a fazer

parte de nossa reflexão diária e nos provocaram inquietações do pensamento sobre

como  determinados  tipos  de  informações  profissionais  são  trabalhadas  e

repassadas na rotina de estudo durante o processo de nossa formação inicial na

extinta Academia de Polícia Militar General Edgard Facó (APMGEF) entre os anos

de 2006 e 2008. A referida escola de formação policial encerrou as suas atividades

no final  de  2008,  cedendo o  seu terreno para  a construção do atual  Centro  de

Eventos do Estado do Ceará.

Por cerca de quase três anos consecutivos, permanecemos no antigo centro

de formação policial, a Academia Edgar Facó, a qual era considerada como uma

referência nacional, uma vez que foi responsável pela formação de vários Oficiais de

outras  instituições  policiais  militares  de  diversos  estados  federativos,  dos  quais

podem  ser  citados  os  estados  do  Piauí,  Maranhão,  Pará,  Roraima,  Amazonas,

Sergipe, etc.
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A temática policial por estar presente no cotidiano dos cidadãos merece ser

debatida nos mais diversos locais de estudo, sendo de fundamental importância as

pesquisas e estudos acadêmicos desenvolvidos nas instituições de ensino superior,

contudo o que se observa é que ainda são poucas as pessoas que se habilitam a

discutir  os  temas relacionados a  atividade policial,  fato  confirmado por  Bayley a

seguir.

A manutenção da ordem é a função essencial do governo. Não apenas a
própria  legitimidade do governo é em grande parte  determinada por  sua
capacidade  de  manter  a  ordem,  mas  também  a  ordem  funciona  como
critério para determinar se existe de fato algum governo. Tanto conceitual
quanto  funcionalmente,  governo  e  ordem  andam  juntos.  Embora  os
cientistas  políticos  tenham  reconhecido  a  importância  de  se  estudar
contribuições do governo – seu output – eles freqüentemente têm ignorado
suas responsabilidades central. Isto se reflete no fato de que há numerosos
estudos sobre legislações, cortes, exércitos, gabinetes, partidos políticos e
burocracia geral, mas dificilmente um sobre a polícia. As atividades policiais
também determinam os limites da liberdade numa sociedade organizada,
algo essencial para se determinar a reputação de um governo (2002, p. 17). 

O  desenvolvimento  do  presente  trabalho  é  consequência  da  intenção  de

colaborar com a reflexão da metodologia de ensino aplicada aos policiais militares

do Ceará  e  proporcionar  a  construção de uma polícia  melhor  preparada para  a

prestação de um serviço de segurança de qualidade. Pretendemos discutir sobre a

formação policial do Ceará utilizando como referência o centro de ensino no estado

destinado para este fim.

Para tanto, buscaremos realizar análises dos currículos anteriores e atuais,

das disciplinas empregadas nos cursos de formação policial, da maneira como se dá

a rotina do curso, além de fatos políticos e sociais que influenciaram as mudanças

no cenário da educação policial cearense, para desta forma possamos compreender

quais mudanças podem ser verificadas na conduta comportamental dos policiais que

se  submeteram  ao  atual  modelo  de  formação,  e  dessa  formar  observar  o

direcionamento profissional desses policiais em razão de sua formação inicial. 

A partir dos resultados obtidos da pesquisa que subsidia o trabalho em tela

foi realizada uma análise sobre as mudanças promovidas na formação do policial

militar  do  estado  do  Ceará  tomando  por  referência  o  período  a  contar  da

redemocratização no contexto da segurança pública, que enfrenta nas três últimas

décadas elevados índices de violência. 
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Usaremos  como  parâmetro  de  comparação  as  mudanças  nas

legislações  relacionadas  ao  ensino  e  instrução  do  policial  militar  cearense,  que

ocasionaram diversas  alterações  na  formação  dos  policiais  militares,  havendo  a

criação  de  um  novo  centro  de  formação.  A alteração  do  Estatuto  do  Militares

Estaduais por meio da Lei n° 14.113, de 12 de maio de 2008, modificação legislativa

que  implementou  uma  impactante  alteração  da  maneira  de  como  se  daria  a

formação do candidato a policial aprovado em concurso público, permitiu ao órgão

policial a capacitação para o ingresso de profissionais a carreira policial estando na

situação de civis, sem a prévia nomeação para o cargo público, só após a conclusão

do curso de formação se dá a nomeação do policial militar como profissional das

fileiras  da  PMCE.  Tais  modificações  também  vieram  a  ser  utilizadas  pela  nova

instituição de ensino de segurança do estado, a Academia Estadual de Segurança

Pública (AESP), criada no ano de 2010.

Com a mudança introduzida na Lei n° 13.729 de 2006, norma esta que dispõe

sobre o Estatuto do Militares dos Estados do Ceará, ocorrida pela Lei n° 14.113 de

2008, a maneira de ingresso na instituição policial militar cearense foi modificada,

passando os alunos a ingressarem não mais como policiais-alunos em processo de

formação  na  condição  de  militares,  mas  como  alunos  do  curso  de  formação

profissional. Ocorreu que posteriormente ao ano de 2008, o ingresso na Corporação

na  condição  de  policial  militar  só  se  concretizaria  após  concluída  todas  as  três

etapas do processo seleção,  sendo incluída  nessa fase o período de formação,

período este que antes se dava após a aprovação nas provas intelectual, física e

psicológica.

A educação profissional fornecida aos futuros policiais pelo órgão público de

ensino merece ser objeto de estudos, debates e reflexões, pois é um importante

fator que poderá influenciar nos momentos de tomadas de decisões pelos policiais

em  suas  ações  laborais,  influindo  diretamente  na  imagem  que  a  sociedade  vai

construir  da instituição policial,  uma vez que as atitudes dos servidores deverão

corresponder aos anseios da sociedade. 

Os  conhecimentos  fornecidos  ao  indivíduo  para  atuação  na  área  da

segurança  pública  fazem  com  que  os  servidores  se  tornem  pessoas  mais

conscientes da sua importância para a sociedade e do cenário sociopolítico em que

se  encontram  inseridos,  pois  funcionarão  como  participantes  diretos  dos
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acontecimentos  vivenciados  pelos  cidadãos  nos  diversos  locais  em  que  há  o

emprego policial. Sendo a educação do policial uma das ferramentas utilizadas pelos

governos  estaduais  para  formar  os  profissionais  de  segurança  para  atender  as

demandas  sociais,  pois  conforme  afirmado  por  Kuenzer  (2006,  p.  300)  cada

sociedade dispõe de modos próprios de educação para o desemprenho na divisão e

técnica do trabalho que representam os anseios do grupo.

Os ensinamentos quando aplicados na prática do serviço policial, promovem

o direito dos cidadãos a uma segurança pública de qualidade.

O Estado como entidade que tem o dever de garantir que as pessoas possam

usufruir  dos  seus  direitos  constitucionais  por  meio  de  uma  força  de  controle  e

pacificação, que funcionará para garantir os direitos dos cidadãos, garantindo que a

ordem social e econômica estabelecida seja mantida, pois conforme defendido por

Harvey (2008, p.119) para o modelo de produção capitalista existir  deve haver a

disciplinação da força de trabalho, sendo a polícia, como um dos vários setores do

Estado, responsável pelo controle e a ordem social.   

Em nossa realidade, as instituições de segurança pública brasileira enfrentam

diversos desafios em relação ao emprego dos seus agentes e a veiculação das suas

ações pela imprensa brasileira, pois há um conflito na visão da mídia, que promove

uma  divulgação  quase  sempre  com  maior  ênfase  das  ações  negativas  das

corporações policiais.

O  medo  está  presente  no  dia  a  dia  dos  cidadãos  brasileiros,  seja

presenciando algum fato criminoso ou por meio de notícias divulgadas pelos meios

de comunicação de massa, que tratam de maneira rotineira de casos de violência

ocorridos não somente nos grandes centros urbanos. Nota-se que a violência se

encontra  disseminada,  quase  não  existindo  local  que  esteja  imune  a  ação  de

criminosos, não obstante a presença da polícia,  que em alguns casos, pode ser

identificada como a causadora da violência sofrida pelos cidadãos. Fato abordado

por Barreira, ao afirmar que

[u]ma  primeira  conclusão,  resultante  desses  fatores,  é  que  a  violência
crescente nos grandes centros urbano tem dois aspectos fundamentais: o
primeiro  aspecto  é  a  violência  institucional,  repressora,  que  advém  dos
“tempos da República” e do período militar, transformando-se mais tarde em
violência disfarçada via repressão escondida em ideologias e manobras do
Estado e das classes dominantes para garantir o “status quo”; o segundo é



13

a violência física e visível dos roubos, crimes e assassinatos crescentes nas
grandes cidades, verificada não como originária em si mesma, mas uma
violência  contextualizada,  resultado da história  de repressão,  exclusão  e
corrupção. (1996, p. 171)

Com efeito, há alguns anos pareceria fora da realidade presenciar as famílias

brasileiras se reunindo durante as suas atividades rotineiras do convívio familiar para

assistir  de  dentro  das  suas  residências  fatos  brutais  e  violentos  através  de

programas televisivos que tratam de mortes e de tragédias humanas ocorridas com

moradores, em sua grande maioria, de comunidades mais pobres e carentes dos

recursos  disponibilizados  pelo  Estado  como  educação,  saúde,  moradia,  etc.

Contudo, tal  prática tornou-se comum em diversos lares brasileiros, fazendo com

que muitas crianças desde muito cedo começassem a vivenciar a rotina do terror e

do  medo  em seus  próprios  ambientes  familiares,  assimilando  a  ideia  de  que  a

violência  é  compatível  com  a  rotina  da  vida  social.  Tal  comportamento  se

estabeleceu nas famílias brasileiras através da ação da imprensa, que passou a

abordar a violência com uma grande exposição dos fatos e das pessoas envolvidas,

pois  conforme afirmado  por  Aragão  (2008,  p.194),  a  violência  passou a  ser  um

acontecimento  social  bastante  relevante  para  a  imprensa  brasileira,  sendo

desenvolvido  no  Brasil  um  modelo  semelhante  ao  “americano”,  no  qual  há  um

exagerado sensacionalismo. 

Não obstante no contexto apresentado, a profissão policial poderá expor o

agente de segurança a situações em que será colocada a prova a sua conduta

profissional e postura em lidar com casos desafiadores que porventura surjam, tais

como tentativa de corrupção ou favorecimento ilícito, pois o policial em exercício do

seu dever  poderá ser tentado a deixar  de cumprir  a  sua obrigação em troca do

recebimento  de  vantagem indevida,  prática  essa  que  parece  ser  utilizada  como

alternativa por alguns como tentativa de resoluções dos seus problemas e dessa

forma isentar-se de seus deveres como policial, fato confirmado por Cano a seguir.

Além da tortura e  do uso excessivo da força,  outro grave problema das
polícias no Brasil é a corrupção. Embora esteja presente, em vários graus,
nos  mais  diversos  tipos  de  instituições,  a  corrupção  constitui  marca
registrada das nossas polícias. Isso se deve em parte aos salários aviltantes
que os policiais recebem na maioria dos estados brasileiros,  e  que eles
muitas  vezem complementam  prestando  serviços  (ilegais)  de  segurança
privada,  ou  por  meio  de  práticas  irregulares  durante  o  próprio  trabalho.
(2003, p. 41). 
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Logo, o Estado, ao investir uma boa parte de seus recursos financeiros em

um  órgão  público  com  características  coercitivas,  destinado  à  realização  da

fiscalização da vida de sua população visando à manutenção da ordem e a garantia

dos direitos dos cidadãos, deve se acautelar no processo de seleção e formação das

pessoas que serão incumbidas de cumprir a missão de proteger a sociedade contra

ações criminosas. Os valores morais e éticos destes agentes públicos terão um forte

impacto na forma como ela procederá durante o desempenho das suas atividades

profissionais rotineiras, assim como, a referida forma de atuação do policial militar

também refletirá  no  posicionamento  dos  órgãos  de  fiscalização  e  correição  das

atividades de segurança pública. 

Ademais,  a  atividade  policial  é  uma  profissão  em  que  alguns  de  seus

componentes não se sentem confortáveis em manter proximidade de alguns grupos

sociais  e  fornecer  informações  da  sua  rotina  do  serviço,  pois  veem  com  certa

desconfiança o interesse de terceiros pelo seu desempenho profissional. Tal fato se

deve em virtude de,  além da citada atividade ser  invariavelmente criticada pelos

mais diversos meios sociais, a militarização da polícia estadual contribui para que

haja uma inevitável tendência ao afastamento do diálogo entre a instituição policial e

os  demais  setores  da  sociedade.  Contudo,  necessário  se  faz  salientar  que  a

proximidade  entre  a  instituição  policial  e  a  sociedade,  indubitavelmente  é  algo

colabora  para  a  obtenção  de  resultados  favoráveis  para  um  serviço  policial  de

melhor  qualidade,  pois  permite  uma troca de informações com mais facilidade e

eficiência, que deságuam no direcionamento das ações policiais.

Como vemos,  a  prestação do serviço  de segurança pública  é  um grande

desafio e requer contínua reflexão e aprimoramento para se chegar ao seu objetivo

maior, que é o de proporcionar uma sensação de segurança nas pessoas, ante ao

complexo contexto apresentado.

O poder  discricionário  do  qual  os  profissionais  de  segurança  pública  são

dotados  pelo  Estado  brasileiro  possibilita  em  determinadas  situações  conter  e

cercear as liberdades individuais visando o bem-estar da coletividade, nos fazem

refletir  sobre  a  influência  do  ensino  policial  para  a  prestação  de  um serviço  de

segurança mais eficaz para se adequar as situações de violência vivenciadas pelos

cidadãos brasileiros.
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Os  atuais  modelos  de  policiamento  existentes  nos  países  de  culturas  e

costumes os mais distintos, servem de comparação para pensarmos em mudanças

que possam ser mais eficientes para que possa ser realizado um melhor serviço

pela polícia brasileira. A formação policial fornecerá os conhecimentos e técnicas de

policiamento  ministrados  pelo  órgão  de  ensino  para  o  correto  desempenho  do

policial nas suas atividades laborais.

Na Polícia Militar do Ceará ocorreram diversas mudanças nos últimos anos

que serviram de embasamento para a construção do presente estudo.

Saliente-se  que,  conforme  previsão  legal  contida  na  Constituição  Federal

brasileira de 1988, as policias militares devem realizar o policiamento ostensivo e a

preservação da ordem pública conforme previsão contida no Art. 144 da Constituição

Federal.

Para  o  desenvolvimento  da  temática  da  pesquisa  ocorreram  muitos

momentos de reavaliações das ideias e dos temas trabalhados, pois os assuntos

possuem bastante relevância e importância no meu desempenho como profissional

da área de segurança pública. Inúmeras foram as buscas de informações a fim de

transmitir  para  o trabalho conhecimentos  que possam contribuir  para um melhor

entendimento de como ocorre o trabalho policial  e  das realidades e os desafios

enfrentados, pois corroborada pelo pensamento de Goldenberg (2003, p.35), nós,

como pesquisadores, devemos estar preparados para as novas descobertas durante

o desenvolvimento do trabalho e ter a capacidade de rever os pensamentos para

que as ideias possam ser construídas da melhor maneira possível.

Pretendemos,  portanto,  produzir  reflexões  que  sirvam para  os  que  têm o

interesse em conhecer as instituições policiais e assim possam entender com mais

propriedades  determinadas  características  apresentadas  pelos  profissionais  de

segurança pública que são responsáveis pela manutenção da ordem e da segurança

diária.

Nesse diapasão, é na Academia Estadual de Segurança Pública (AESP) que

o homem e a mulher são capacitados para promover a garantia, defesa e promoção

dos direitos constitucionais dos cidadãos, a fim de que possam dispor de uma vida

sossegada e com qualidade.

A atual  academia  de  formação  dos  profissionais  da  segurança  pública  é

composta por servidores cedidos dos órgãos que compõem a segurança pública do
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estado, não pertencendo apenas a uma única instituição. Possui a função de realizar

a formação e aprimoramento dos diversos profissionais que integram os quadros

das corporações que fazem parte  da segurança pública estadual,  como policiais

civis e militares, bombeiros e peritos.

No  estudo  em  tela  foram  analisadas  as  mudanças  introduzidas  pelas

legislações  relacionadas  a  criação  do  novo  centro  de  ensino  denominado  de

Academia Estadual de Segurança Pública, além das legislações que promoveram as

mudanças nas normas de ensino da formação inicial, muitas dessas transformações

contadas a partir do ano de 2009, ano em que houve a primeira turma modelo no

atual formato de ensino, em que não há a formação com os alunos já pertencentes

ao quadro de funcionárias da PMCE.

As  diversas  fontes  de  pesquisa  utilizadas  foram estabelecidas  através  da

exploração  das  legislações  que  estabeleceram  as  mudanças  de  currículos  na

formação inicial  dos policiais militares cearenses,  utilização de dados estatísticos

sobre violência nos crimes contra a vida no Ceará e fatos históricos no cenário da

segurança pública cearense.

Utilizaremos como material de pesquisa livros que tratam da questão policial

na sociedade brasileira, legislações que promoveram as mudanças na estrutura da

segurança pública  e do ensino  policial  militar  cearense e  dados estatísticos  que

demonstram  a  evolução  dos  crimes  de  homicídios  no  Ceará,  uma  vez  que  a

violência é um dos principais fatos sociais  que influenciam a vida dos cidadãos,

sendo  feito  diversas  leituras  que  proporcionaram  uma  visão  mais  clara  das

organizações policiais que compõem a segurança pública.

Além  das  fontes  de  dados  e  pesquisa,  utilizamos  como  referencial

bibliográfico autores que tratam do tema policial no Brasil e no Ceará em diversas

abordagens  através  das  ideias  de César  Barreira,  Ignácio  Cano,  Glaucíria  Mota

Brasil, Marcos Rolim, Theodomiro Dias Neto, Leonarda Musumeci, José Murilo de

Carvalho,  Benedito  Domingos  Mariano,  José  Lauri  Bueno  de  Jesus  e  outros.  A

violência, o emprego do policiamento comunitário e a formação policial as principais

temáticas,  uma  vez  que  buscamos  relacionar  a  formação  policial  com  os

acontecimentos históricos relevantes na Segurança Pública e os índices de crimes

de homicídios praticados. 
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Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, sendo o trabalho construído em três

capítulos, tratando o primeiro do estudo de como ocorreu o processo de evolução

das forças de segurança da sociedade brasileira até os dias atuais, estando a polícia

militar inserida nesse contexto de mudanças sociais que sofreram. Exposição das

alterações promovidas na segurança pública após a Constituição Federal de 1988,

mostrando  as  legislações  relevantes  criadas  pelo  Ministério  da  Justiça  para  a

promoção de uma segurança pública mais humanizada e cidadã aos brasileiros. 

No segundo capítulo desenvolvemos temas que influenciam o serviço policial

na  maneira  de  ser  prestado  aos  cidadãos,  como  a  inserção  das  mulheres  nos

quadros de efetivo da polícia militar, implantação do policiamento de proximidade1,

as mudanças nas leis penais e o maior controle da atividade policial exercido pelo

Estado com a criação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgão de Segurança

Pública,  traçando  um  paralelo  entre  tais  fatos  e  variações  de  índices  de

criminalidade, sendo escolhido o crime de homicídio.

No  terceiro  capítulo  abordamos  as  mudanças  ocorridas  na  formação  do

policial  militar  nas  três  últimas  décadas,  com  ênfase  na  atividade  de  formação

desempenhada pela AESP, que implementou diversas mudanças buscando analisar

quais relações poderiam haver entre as alterações promovidas na formação policial

e os índices de violência verificados na sociedade cearense por meio dos crimes de

homicídios.

Nas considerações finais foi feita a conclusão do trabalho com a análise de

todos os dados coletados e informações refletidas e analisadas no desenvolvimento

da pesquisa.

1 O policiamento de aproximação implementado no Ceará ocorreu através do Programa Ronda do 
Quarteirão, em que houve a utilização ferramentas do policiamento comunitário.
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2 AS POLÍCIAS E A SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL

Como  profissionais  da  Segurança  Pública  percebemos  a  crescente

dificuldade em realizar um trabalho satisfatório nas diversas frentes de atuação dos

órgãos de segurança, pois segundo Rolim (2006, p.37), a dedicação e o empenho

dos  policiais  mesmo  sendo  realizados  com  a  maior  dedicação,  não  produzem

resultados eficientes, restando aos policias a sensação de impotência e imobilidade

por atuarem após o cometimento dos crimes. Para a prestação pela polícia militar de

um serviço considerado eficiente, necessário se faz uma preparação adequada de

seus profissionais,  pois conforme Jesus (2004, p.  127),  para a polícia militar  ser

eficaz  necessita  qualificar  o  seu  capital  humano,  tendo  em  vista  que  a  sua

colaboração ocorre através de um serviço público fornecido por qualidade e não pela

quantidade de policiais. 

Como se vê, quando se discute sobre segurança pública, não se deve pensar

apenas nos órgãos policiais legalmente estabelecidos pelo Estado para coibir  as

práticas criminosas, pois há todo um contexto social amplo envolvido nas relações

entre os indivíduos que direcionaram para os atuais índices estatísticos decorrentes

dos  crimes  praticados,  não  devendo  a  sociedade  cobrar  apenas  resultados  dos

órgãos  policiais,  para  Jesus  (2004,  p.127)  tal  comportamento  é  reflexo  de  uma

cultura de perceber o órgão policial como mantenedor da elite política e econômica,

que iniciou com a chegada dos colonizadores ao país. Essa discussão é por demais

relevante para buscarmos identificar se existe uma segurança pública eficaz sendo

implementada pelos órgãos incumbidos de prestarem tal serviço.

A segurança pública é uma política pública do Estado brasileiro que passa por

constantes momentos de instabilidade em virtude da insatisfação vivida pelos seus

agentes  e  pelos  cidadãos,  sendo  a  prevenção  uma  das  principais  medidas

vinculadas a satisfação dos indivíduos. Contudo, conforme Rolim (2004, p. 111), as

medidas de coibir as práticas criminosas vêm sendo negligenciadas no Brasil, pois

não existe uma política específica com essa finalidade.

Os  governantes  ao  investirem  os  recursos  financeiros  nas  demais  áreas

sociais  como  educação,  saúde  e  moradia,  de  maneira  a  promover  uma  eficaz

inclusão  social  aos  indivíduos  ocupantes  da  camada  mais  pobre  da  sociedade,
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possibilitam uma melhora na qualidade de vida da sua população, fazendo com que

muitos  jovens não se  aproximem de práticas  criminosas,  conforme afirmado por

Marcos Rolim (2008, p. 43) os investimentos realizados em educação vão ter grande

influência positiva  na segurança pública,  pois  é  observado uma elevada taxa de

analfabetismo entre os presos, sendo tal situação muito superior à verificada nas

demais conjuntos sociais.

Dentre  as  várias  preocupações  das  sociedades  modernas,  a  segurança

pública é uma das principais, pois a sua precariedade ocasiona uma mudança nas

rotinas dos habitantes dos locais caracterizados, em tese, como inseguros para o

convívio social. As rotinas das cidades são alteradas com os casos reincidentes de

violência praticadas em suas vielas, fato que inclusive estimula invariavelmente uma

migração por parte dos indivíduos que buscam uma vida mais segura e digna. Cabe

à polícia atuar após o acontecimento dos crimes, sendo considerada, por muitos,

uma pessoa estranha do convívio da comunidade, pois segundo Jesus (2004, p. 34),

os  policiais  não  conhecem  as  pessoas  que  devem  proteger,  não  possuindo

informações sobre as especificidades da rotina dos cidadãos do local pelo qual se

deslocam.

Dentre  os  crimes que detém um espaço de  destaque de  divulgação pela

mídia, os crimes contra a vida são considerados como de extrema preocupação,

devendo  ser  reprimidos  pelos  agentes  de  segurança  pública,  pois  são  alvo  de

grande repercussão e aumento da sensação de medo pelos cidadãos. Ainda sobre o

assunto, como afirmado por Waiselfisz (1998, p.17), assim como uma epidemia pode

ser dimensionada pela quantidade de mortes que originou, da mesma forma, há uma

estreita relação com os diversos tipos de violência com a grande quantidade de

mortes que deles se originam.

Nas três últimas décadas é possível ser verificado um aumento significativo

da  quantidade  de  homicídios  no  estado  do  Ceará,  fato  que  colaborou  para  o

aumento  da  sensação  de  insegurança  pelos  cidadãos,  conforme  tabelas  abaixo

construídas com informações extraídas dos Mapas da Violência dos anos 2006 e

2014 com dados de homicídios entre os anos de 1994 e 2012 e dos Anuários dos

Fóruns Brasileiros de Segurança Pública com informações de homicídios entre os

anos de 2013 e 2015:
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Quadro 1:  Evolução do número de homicídios da população total  e das taxas e
homicídios na população total no Ceará (por 100 mil). Ceará, 1994/2011.

Ano Número de
óbitos por
homicídios

Taxas de
homicídios
por 100 mil
habitantes

Aumento percentual
das taxas de

homicídios do ano
anterior para o seguinte

Variação do Aumento das
taxas de homicídios por

100 mil habitantes do ano
anterior para o seguinte

1994 630 9,5 - -

1995 845 12,6 32,63 3,1

1996 881 12,7 0,79 0,1

1997 1.021 14,4 13,38 1,7

1998 941 13,1 -9,02 -1,3

1999 1.108 15,2 16,03 2,1

2000 1.229 16,5 8,55 1,3

2001 1.298 17,2 4,24 0,7

2002 1.443 18,9 9,88 1,7

2003 1.560 20,1 6,34 1,2

2004 1.576 20,0 4,47 0,9

2005 1.692 20,9 4,50 0,9

2006 1.793 21,8 4,30 0,9

2007 1.936 23,2 6,42 1,4

2008 2.031 24,0 3,44 0,8

2009 2.168 25,4 5,83 1,4

2010 2.692 31,9 25,59 6,5

2011 2.788 32,7 2,50 0,8
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2012 3.840 44,6 36,39 11.9

Fonte: Mapa da violência: os jovens do Brasil dos anos de 2006 e 2014.

Utilizamos os dados das quantidades e taxa de homicídios de duas fontes

distintas, pois só foi possível obter os dados nos Mapas da Violência entre os anos

de 1994 e 2012, referente as publicações dos anos de 2006 e 2014. Outra fonte de

informações de violência coletadas foi o Anuário do Fórum de Segurança Pública,

que tem publicações de crimes a partir do não de 2007, contudo, pelo fato de já

contarmos com os dados do Mapa da Violência, utilizamos as informações entre os

anos de 2013 e 2015.

Quadro  2:  Evolução  dos  crimes  letais  intencionais  no  Estado  do  Ceará  em Ns.

Absolutos de 2005 a 2015.

Ano
dos

Crimes

Homicí
dios

Dolosos

Latroc
ínio

Lesão
Corporal
Seguida

de
Morte

Total Taxas de
Crimes
Letais

Intencionai
s por 100

mil
habitantes

Aumento
percentual das

Taxas de Crimes
Letais

Intencionais por
100 mil

habitantes do
ano anterior

para o seguinte

 Nº do
Anuário do

Fórum
Brasileiro

de
Segurança
Pública e
ano de

publicação

2013 4.209 107 75 4.391 50 15,20 Ano 9 -
2015

2014 4.297 75 67 4.439 50,2 0,4 Ano 10 -
2016

2015 3.923 65 31 4.019 45,1 -10,15 Ano 10 -
2016
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Fonte: Fóruns Brasileiros de Segurança Pública com dados referentes aos crimes letais intencionais

dos anos de 2005 a 2015.

Diante da situação de insatisfação demonstrada pelos cidadãos das grandes

e pequenas cidades em relação a grande quantidade de delitos vivenciados em sua

comunidade, os governantes destinam cada vez mais recursos financeiros para as

pastas da segurança pública, a fim de serem realizadas a compras de mais viaturas,

armamentos  e  investimentos  em  tecnologias  de  comunicação  e,  para  se  tentar

diminuir os índices de criminalidade e aumentar a sensação de segurança percebida

pela população.

Além dos gastos com materiais, o agente público também vem a ser alvo de

investimentos pelo Estado, sendo estabelecidos inúmeros cursos com disciplinas de

prática de abordagem, de manuseio de armamento para o aprimoramento do policial

militar  quando no desempenho da sua atividade profissional,  temáticas  jurídicas,

polícia comunitária, direitos humanos, dentre outros. 

São  investidos  diversos  recursos  nas  formações  inicial  e  continuada  dos

profissionais de segurança pública que tem como intuito a implementação de um

serviço com qualidade e eficiência, tendo a formação policial para o policiamento

uma enorme importância.

As melhores  experiências  de  policiamento  no  Reino  Unido  e  em vários
países europeus parecem dever bastante, por outro lado, aos investimentos
realizados na formação dos policiais. Centros nacionais de excelência que
preparam as  lideranças  policiais  estimulam a  institucionalização  de  uma
doutrina  democrática  de  policiamento,  e  tendem  a  aproximar  o  saber
acadêmico e os resultados das pesquisas na área de segurança com as
exigências e os desafios enfrentados na prática. (ROLIM, 2004, p. 61)

2.1 A Evolução da Segurança Pública e das Forças Policiais Brasileiras

A Segurança Pública brasileira passou ao longo da existência do Brasil, por

diversas mudanças que influenciaram a maneira de se fazer e prestar segurança

aos  cidadãos.  As  forças  policiais  surgiram  como  mecanismos  de  controle  das
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pessoas, a fim de que dessa forma houvesse de fato a concretização dos interesses

do Estado.

Desde  a  chegada  dos  primeiros  colonizadores  portugueses  ao  território

recém-descoberto houve a necessidade de destinar pessoas para cumprir a missão

de coibir as práticas consideradas abusivas e inaceitáveis para um bom convívio em

comunidade, além de realizar uma segurança das terras contra a invasão de outros

povos  europeus.  Com  o  povoamento  crescente  promovido  pelos  portugueses

através das expedições,  vários foram os casos de conflitos entre os novos e os

antigos habitantes da terra.

A necessidade de haver uma proteção aos indivíduos que tinham a pretensão

de ocupar  e  resguardar  o  mais novo território,  resultou no estabelecimento uma

força de guarda para promover a resolução dos conflitos através da figura de um

donatário para a administração da capitania hereditária. De acordo com Azkoul

[p]elos documentos existentes, a idéia de polícia no Brasil nasceu em 1530
quando  D.  João  III  resolve  então  adotar  o  sistema  de  capitanias
hereditárias, outorgando a Martins Afonso de Souza uma carta régia para
estabelecer a administração, promover a justiça e organizar o serviço de
ordem pública, como melhor entendesse, nas terras que conquistasse no
Brasil. (1998, p. 09-10)

Os desafios encontrados pelos povos recém-chegados eram consideráveis,

uma  vez  que  a  terra  a  ser  ocupada  dispunha  de  habitantes  organizados  em

agrupamentos e dotados de armas para a defesa de seu grupo.

A polícia no Brasil passou por um longo processo de mudanças para chegar

ao atual modelo empregado nas vinte e sete unidades federativas. Várias foram as

denominações das forças policiais no decorrer dos anos, até chegarmos ao formato

existente na atualidade.

Apesar  do  fim  da  Ditadura  Militar  na  década  de  oitenta  e  a  edição  da

Constituição  Federal  de  1988,  poucas  mudanças  ocorreram  nas  estruturas  dos

órgãos de segurança pública brasileira.

O Brasil dispõe de cinco instituições policiais para exercer a segurança da

nação, conforme previsão contida no Art.144 da Constituição Federal Brasileira de

1988.
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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: 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares (BRASIL, 1988) 

Como citamos,  a  Constituição  Federal  institucionalizou  duas  organizações

policiais estaduais para atuarem na segurança pública nos Estados e três policias

federais para a atuação em todo o território nacional. Cada instituição policial ficou

responsável por uma área específica de fiscalização das práticas ilícitas cometidas

pelos indivíduos que se encontram à margem da legislação penal brasileira. O Brasil

enfrenta uma das principais crises já observadas no setor da Segurança Pública,

estando a sua população vivendo dias de medo, desconfiança e descrédito perante

as ações implementadas pelo Estado no dever de cumprir o preceito constitucional

de  garantir  que  todos  possam  usufruir  de  maneira  concreta  dos  seus  direitos

constitucionais,  sem  poder  se  deslocar  livremente  e  com  receios  nas  ações

rotineiras de ir e vir,  pois em alguns locais os criminosos impõem o controle e o

medo através  de  ações  criminosas  com o  uso  de  armamentos  e  até  mesmo o

bloqueio das vias com barricadas.

Os cidadãos brasileiros encontram-se severamente prejudicados na proteção

dos  seus  direitos  à  vida,  à  liberdade  e  ao  patrimônio,  situação  que  vem a  ser

confirmada pelos elevados índices de homicídios verificados,  conforme os dados

dos Mapas da Violência e os Fóruns Brasileiro de Segurança Pública.

O que se percebe são pessoas sendo vítimas de criminosos na realização de

situações corriqueiras, bastando um simples deslocamento no trajeto da casa para o

trabalho para se tornarem vítimas de um furto, de um roubo ou de uma agressão a

sua integridade física.

Vários  programas  televisivos  de  apresentação  diária  em horários  os  mais

diversos  tratam  em  sua  programação  exclusivamente  de  casos  de  mortes  e

agressões, fazendo com que muitas pessoas passem a ter contato corriqueiro com a

violência  de  dentro  de  suas  casas.  Segundo  Barreira  (2011,  p.  92),  programas

televisivos como Linha Direta, Barra Pesada ou Rota 22, entre outros, usam o medo

dentro das narrativas dos fatos com a utilização de técnicas semelhantes aos filmes



25

de  terror.  Tal  prática  contribui  ainda  mais  com  o  aumentado  do  sentimento  de

insegurança pelo indivíduo, pois apesar de não serem vítimas diretas da violência,

passam a perceber a violência de maneira aproximada de si,  passando a temer,

inclusive,  a  frequentação de alguns locais  em dias e horários específicos,  como

afirmado por Benevides,

[a]  perplexidade  é  transitória;  transforma-se  em  pouco  tempo,  em
sentimentos cada vez menos difusos de insegurança e medo. Trata-se da
síndrome  causada  pela  divulgação  em  maciça,  em  todos  os  meios  de
comunicação,  do  que  se  convencionou  chamar  de  “onde  de  violência”.
(1983, p. 19)

As pessoas estão vivenciando uma sensação de insegurança constante e

iminente,  circunstância  esta  que  faz  com  que  muitos  venham  a  adoecer

psicologicamente por não disporem de uma estrutura emocional capaz de lidar com

as dificuldades que se apresentam. Segundo Barreira (2011, p. 92) a síndrome do

pânico está presente na vida de muitos habitantes das cidades.

Muitos cidadãos se consideram reféns de uma violência que não tem mais

limites  e  impõe uma conduta  de constante  alerta,  inclusive  em locais  até  então

considerados  seguros  e  que  dispõem  da  presença  de  inúmeros  agentes  de

segurança, como os principais pontos turísticos das cidades, ambientes em que há

uma intensa frequentação por habitantes locais e visitantes.

Cada vez mais se torna comum o isolamento das pessoas com a opção de

moradia em prédios com a presença de segurança privada,  sendo realizado um

controle rigoroso da saída e entrada dos moradores e visitantes com o objetivo de se

evitar  que  pessoas  estranhas  ou  com más intenções  adentrem esses  locais  no

intuito de cometerem práticas ilegais.  Tal circunstância vem a ser confirmada por

Morais

[a]ssim, fica claro que o medo é o pão cotidiano dos cidadãos. As casas não
mais expõem suas fachadas românticas, pois cercam-nas muros muito altos
para  dentro  dos  quais  ainda  triangulam  cães  de  guarda.  As  pessoas
trafegam em seus  automóveis  com os  vidros  bem fechados  para  evitar
abordagens perigosas em cruzamentos e semáforos e, dependendo de por
onde andem a pé,  sentem-se como se  estivessem em plena  prática da
“roleta russa”. (1981, p. 12)
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Como se percebe, várias são as ações utilizadas pelos cidadãos, que tentam

dificultar ou afastar a ação de bandidos,  na tentativa de evitar serem vítimas de

práticas criminosas.

Apesar  de  haver  regras  rígidas  de  aquisição  de  armas  de  fogo  para  os

brasileiros em território nacional, são realizadas anualmente milhares de apreensões

pelos agentes de segurança, situação que aumenta a percepção de insegurança

vivenciada pelos cidadãos.

O sentimento de receio em relação às práticas criminosas não é algo restrito

somente aos cidadãos, muito profissionais de segurança pública também sentem a

insegurança se aproximar. Muitos já preferem se dirigir ao trabalho sem o uniforme

de serviço, mesmo o deslocamento feito de veículos automotivos próprios. 

Não  raro,  presenciamos  nas  mídias  situações  em  que  os  policiais  se

encontram como vítimas das ações de criminosos, estando o profissional de serviço

ou de folga.

Alguns policiais, como forma de obter uma renda extra, decidem por realizar

atividades de segurança particular. Contudo, tal conduta expõe o policial a diversas

situações de práticas criminosas que o colocam em situação de fragilidade, pois, ao

realizar em tais atividades, não disporão do aparato de comunicação, armamento e

equipamentos  de  segurança  disponibilizados  pela  instituição  policial.  Logo,  por

vezes se  tem notícia  de  situações trágicas envolvendo policiais  que optam pela

jornada dupla, havendo isso inclusive sido objeto de estudo. Numa análise de Silva

(2014,  p.  131)  foi  observado através de  notícias  de  jornais  que muitos  policiais

faleciam  quando  na  realização  de  segurança  privada  como  casas  lotéricas,

empresas de valores etc.

Muitos profissionais, mesmo gozando do direito de andar armados, não se

sentem seguros em realizar atividades rotineiras em suas folgas investidos do seu

fardamento de identificação, pois é perceptível o receio de se tornarem vítima de

uma ação criminosa pelo  simples  fato  de  estar  fardado.  Conforme os dados do

Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do ano de 2016, verificou-se que

houve um aumento, do ano de 2014 para o ano de 2015 de mortes de policiais

cearenses, no primeiro ano foi constatada a morte de 7 (sete) policiais, estando 1

(um) em serviço e 6 (seis) fora de serviço, ao passo que no ano de 2015 houve a

morte de 10 policiais civis e militares, estando todos fora de serviço.
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Para se entender como as cidades brasileiras chegaram aos níveis atuais de

violência e insegurança deve ser feito uma análise dos fatores históricos que de

alguma  maneira  influenciaram  as  gerações  a  se  inserirem  no  cometimento  de

práticas ilícitas. 

Os acontecimentos históricos tiveram papel preponderante no atual formato

das  cidades,  no  sistema  político,  nos  movimentos  sociais,  nas  leis  postas  em

vigência. Ademais, outro fator a ser citado é o que diz respeito às relações mantidas

pelo Brasil com as demais nações, que influenciaram sobremaneira a forma como a

sociedade brasileira se modernizou e se estruturou no decorrer dos séculos.

O processo de colonização implementado pelos  portugueses influenciou  a

construção  das  polícias  com o  atual  formato,  em que  há  a  existência  de  duas

polícias  para  proceder  com  a  prisão  dos  indivíduos  quando  flagrados  no

cometimento de ilícitos penais.

Para  tentar  compreender  o  atual  cenário  de  violência  existente  no  Brasil,

deve-se fazer uma análise das muitas mudanças sociais ocorridas nesses mais de

500  (quinhentos)  anos,  desde  a  chegada  dos  primeiros  povos  provenientes  do

continente europeu, que aqui desembarcaram com o objetivo de encontrar recursos

que pudessem ser comercializados.

Muitos foram os movimentos sociais que questionaram os modelos sociais

existentes  a  época  da  insatisfação  popular,  tendo  o  Brasil  enfrentado  as

discordâncias, em muitos casos, com a utilização da sua força militar e policial a fim

de se evitar a perda da unidade política e dos territórios, sendo a polícia utilizada

como  mantenedora  dos  interesses  do  Estado  estabelecidos  por  seus

representantes. A Guerra dos Farrapos retratou bem a insatisfação do povo do sul

do país com as situações política e econômica vigentes, pensamento ratificado por

Simões.

No entanto, o mais longo desses episódios foi a Guerra dos Farrapos (1835-
1845), conflito resultante do descontentamento da classe política dominante
local em relação à postura governamental que vinha sendo adotada pelo
Governo Central (Rio de Janeiro) em detrimento dos interesses econômicos
da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. (2014, p. 61)

Desde o momento da sua denominada descoberta e sua posterior ocupação

pelos portugueses e demais nações, muitos dos que aqui se instalaram passaram
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por momentos de muitas adversidades e dificuldades, pois era bastante delicada e

conflituosa a relação dos novos habitantes com os povos já ocupantes das terras

brasileiras apesar da proximidade com alguns povos, com os quais realizavam a

atividade do escambo. Também em muito contribuiu para as relações de conflitos o

fato de não haver uma relação de confiança e transparência da Coroa portuguesa

com os povos já existentes no novo território.

As situações de conflitos  foram inúmeras,  tendo como consequência  uma

enorme  quantidade  de  vidas  ceifadas  tanto  por  parte  dos  indígenas,  quanto  de

pessoas que tinham origem estrangeira. A relação entre os povos era marcada por

extrema desconfiança e animosidade, pois os europeus, por se considerarem em

uma situação de superioridade, queriam utilizar a mão de obra e o conhecimento

dos nativos para explorar os recursos naturais aqui encontrados, vindo para o Brasil

como afirmado por Simões, em virtude da implantação do governo-geral, as tropas

do exército com o mesmo funcionamento que tinha em terras portuguesas. (2014, p.

36)

Muitos  foram  os  produtos  explorados  e  comercializados  pelos  novos

ocupantes do território, as terras brasileiras se tornaram uma importante fonte de

riqueza para a Coroa portuguesa.

O processo de colonização foi  envolto  de muitos conflitos e discordâncias

entre  os  povos,  sendo  realizada  de  maneira  lenta  e  gradual,  uma  vez  que  o

desbravamento  do  novo  território  necessitava  de  muita  cautela  e  recursos

financeiros, em virtude do território recém-descoberto ser bastante extenso e dotado

de inúmeras diversidades de vegetação e clima, pois além das situações de conflitos

com os povos nativos, ainda havia a possibilidade de ameaça pelos povos europeus

interessados nas riquezas e ocupação do território, sendo a segurança um tema de

bastante relevância e preocupação.

Na medida que se estabeleciam as bases fundamentais da administração
portuguesa na Colônia, a preocupação com a segurança tornava-se cada
vez  mais  relevante.  Os  povoados  precariamente  organizados,  com
carências  nas  mais  diversas  ordens,  eram  ameaçados  pelos  nativos
belicosos  à  ocupação  lusa.  Apresentavam-se,  ainda,  outros  potenciais
inimigos,  tais  como  os  invasores  provenientes  do  antigo  continente
(franceses,  holandeses,  etc.)  e  os  mais  próximos,  como espanhóis,  que
disputava, com os portugueses a dominação territorial da América do Sul.
(SIMÕES, 2014, p. 37).
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Aos poucos, os povos de origem europeia passaram a habitar os espaços

antes  ocupados  pelos  povos  nativos  com  casos  de  casamento  entre  os  povos

nativos e os de descendência europeia, fato que propiciou o desenvolvimento de

uma convivência de certa maneira harmônica e pacífica,  mesmo com os nativos

sendo percebidos como estando em uma posição de inferioridade em relação ao

homem branco. 

Os brancos que não possuíam escravos acabavam se casando com nativas
e  mamelucas  e,  pouco  a  pouco,  formavam  uma  massa  de  mestiços
deserdados,  subordinados  àqueles  que  manejavam  o  poder  social,  e
vivendo  “a  favor”  -  termo  regional  ironicamente  oportuno.  (DEAN,  1996,
p.99)

Em paralelo aos conflitos ocorridos pelos contrastes existentes entre os

estrangeiros e os povos locais, houve a transferência de milhões de africanos para o

Brasil por meio do tráfico de pessoas. Essa situação influenciou bastante o estado

de pobreza e exploração vivida pelos negros em território brasileiro.

Os  negros  passaram  diversas  décadas  sendo  submetidos  a  um  sistema

desigual, degradante e desumano de exploração que não os permitiu que fossem

tratados  de  maneira  digna  e  respeitosa  como  cidadãos.  Por  não  possuírem  a

capacidade  de  serem  donos  de  si,  eram  submetidos  a  condições  de  trabalho

terríveis e torturas, caso contrariassem os interesses do homem branco.

Observa-se que a escravidão, na sociedade brasileira, era vista como algo

aceitável  por  determinados  setores  sociais,  sendo  inclusive  perpetrada  por

indivíduos  que  eram  postos  em  liberdade  ou  que  possuíam  algum  tipo  de

descendência com os escravos.

Na Bahia, em Minas Gerais e em outras províncias, dava-se até mesmo o
fenômeno extraordinário de escravos possuírem escravos. De acordo com o
depoimento de um escravo brasileiro que fugiu para os Estados Unidos, no
Brasil  “as pessoas de cor,  tão logo tivessem algum poder,  escravizariam
seus companheiros, da mesma forma que o homem branco”.
Esses dados são perturbadores. Significam que os valores da escravidão
eram aceitos por  quase toda a sociedade.  Mesmo os escravos,  embora
lutassem pela própria liberdade, embora repudiassem sua escravidão, uma
vez  libertos  admitiam escravizar  os  outros.  Que  os  senhores  achassem
normal  ou  necessária  a  escravidão,  pode  entender-se.  Que  libertos  o
fizessem, é matéria para reflexão. Tudo indica que os valores da liberdade
individual, base dos direitos civis, tão caros à modernidade européia e aos
fundadores  da  América  do  Norte,  não  tinham  grande  peso  no  Brasil.
(CARAVALHO, 2015, p.54).
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A transferência da Família Real Portuguesa para o Brasil, em 1808, trouxe

uma série  de  mudanças na  maneira  de  empregar  as  forças de  segurança,  que

receberam uma nova configuração com a criação da Intendência Geral de Polícia da

Corte e da Guarda Real de Polícia, como disse Pinheiro (2014, p. 44). Ainda no

período imperial houve a criação da Guarda Nacional no ano de 1831(MARIANO,

2004, p.19).

Já a Força Policial do Ceará criada através da Resolução Provincial nº 13, em

24 de maio de 1835, com o nome de Força Policial (Holanda, 1995), órgão que após

mudanças de nomenclatura, deu origem a atual denominação de Polícia Militar do

Ceará no ano de 1947.

Após  o  término  do  período  de  escravidão  dos  negros  provenientes  do

continente africano, milhares de indivíduos passaram a dispor do direito de liberdade

para fazer qualquer tipo de deslocamento em território nacional, sem necessitar de

um  documento  que  comprovasse  a  sua  condição  de  liberdade.  Contudo,  tal

liberdade se tornou extremamente limitada por conta de não disporem de recursos

financeiros suficientes para a manutenção de uma vida digna com amplo e fácil

acesso aos empregos bem remunerados, educação de qualidade e habitação em

locais bem estruturados e sem a incidência da violência.

Além  de  não  disporem  de  um  auxílio  financeiro  pelo  Estado  para  a

manutenção  de  uma  vida  digna  para  serem  incluídos  na  sociedade  como

verdadeiros cidadãos, os negros pobres ainda sofreram com o serviço realizado pelo

Estado através da polícia como responsável pelo controle e manutenção da ordem,

que serviram, em muitas situações, para coibir somente as ações da população mais

pobre, que não dispunham de posses ou de recursos financeiros, como afirmado por

Holloway

[à] medida que o século avançava e diminuía a proporção de escravos na
população,  eles  passaram  a  exigir  cada  vez  menos  atenção  especial.
Quando finalmente a escravidão foi  abolida em 1888,  desde há muito a
polícia estava acostumada a lidar com escravos, negros e mulatos livres,
imigrantes  indigentes,  marujos  de  folga  em terra  e  outros  membros  das
classes inferiores da cidade com se todos  formassem um grande grupo
uniforme. O papel inicial da polícia como agente disciplinador voltado contra
os escravos deixou um legado persistente de técnicas policiais e atitudes
mutuamente hostis entre a polícia e os setores da sociedade que sentiam o
impacto de sua ação.  (1997, p. 257).
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Logo, a população negra, em sua grande maioria, passou a ocupar os locais

mais  pobres  das  cidades,  servindo  de  mão  de  obra  barata  aos  seus  antigos

senhores.  Os  negros  deixaram  de  ser  escravos  para  se  tornarem  indivíduos

marginalizados  pelo  Estado,  que  os  desemparou  no  momento  de  maior

necessidade.

No Brasil,  aos  libertos  não  foram dadas nem escolas,  nem terras,  nem
empregos.  Passada  a  euforia  da  libertação,  muitos  ex-escravos
regressaram  a  suas  fazendas,  ou  a  fazendas  vizinhas,  para  retomar  o
trabalho  por  baixo  salário.  Dezenas  de  anos  após  a  abolição,  os
descendentes  de  escravos  ainda  viviam nas  fazendas,  uma  vida  pouco
melhor do que a de seus antepassados escravos. Outros dirigiram-se às
cidades, como o Rio de Janeiro, onde foram engrossar a grande parcela da
população sem emprego fixo. Onde havia dinamismo econômico provocado
pela expansão do café, como em São Paulo, os novos empregos, tanto na
agricultura como na indústria, foram ocupados pelos milhares de imigrantes
italianos  que  o  governo  atraía  para  o  país.  Lá,  os  ex-escravos  foram
expulsos  ou  relegados  aos  trabalhos  mais  brutos  e  mais  mal  pagos.
(CARVALHO, 2015, p. 57-58)

O através O descaso dos governantes contribuiu para a marginalização da

população negra.  Além do descaso das autoridades em coibir  a  exclusão social

vivenciada  pelos  antigos  escravos,  ocorreu  ainda  a  ocupação  desordenada  das

cidades ocasionada por uma migração de uma quantidade significativa da população

proveniente dos ambientes rurais, fato que contribuiu para o aumento relevante das

favelas nos grandes centros urbanos, locais em que é perceptível  a carência de

políticas públicas a serem implementadas pelo Estado.

Com a expansão das capitais dos estados brasileiros e a possibilidade de se

empregar  em  alguma  ocupação,  milhares  de  pessoas  que  exerciam  atividades

ligadas a agricultura migraram para tentar conseguir melhores condições de vida.

Contudo,  por  não disporem de uma educação de qualidade,  de uma confortável

situação  financeira  e  de  um  suporte  governamental  que  fornecesse  condições

favoráveis de ocupação e emprego, muitos indivíduos tiveram que se submeter a

atividades  laborais  que  pagavam valores  extremamente  baixos  e  não  forneciam

segurança jurídica em relação às suas condições de trabalho.

A existência de pessoas em condições de vida miseráveis, com difícil acesso

aos  meios  educacionais  e  econômicos  é  resultado  da  desigualdade  histórica

existente no Brasil, que perdura até os dias atuais.
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A escandalosa desigualdade que concentra nas mãos de poucos a riqueza
nacional tem como consequência níveis dolorosos de pobreza e miséria.
Tomando-se a renda de 70 dólares – que a Organização Mundial da Saúde
(OMS) considera ser o mínimo necessário para a sobrevivência – como a
linha  divisória  da  pobreza,  o  Brasil  tinha,  em  1997,  54%  de  pobres.
(CARVALHO, 2015, p.210).

A desigualdade de distribuição de riquezas entre os cidadãos brasileiros é um

importante  desafio  a  ser  trabalhado  pelos  governantes,  a  fim  de  proporcionar

melhores condições de vida aos cidadãos.

Com o crescimento das ocupações irregulares e desordenadas, as favelas

ganharam cada vez mais espaço no cenário das grandes cidades, contribuindo a

situação de permissividade e descaso do Estado pela ausência de políticas públicas

para  que  tais  locais  servissem  como  cenário  para  o  cometimento  de  inúmeras

práticas delituosas. Dentre elas podemos citar como de maior incidência o comércio

ilegal de substâncias entorpecentes, furtos, roubos e assassinatos. 

Com  o  início  da  República,  a  segurança  pública  ficou  concentrada  nos

estados federados, momento em que ocorreu um fortalecimento da existência de

duas  atividades  policias,  uma  para  a  investigação  e  outra  para  o  policiamento

preventivo segundo Mariano (2004, p.23).

O  envolvimento  com  o  tráfico  de  drogas  e  a  dificuldade  de  acesso  aos

empregos melhores remunerados são na atualidade alguns dos problemas sociais

presentes nas comunidades mais pobres brasileiras que favorecem o envolvimento

de  muitos  homens  e  mulheres  com as  práticas  criminosas,  fato  confirmado  por

Carvalho na citação abaixo.

O  rápido  crescimento  das  cidades  transformou  o  Brasil  em  país
predominantemente urbano em poucos anos. Em 1960, a população rural
ainda superava a urbana. Em 2000, 81% da população já era urbana. Com
a urbanização, surgiram as grandes metrópoles. Nelas, a combinação de
desemprego, trabalho informal e tráfico de drogas criou um campo fértil para
a  proliferação  da  violência,  sobretudo  na  forma  de  homicídios  dolosos.
(2015, P. 213)

Ao que se pode perceber, a questão política é fundamental na ocorrência de

melhorias para as populações mais carentes. O interesse dos políticos de realmente

fazer  algo  em  prol  das  comunidades  carentes  pode  proporcionar  o  acesso  de
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milhões de pessoas a importantíssimos benefícios sociais que evitem a aproximação

dos jovens com a criminalidade.

A necessidade do desenvolvimento de políticas públicas para o acolhimento

de pessoas com dependência química é urgente. Milhares são os indivíduos que se

encontram  na  situação  de  consumidores  de  substâncias  ilícitas.  Tal  fato  tem

consequências terríveis para os diversos setores sociais, pois além do cometimento

de diversos crimes, há o prejuízo psicológico para os usuários e suas famílias.

Muitas  foram,  e continuam sendo,  as tentativas  das autoridades de tentar

reduzir  os indicadores criminais,  contudo as cidades possuem muitos desafios a

serem enfrentados, pois enquanto não houver medidas eficazes de prestação de

serviços de qualidade de educação, moradia, lazer, emprego, saúde e segurança

pouco  vai  ser  conseguido  em  relação  a  afastar  os  jovens  da  situação  de

criminalidade.

Segundo Silva (2014, p. 46) o modelo de policiamento implementado no Brasil

foi elaborado sob a influência dos ideais franceses, contudo, a força policial precisou

se adaptar as condições aqui apresentadas.

As organizações policiais são constantemente criticadas nos mais diversos

veículos de informação da população. Na maioria das vezes há denúncias de casos

de violência praticada pelos policiais, tendo seus nomes e, em algumas vezes, fotos

divulgadas e expostas sem existir a comprovação, através da conclusão dos devidos

processos legais,  de  que realmente  os  policiais  são considerados culpados pela

ação a que estão sendo acusados. Conforme explanado por Rondelli (2001, p. 156),

com o início da cobertura televisiva dos casos policiais, as situações de violência

que envolvem policiais  tinham uma maior  cobertura  pela  imprensa,  como o  que

ocorreu  no  episódio  do  Eldorado  dos  Carajás  e  outras  chacinas  praticadas  por

policias.

Fatores como esse fazem com que o afastamento entre os policiais e a mídia

se torne cada vez mais perceptível, pois os profissionais de segurança passaram a

ver as empresas de comunicação como simples vendedoras de notícias, que não se

importam em preservar a imagem do policial, que teve a sua pessoa relacionada a

alguma situação constrangedora ou considerada irregular.

Muitos  policiais  não  têm  interesse  em  prestar  esclarecimentos  sobre

determinadas  ocorrências,  e  em  muitos  casos,  inclusive  se  negando  a  dar
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entrevistas, por já possuir a ideia de que a mídia não os apoia nos momentos de

dificuldade,  apenas  estando  preocupada  com  a  repercussão  das  matérias

veiculadas.

A mídia ao realizar a divulgação de maneira bastante enfática a divulgação de

práticas irregulares cometidas pelos agentes de segurança pública,  promove um

sentimento  de  indignação  nas  pessoas,  fazendo  com  que  tais  ações  sejam

rechaçadas,  coibidas  e  consideradas  vergonhosas  pelos  demais  membros  das

instituições  policiais.  Há  uma  contínua  exibição  nos  principais  meios  de

comunicação  em  massa  dos  mais  variados  casos  em  que  os  policiais  foram

flagrados cometendo algum tipo de irregularidade, como, por exemplo, alteração de

cena de local de crime e excessos cometidos seja de folga ou no cumprimento do

serviço policial. 

Apesar de a mídia não ser vista por uma enorme parcela dos policiais como

uma  parceira,  ela  cumpre  um  importante  papel  de  informar  os  cidadãos  dos

inúmeros casos de situações irregulares  e consideradas perigosas ao bem-estar

social,  promovendo  o  conhecimento  em  grande  escala  para  que  as  pessoas

possam se precaver de determinadas situações de risco e tomar as decisões mais

acertadas, a fim de evitarem se expor desnecessariamente.

A imprensa cumpre um importante papel social, pois permite que os cidadãos

se  mantenham  informados  e  atualizados  dos  últimos  acontecimentos  locais  e

também de outros territórios mais longínquos. Como afirmado por Rondelli (2001, p.

160) se não houvesse a imprensa para divulgar os casos de violência, pouco se

teriam em debates para se construírem políticas a fim de solucionar os problemas.

As organizações policiais  possuem setores que lidam diretamente  com os

profissionais  da  imprensa  no  repasse  de  informações  diárias,  tendo  servidores

responsáveis por se manter atualizados das ocorrências de maior gravidade para

poder prestas informações com maior fidedignidade e responsabilidade.

Apesar  de  os  profissionais  se  sentirem  incomodados  com  as  notícias

veiculadas pela imprensa sobre as suas condutas profissionais de serviço ou em

situações de folga, há que se reconhecer que ela cumpre com a sua obrigação de

fazer com que as informações as mais diversas cheguem aos diferentes públicos.

Segundo Salmito  (2011,  p.  147)  os programas televisivos  expõem situações nas
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quais, muitas vezes, são cobrados posicionamentos das pessoas responsáveis ou

envolvidas, a fim de que sejam devidamente resolvidas.

O profissional necessita ter a consciência de que a sua conduta deve sempre

se pautar pela legalidade e o devido zelo com as suas ações em serviço e fora dele,

pois  são  acontecimentos  que  podem  gerar  grande  repercussão  e  comoção  na

comunidade  em  que  se  deu  o  fato,  contribuindo  para  macular  a  imagem  da

instituição policial.

A imprensa ao noticiar as suas matérias deve buscar manter a imparcialidade,

a  fim  de  evitar  influenciar  as  pessoas  em  suas  opiniões  sobre  as  informações

fornecidas.

2.2 A Segurança Pública no Brasil e Ceará após 1988

Com o fim da ditadura militar e a publicação da Constituição Federal de 1988,

a democracia voltou a funcionar como Regime de Governo. As polícias passaram

por um contínuo processo de transformação, pois as condutas dos seus servidores

passaram a sofrer uma maior fiscalização e cobrança pelos órgãos de fiscalização e

organizações  de  defesa  dos  direitos  fundamentais  dos  cidadãos,  a  fim  de  se

evitarem os casos de abuso e excessos pelos profissionais em suas ações.

A segurança pública  ocupa um dos principais  temas a  serem trabalhados

pelos governantes nas execuções das suas funções de gerir os recursos públicos,

sendo  suas  ações  imperiosamente  sujeitas  a  serem  fiscalizadas,  avaliadas  e

aprimoradas. A população brasileira espera que boas decisões sejam colocadas em

prática  pelos  seus  representantes,  com  a  adoção  de  medidas  que  possam

efetivamente garantir a real aplicação dos preceitos estabelecidos pela Constituição

Federal de 1988, como o direito a segurança estabelecido no seu Artigo 5º, que

afirma que  todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem distinção  de  qualquer  natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 

As medidas adotadas pelos governos federal e estadual acerca da segurança

pública,  após o fim da ditadura  militar,  merecem destaque,  pois  representam os
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interesses do Estado brasileiro em promover a construção de polícias mais cidadãs

e humanizadas na prestação do serviço de segurança a sociedade.

No ano de 1993 o Governo do estado do Ceará criou o Conselho Estadual de

Segurança Pública (CONSESP) através da Lei nº 12.120, de 24 de junho de 1993

com funções de fiscalizar a segurança pública e os direitos humanos no Ceará com

as competências sendo definidas em seu Art. 2º

[c]ompete ao Conselho Estadual de Segurança Pública:
I. Elaborar, conjuntamente com as Secretarias de Segurança Pública e de
Justiça, a política de segurança Pública e penitenciária estadual;
II.  Fiscalizar  a  execução da política  de segurança  pública  no âmbito  do
Estado do Ceará;
III. Encaminhar aos órgãos competentes, inclusive ao Poder Judiciário, e ao
Ministério  Público,  quaisquer  notícias  de  lesões  a  direitos  humanos,
individuais e coletivos;
IV. Denunciar e exigir apuração por parte dos Poderes competentes, atos
que impliquem, violação de direitos humanos, individuais e coletivos;
V. Participar, nos casos permitidos pela Legislação em vigor de quaisquer
comissões  formadas  pelos  poderes  públicos  estaduais  que  investiguem
violação a direitos humanos, individuais e coletivos. (CEARÁ, 1993)

Com a criação do CONSESP poucas foram as ações realizadas, pois como

disse Barreira (2004, p. 20), o órgão não foi utilizado como destaque na gestão de

Tasso Jereissati na direção do Governo do estado.

Já no ano de 1994, tivemos uma outra situação que merece destaque dentro

desse cenário, referente inclusão da mulher no quadro de efetivo da Polícia Militar

do Ceará, com a realização de concurso público, regido pelo Edital nº 011/1994, cuja

autorização legal havia sido concedida por meio do Art. 2º. da Lei nº 11.035, de 23

de maio de 1985, normativo este que também formalizou a criação da Companhia

de Policiamento Feminino.

Dentro  do  cenário  de  problemáticas  vivenciados  na  Segurança  Pública

Brasileira,  importante se faz citar  a criação do Conselho Nacional  de Segurança

Pública (CONASP) pelo Ministério de Justiça, que foi estabelecido no ano de 1997

por  meio  do  Decreto  nº  2.169,  de  04 de  março  de 1997,  sendo revogado  pelo

Decreto nº 6.950, de 2009, que também foi  revogado pelo Decreto nº 7.413, de

2010.
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Dentre  as  medidas  adotadas  pelo  governo  federal,  houve  a  criação  do

CONASP, tendo o Brasil passado a dispor de maneira mais direta e objetiva de um

órgão para debater e trabalhar as demandas existentes na Segurança Pública, com

competência bastante abrangente no tocante a ações a serem desempenhadas na

Segurança Pública nacional, conforme disposto no Art. 2º do Decreto nº 7.413, de 30

de dezembro de 2010, a saber:

Art. 2o  Ao CONASP compete:
I - atuar na formulação de diretrizes e no controle da execução da Política
Nacional de Segurança Pública;
II  -  estimular  a  modernização  institucional  para  o  desenvolvimento  e  a
promoção intersetorial das políticas de segurança pública;
III  -  desenvolver  estudos e  ações visando  ao  aumento  da  eficiência  na
execução da Política Nacional de Segurança Pública;
IV  -  propor  diretrizes  para  as  ações da  Política  Nacional  de  Segurança
Pública  e  acompanhar  a  destinação  e  aplicação  dos  recursos  a  ela
vinculados;
V - articular e apoiar, sistematicamente, os Conselhos de Segurança Pública
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com vistas à formulação
de diretrizes  básicas comuns e à  potencialização  do exercício  das suas
atribuições legais e regulamentares;
VI  -  propor  a  convocação  e  auxiliar  na  coordenação  das  Conferências
Nacionais de Segurança Pública e outros processos de participação social,
e acompanhar o cumprimento das suas deliberações;
VII - estudar, analisar e sugerir alterações na legislação pertinente; e
VIII  - promover a integração entre órgãos de segurança pública federais,
estaduais, do Distrito Federal e municipais.(BRASIL, 2010)

Também na década de noventa, tivemos a criação da Secretária Nacional de

Segurança Pública (SENASP) no ano de 1998 por meio do Decreto nº 2.315, de 04

de  setembro  de  1997,  permitindo  um  grande  avanço  no  tratamento  das  ações

desenvolvidas na Segurança Pública, ficando estabelecido no Art.  16 as ações a

serem trabalhadas, a saber:

Art. 16. À Secretaria Nacional de Segurança Pública compete assessorar o
Ministro  de  Estado  da  Justiça  na  definição  e  implementação  da  política
nacional de segurança pública, e, em todo o território nacional, acompanhar
as atividades dos órgãos responsáveis pela segurança pública,  por meio
das seguintes ações:
I - apoiar a modernização do aparelho policial do País;
II - ampliar o sistema nacional de informações de justiça e segurança 
pública (INFOSEG);
III - efetivar o intercâmbio de experiências técnicas e operacionais entre os 
serviços policiais federais e estaduais;
IV - implementar o registro do identidade civil;
V - estimular a capacitação dos profissionais da área de segurança pública;
VI - gerir os fundos federais dos órgãos a ela subordinados;
VII - incentivar a atuação dos conselhos regionais de segurança pública;



38

VIII - realizar estudos e pesquisas e consolidar estatísticas nacionais de:
a) crimes;
b) trânsito;
c) entorpecentes.
Parágrafo único. Compete, ainda, à Secretaria Nacional de Segurança 
Pública, assistir ao Ministro de Estado da Justiça nos assuntos referentes a:
a) segurança;
b) entorpecentes;
c) trânsito;
d) órgãos de segurança pública da União, exceto o Departamento de Polícia
Federal;
e) órgãos de segurança pública do Distrito Federal.” (BRASIL, 1997)

No estado do Ceará,  ocorrera no ano de 1997 a criação da Corregedoria

Geral dos Órgãos de Segurança Pública e Defesa da Cidadania, havendo com a sua

implementação a extinção das Corregedorias das Polícias Civil, Militar e do Corpo

de Bombeiros Militar, que se deu através da publicação da Lei nº 12. 691, de 16 de

maio  de  1997.  A referida  legislação  ainda  extinguiu  a  Secretaria  de  Segurança

Pública e criou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania, estando

tal previsão contida no Art. 1º.

Art. 1º - Fica criada, no âmbito do Poder Executivo Estadual a Secretaria da
Segurança  Pública  e  Defesa  da  Cidadania,  integrante  da  estrutura
organizacional da Governadoria, à qual incumbe., zelar pela ordem pública
e defesa da coletividade, no que diz respeito às atividades de segurança
pública, coordenando, controlando e integrando as ações da Polícia Civil, da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Corregedoria-Geral dos
Órgãos de Segurança Pública e Defesa da Cidadania. (CEARÁ, 1997)

 

A criação do projeto Distrito-Modelo em 1997 promoveu uma maior integração

dos órgãos do sistema de segurança pública do Ceará, segundo Barreira (2004, p.

23) houve a direção de um comando unificado das ações realizadas na segurança

pública.

Outra medida que fortaleceu os trabalhos desenvolvidos dentro da Segurança

Pública foi a criação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania

(PRONASCI) no ano de 2007, através da Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007.

O  programa  federal  PRONASCI  surgiu  como  uma  medida  para  servir  de

alicerce para a realização de uma segurança pública voltada para o cumprimento da

cidadania,  focado  em  fazer  com  que  os  policiais  sejam  melhores  instruídos  e

equipados para proporcionar um serviço de qualidade. Com a sua criação houve um

incentivo aos agentes de segurança pública de todo o Brasil para se aperfeiçoarem
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e  realizarem  diversos  cursos  em  suas  áreas  de  trabalho  de  forma  a  adquirir

conhecimentos  de  extrema  relevância  para  a  sua  atividade  profissional.  Foram

definidas as seguintes diretrizes pelo PRONASCI:

I - promoção dos direitos humanos, intensificando uma cultura de paz, de
apoio  ao  desarmamento  e  de  combate  sistemático  aos  preconceitos  de
gênero,  étnico,  racial,  geracional,  de  orientação  sexual  e  de diversidade
cultural; 
II - criação e fortalecimento de redes sociais e comunitárias; 
III - fortalecimento dos conselhos tutelares; 
IV - promoção da segurança e da convivência pacífica;
V - modernização das instituições de segurança pública e do sistema
prisional; 
VI - valorização dos profissionais de segurança pública e dos agentes
penitenciários; 
VII  -  participação  de  jovens  e  adolescentes,  de  egressos  do  sistema
prisional,  de  famílias  expostas  à  violência  urbana  e  de  mulheres  em
situação de violência; 
VIII  –  ressocialização  dos  indivíduos  que  cumprem  penas  privativas  de
liberdade  e  egressos  do  sistema  prisional,  mediante  implementação  de
projetos educativos, esportivos e profissionalizantes; 
IX -  intensificação e ampliação das medidas de enfrentamento do crime
organizado e da corrupção policial;
 X - garantia do acesso à justiça, especialmente nos territórios vulneráveis; 
XI  -  garantia, por meio de medidas de urbanização, da recuperação dos
espaços públicos; 
XII  -  observância  dos  princípios  e  diretrizes  dos  sistemas  de  gestão
descentralizados e participativos das políticas sociais e das resoluções dos
conselhos de políticas sociais e de defesa de direitos afetos ao PRONASCI; 
XIII - participação e inclusão em programas capazes de responder, de modo
consistente e permanente, às demandas das vítimas da criminalidade por
intermédio de apoio psicológico, jurídico e social; 
XIV - participação de jovens e adolescentes em situação de moradores de
rua  em  programas  educativos  e  profissionalizantes  com  vistas  na
ressocialização e reintegração à família; 
XV - promoção de estudos, pesquisas e indicadores sobre a violência que
considerem  as  dimensões  de  gênero,  étnicas,  raciais,  geracionais  e  de
orientação sexual; 
XVI -  transparência de sua execução, inclusive por meios eletrônicos de
acesso público; e 
XVII -  garantia da participação da sociedade civil.  (grifo nosso) (BRASIL,
2007)

O  programa  federal  PRONASCI  surgiu  como  uma  medida  para  servir  de

alicerce para a realização de uma segurança pública voltada para o cumprimento da

cidadania,  focado  em  fazer  com  que  os  policiais  sejam  melhores  instruídos  e

equipados para proporcionar um serviço de qualidade. Com a sua criação houve um

incentivo aos agentes de segurança pública de todo o Brasil para se aperfeiçoarem

e  realizarem  diversos  cursos  em  suas  áreas  de  trabalho  de  forma  a  adquirir
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conhecimentos de extrema relevância para a sua atividade profissional.  Ao longo

dos  anos  foi  esvaziado  com  o  crescente  contingenciamento  de  recursos,  se

tornando na atualidade praticamente um programa inaplicável. 

A  criação  da  Rede  Nacional  de  Altos  Estudos  em  Segurança  Pública

(RENAESP) também serviu para promover um aperfeiçoamento dos profissionais de

segurança pública através da elaboração de cursos realizados em parceria com as

Instituições de Ensino Superior. Na Portaria nº 1.148 de 12 de junho de 2012 do

Ministério da Justiça de foram definidos cinco objetivos.

Art. 2º - São objetivos da Renaesp:
I - propiciar o acesso gratuito dos profissionais de segurança pública aos processos
de aprendizagem e de aperfeiçoamento profissional, especialmente em cursos de
pós-graduaçãolato sensu;
II - fomentar o aperfeiçoamento das atividades e dos instrumentos de gestão em
segurança pública;
III  -  incentivar  as  instituições  de  ensino  superior  -  IES  a  promoverem  cursos  e
implantarem  núcleos  e  centros  de  estudos  e  pesquisas  dedicados  ao  tema
segurança pública;
IV  -  promover  a  capacitação  dos  profissionais  de  segurança  pública,  em
consonância  com  a  Matriz  Curricular  Nacional  para  Ações  Formativas  dos
Profissionais de Segurança Pública, aprovada pela Senasp; e
V  -  promover  a  produção  de artigos  científicos  e  monografias  sobre  segurança
pública e temas correlatos.(BRASIL, 2012)

Como vemos, a segurança pública realiza suas ações no enfoque da redução

dos índices de criminalidade, uma vez que a redução da violência é usada pelas

instituições como parâmetro de um bom serviço prestado à comunidade, sendo a

formação  policial  uma  importante  estratégia  para  a  prestação  de  um  serviço

considerado adequado pelos cidadãos.

Nesse contexto, formação policial é um dos fatores que tem um importante

papel  para  que  seja  colocado  em  prática  uma  segurança  pública  com  mais

qualidade e seriedade.

No  Estado  do  Ceará,  ocorreram  diversas  mudanças  que  influenciaram  a

maneira  de  se  fazer  a  Segurança  Pública  desde  a  volta  da  democracia  como

Regime de Governo com o fim da ditadura militar. Dentre elas, citamos a criação de

uma Unidade,  no  ano  de  2007,  dentro  da  Polícia  Militar  do  Ceará  denominado

Batalhão  de  Policiamento  Comunitário,  conhecido  usualmente  por  Ronda  do
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Quarteirão,  cujo  intuito  inicial  tinha  como foco  ações  especializadas  na  área  de

polícia comunitária.

Outra medida, esta desenvolvida na área educacional, que veio a contribuir

de  forma  bastante  impactante  para  um  incremento  e  qualificação  técnica  e

intelectual na segurança pública do Estado do Ceará, foi a aproximação da formação

policial  da  Universidade  Estadual  do  Ceará.  A criação  da  AESP,  através  da  Lei

14.629, de 26 de fevereiro 2010, que abrigou em um mesmo espaço físico de todos

os  profissionais  das  antigas  academias  das  corporações  vinculadas  a  área  de

segurança  pública  (Polícia  Militar,  Corpo  de  Bombeiros,  Polícia  Civil  e  Perícia

Forense),  e  sob  a  gestão  de  um  único  Diretor,  que  tem  como  desiderato  a

qualificação  e  treinamento  de  todos  os  profissionais  atuantes  nos  órgãos  de

Segurança Pública.

A criação  da  Controladoria  Geral  de  Disciplina  dos Órgãos de  Segurança

Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (CGD) no ano de 2011 através

da Lei Complementar nº 98, de 13 de junho de 2011 em substituição a Corregedoria

também foi uma mudança de grande relevância no cenário da segurança pública

local,  posto  que  promoveu  consideráveis  alterações  na  maneira  de  se  apurar  a

conduta dos policiais envolvidos em situações com algum indício do cometimento de

alguma infração administrativa de caráter disciplinar, a qual foi criada com status de

secretaria de governo, em primeiro escalão, com ampla autonomia administrativa e

funcional.

2.3 A Segurança Pública e o Papel do Estado

Algo que chama bastante atenção dentro do cenário de violência vivido pelos

cidadãos brasileiros é a incapacidade do Estado de criar mecanismos satisfatórios

de combater  a violência,  pois apesar  de um maciço investimento em recursos e

logística,  demandas da segurança pública, os índices de criminalidade continuam

elevados com o decorrer dos anos, sendo verificado através do Mapa da Violência

dos  anos  de  2006  e  2014  consecutivos  aumentos  dos  índices  de  homicídios,
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demonstrando que as ações praticadas não estão surtindo o efeito almejado pelas

autoridades e pela população. 

A cada nova eleição surgem candidatos com soluções para a resolução dos

índices de criminalidade, contudo, poucas são as medidas de ordem prática que

efetivamente demonstraram um real aumento da sensação de segurança e eficaz

redução dos índices de crimes letais contra a vida. Contudo, mesmo diante da falta

de tais medidas, ainda assim é possível  observar uma diminuição nos aumentos

percentuais das taxas de homicídios por 100 (cem) mil  habitantes no Ceará nos

anos de 1996, 1998, 2000, 2001, 2003, 2006, 2008, 2011, 2013, 2014 e 2015 na

comparação  com  o  aumento  das  taxas  dos  anos  anteriores,  dados  verificados

conforme os Mapas da Violência. Porém em termos de redução efetiva nos índices

de homicídios, foi verificado uma redução em duas oportunidades, que foi no ano de

1998 em comparação a 1997 e no ano de 20152 em comparação ao ano de 2014.

A violência não é um problema exclusivamente recente no território brasileiro,

mas algo que sempre esteve presente na vida dos cidadãos, contudo ela é bem

mais perceptível na vida dos habitantes das cidades mais povoadas. Muitos foram

os  registros  de  situações  que  tiveram  uma  grande  repercussão  nacional  e

internacional relacionadas a questão da violência no Brasil.

Os agentes pertencentes aos órgãos responsáveis pela Segurança Pública

parecem se encontrar em um imenso labirinto, desconhecendo o caminho correto a

ser  percorrido  e  desvendado  com o  objetivo  de  encontrar  a  real  saída  para  os

problemas  enfrentados  na  área  da  segurança. Alguns  já  se  encontram

desesperançados em relação a possibilidade de mudanças e melhorias, pois não

enxergam quais medidas poderiam de fato colaborar com uma melhoria no atual

cenário de violência existente, pois apesar dos diversos investimentos, raros são os

momentos em que se verifica uma redução das taxas de homicídios por 100 (cem)

mil habitantes no Ceará.

Apesar das contínuas tentativas dos governantes, mandato após mandato, de

elaborar soluções que possam ser eficazes no combate aos elevados índices de

criminalidade, seja durante a vigência dos governos caracterizados como de direita

ou nos que se denominam de esquerda, às vezes com a utilização de estratégias

2 No final  do ano de 2015 foi  divulgado através de jornais  um acordo de paz realizado entre  o
Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital para potencializar as atividades de venda de
drogas, sendo coibido os homicídios, pois são crimes que chamam a atenção das autoridades.
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colocadas em prática por países do continente da Europa, da América do Norte e do

leste  asiático  como  é  o  caso  da  implantação  do  denominado  policiamento  de

aproximação com a utilização de ferramentas do policiamento comunitário.

O Estado através de seus órgãos tenta preservar a ordem das sociedades e a

manutenção do poder vigente através da utilização da força, sendo a polícia militar

um dos principais instrumentos de organização do modelo existente.
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3 AS POLÍCIAS NO BRASIL

Desde a chegada da Família Real Portuguesa no Brasil, passou a existir a

figura de duas polícias, sendo uma destinada para a investigação e outra para a

atuação  nas  ruas,  contudo,  a  polícia  militar,  segundo  Mariano  (2004,  p.32),  foi

construída com uma dicotomia estrutural, pois realiza uma atividade de natureza civil

com  uma  estrutura  de  natureza  militar.  A  polícia  militar  ficou  incumbida  do

policiamento  ostensivo3 e  preventivo4,  que  deve  ser  realizado  por  meio  do

patrulhamento  diuturno  nos  mais  variados  locais,  no  intuito  de  promover  uma

sensação de segurança aos cidadãos e de coibir as ações criminosas através da

sua ação de presença.

A atuação dos policiais militares ocorre das mais diversas modalidades, com

policiais  trabalhando  em  setores  específicos  da  instituição  para  a  coerção  aos

crimes de trânsito5 e ambientais6, denominadas unidades especializadas, além do

serviço ordinário realizado nas demais unidades.

A polícia  militar  realiza o policiamento  por  meio da ostensividade de seus

integrantes  fardados nas  ruas  para  prevenir  a  ocorrência  de  possíveis  condutas

delituosas e no atendimento dos chamados da população, sendo o quartel de polícia

o local destinado para a realização da passagem de serviço, troca de turno, controle

de pessoal e manutenção de armas e viaturas a serem utilizados no decorrer do seu

desempenho profissional. 

Durante o turno de serviço, o policial militar poderá ser empregado para se

deslocar  a  pé,  de  motocicleta,  a  cavalo,  bicicletas,  em  veículos  automotores,

inclusive  aeronaves  do  tipo  helicóptero,  para  que  a  sua  presença  venha

desencorajar pessoas que tenham a intenção de se envolver em algum tipo de ilícito

penal.

3 Policiamento ostensivo é o realizado com policiais fardados e em viaturas identificadas com o local 
a que pertencem.

4 Policiamento preventivo é o realizado pelos policiais nas ruas através do serviço de patrulhamento. 

5 Crimes de trânsito são os estabelecidos através do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9503 de 
1997.

6 Crimes ambientais são estabelecidos através da Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9605 de 1998.
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Com atuação nas ruas, o policial militar mesmo não estando empregado na

prevenção específica de determinado tipo de crime, permanece em prontidão para o

atendimento rápido de alguma demanda que possa vir a surgir, quer seja acionado,

quer por iniciativa própria.

A  polícia  civil  é  responsável  pela  investigação  dos  delitos,  através  da

denominada ação de polícia judiciária, sendo a delegacia de polícia o prédio em que

se realiza  a  confecção dos Boletins  de  Ocorrência,  Termos Circunstanciados de

Ocorrência,  Autos  de  Prisão  em  Flagrante  e  os  Inquéritos  Policiais,  além  da

apreensão de materiais com procedência irregular ou duvidosa.

Pelo fato do Brasil adotar uma sistemática de dois modelos de polícia para a

realização do atendimento da ocorrência policial, muito tempo acaba sendo perdido

na permanência de policiais militares nos distritos policiais no intuito de realizar os

registros das solicitações, sem contar o deslocamento que, às vezes, é de muitos

quilômetros do local onde ocorreu o fato delituoso até o local de registro, posto que

no atual modelo vigente uma Corporação efetua a prisão de um autor de um crime,

ao passo que uma outra Corporação formaliza a citada prisão.

No Brasil as polícias estaduais não foram formatadas pelo denominado ciclo

completo  de polícia,  em que uma mesma instituição possui  competência para  é

realizar todas as medidas necessárias ao encarceramento dos autores de crimes.

Na grande maioria dos países,  as polícias estão devidamente habilitadas para a

realização  do  ciclo  completo  de  polícia7,  estando  aptas  a  realizar  seus

procedimentos  operacionais  e  investigativos  pelos  profissionais  de  uma  mesma

instituição. A distinção de missões faz com que uma polícia seja dependente da

outra para haver o devido processo de inibição e apuração dos crimes.

Contudo,  por  conta  de  uma  bagagem histórica  de  discordâncias  entre  as

competências de cada instituição policial e a existência de um setor da polícia militar

destinado à investigação de práticas irregulares perpetradas por policiais militares,

ainda há muito o que ser trabalhado em prol da existência de uma aproximação

harmoniosa entre os componentes dos dois  órgãos de policiamento,  como disse

Mariano

7 Ciclo completo de polícia é quando um mesmo órgão policial é capaz de realizar todas as etapas da
prisão de uma pessoa, desde a sua captura até o seu encarceramento.
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[a] história de duas “meias” polícias estaduais criou um grande problema
estrutural,  que  é  a  dificuldade  de  as  polícias  trabalharem  integradas.  A
Polícia  Militar,  que  só  tem  função  constitucional  de  fazer  policiamento
ostensivo  e  manter  a  ordem pública  nos  estados,  criou  mecanismos de
investigação,  por  meio  do  chamado  PM2  (2ª  seção  do  Comando),  que
acabam conflitando com a função investigativa da Polícia Civil.  (2004, p.
52).

As polícias militares dos estados são as instituições policiais com a maior

quantidade de integrantes em relação às demais forças policiais presentes no país.

Cada estado da federação é responsável pela organização e gerenciamento de suas

polícias militar  e civil,  cabendo aos Governadores a posição de chefe maior das

organizações policiais.

As divisões dos níveis  de ascensão profissional  dentro da carreira  policial

militar são muito semelhante ao existente nas Forças Armadas, ficando estabelecida

a promoção da carreira através da ascensão dos seus componentes aos postos e às

graduações superiores. Com a publicação da Lei nº 15.797, de 25 de maio de 2015,

houve  mudanças  na  ascensão  dos  profissionais,  pois  a  partir  de  então  basta

cumprirem o tempo de serviço e a realização dos cursos de formação continuada

para fazerem jus a promoção aos postos e graduações seguintes. A nova legislação

modificou o método anterior em que os policiais para ascenderem precisavam, além

da realização dos cursos e tempo mínimo nos postos e graduações, da existência da

vaga, que poderiam surgir através do cumprimento do tempo de serviço ou critérios

outros, como merecimento, bravura, pos-mortem.

Os militares estaduais ocupam dentro da polícia as graduações de Soldado,

Cabo,  Sargento  e  Subtenente e os postos  de Tenente,  Capitão,  Major,  Tenente-

Coronel e Coronel, semelhante aos das Forças Armadas Brasileiras. Não há nas

polícias e corpos de bombeiros os postos de Oficiais-Generais, diferente do Exército,

Marinha e Aeronáutica em que há mais três postos a serem ocupados após o militar

chegar ao cargo de Coronel. Nesse sentido, expõe os ensinamentos de Kant

[q]uanto ao ethos militar, influencia negativamente a polícia em, pelo menos,
dois aspectos. Primeiro, quanto a sua organização interna e quanto a suas
relações externas  com outras instituições da sociedade:  sendo a Polícia
Militar  uma  organização  subordinada,  seus  oficiais  são  subalternos  aos
oficiais das Forças Armadas. Embora use denominações semelhantes às da
carreira do Exército, a carreira dos oficiais das Polícias Militares vai até o
posto de Coronel, nunca ao de General. (2002, p. 210)
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As  policiais  militares  e  os  corpos  de  bombeiros8 militares  brasileiros  são

considerados pela Constituição Federal como forças auxiliares e reserva do exército

conforme previsão contida no § 6º do Art. 144 da Constituição Federal Brasileira.

Muitos setores da sociedade criticam a existência de uma força policial com

características que a aproximam do modelo existente nas forças armadas, pois tal

configuração conferiria aos policiais condutas muito próximas das utilizadas pelos

militares  do  exército,  principalmente  em relação  à  maneira  como  tratar  com  as

demandas  apresentadas,  operando,  em  muitas  situações,  contra  uma  ameaça

iminente e de elevado risco a sua vida e de terceiros.

As formas de ingresso na instituição PMCE ocorrem de duas maneiras, sendo

a primeira para o ingresso como Praça e a segunda para ingresso como Oficial,

ambas através de concurso público, conforme previsão contida na Carta Magna de

1988 que estabeleceu em seu Art. 37, inciso II, que só será permitida a investidura

em cargo ou emprego público mediante a aprovação prévia em concurso público. A

primeira maneira ocorre através do concurso para o ingresso como soldado com a

necessidade de o candidato possuir como critério a escolaridade do ensino médio

completo. Para ocupar o posto de Tenente, início da carreira de Oficial, o candidato

entrará na instituição no posto de 2º tenente, devendo possuir o ensino superior

completo, pois se trata de uma das exigências ao candidato durante o processo

seletivo.

Dentro  desse  contexto,  um  dos  problemas  existentes  nas  corporações

policiais militares é o afastamento entre os Oficiais e as Praças em virtude de uma

aparente disparidade de pensamentos, pois prevalece uma arcaica cultura de que

são profissionais com interesses distintos, pensamento este que não colabora para a

devida  valorização  e  fortalecimento  da  instituição  pelos  governantes  e  pelos

cidadãos, tal situação é retratada por Cano

[h]á, além disso, um profundo fosso entre a cúpula e a base dentro de cada
polícia – oficiais e praças na polícia militar; delegados e “tiragem” na polícia
civil  -,  que  mina  a  coesão  interna,  anula  a  possibilidade  de  ascensão
funcional dos níveis inferiores até o topo da hierarquia, e faz com que, na
prática, existam duas corporações, com culturas próprias, dentro da cada
uma. (2003, p. 36-37) 

8 No  Brasil  há  o  corpo  de  bombeiros  militar  e  o  civil.  O  bombeiros  militares  são  servidores
concursados dos estados federativos, já os bombeiros civis são funcionários de empresas privadas.
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O sistema democrático é o existente na grande maioria dos países, sendo o

modelo que na prática proporciona ao indivíduo uma maior  liberdade de ação e

pensamento,  pois  apesar  de  restringir  determinadas  condutas  consideradas

prejudiciais ao bom convívio em sociedade, permite  que as pessoas possam ter

liberdade  de  expressão  de  ideias  e  locomoção,  bem  como  escolher  os  seus

representantes políticos, fato confirmado nas palavras de Hans Kelsen

[a]  democracia julga da mesma maneira  a vontade política de cada um,
assim como respeita igualmente cada credo político, cada opinião política,
cuja  expressão,  é  a  vontade  política.  Por  isso  a  democracia  dá  a  cada
convicção  política  a  mesma  possibilidade  de  exprimir-se  e  de  buscar
conquistar o ânimo dos homens através da livre concorrência. (2000, p.105)

Cada estado da federação passou por processos históricos diferentes para a

criação e emprego de suas polícias,  uma vez que o Brasil,  por  ser  um país de

dimensão continental, atravessou processos diversificados de ocupação do território

pelos seus habitantes.

Diversos setores da sociedade debatem na atualidade a manutenção de uma

polícia com a denominação de militar, pois alegam que muitos de seus profissionais

poderiam  incorporar  mais  características  relacionadas  ao  militarismo  do  que  às

práticas policiais para o bom desempenho profissional.

Há por vezes, uma confusão entre quais seriam as verdadeiras competências

dos policiais militares, pois devem cumprir o papel de policiar as comunidades, mas

sem que haja o comprometimento do seu viés militar como força auxiliar do exército,

e ao mesmo tempo é legalmente incompetente de realizar qualquer serviço de coleta

de  informações  que  tenha  como  objetivo  uma  possível  investigação  dos  crimes

praticados, já que tal mister cabe às polícias civis.

Diferente  das  demais  polícias,  nas  policiais  militares  os  seus  integrantes

deverão, além de assimilar os conhecimentos considerados indispensáveis para um

bom atendimento das ocorrências e do público, internalizar as características dos

militares como os seus valores e deveres, além dos valores de amor a pátria e aos

símbolos de respeito da nação. Esse caráter militar conferido aos policiais estaduais

faz  com  que  muitos  tenham  uma  conduta  profissional  diferenciada  das  demais

forças  policiais  brasileiras,  sendo  estabelecido  como  valores  fundamentais  do

policial  militar  cearense  o  patriotismo,  o  civismo,  a  hierarquia,  a  disciplina,  o
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profissionalismo,  a  lealdade,  a  constância,  a  verdade  real,  a  honra,  a  dignidade

humana, a honestidade e a coragem conforme o Art. 7º da Lei nº 13.407 (CEARÁ,

2003).

Desde  o  fim  da  ditadura  militar  há  um  forte  debate  acerca  da  possível

desmilitarização  das  policiais  militares,  uma  vez  que  poucas  mudanças  foram

realizadas na estrutura das polícias após a publicação da Constituição Federal de

1988,  que  conforme Bicudo  (2002,  p.  172),  institucionalizou as  polícias  militares

como órgãos do Estado para a realização do policiamento de prevenção. Tal fato se

confirma pela existência de diversos Projetos de Emenda Constitucional (PEC) que

preveem a unificação das polícias civil  e militar  com a formulação de uma nova

roupagem  a  ser  repassada  aos  integrantes  de  tais  instituições,  conforme

estabelecido por Carlos Magno Nazareth Cerqueira

[t]em sido usual as discussões sobre a militarização o enfoque de privilegiar
somente o aspecto organizacional das polícias; os debates centram-se na
conveniência ou não de uma polícia militar. É importante ampliar o campo
dessa discussão, examinado-se outros aspectos deste processo. Analiso a
militarização  como  um  processo  de  adoção  e  emprego  de  modelos,
métodos,  conceitos,  doutrina,  procedimentos  e  pessoal  militares  em
atividades de natureza policial, dando assim uma feição militar às questões
de segurança pública. (1998, p.139)

A desmilitarização das polícias é um tema bastante polêmico e controverso de

ser debatido principalmente no ambiente intra-muros dos quartéis policiais, pois há

os  profissionais  que  se  posicionam  contra  e  os  a  favor,  tal  acontecimento

representaria uma mudança de grandes proporções para a condição estrutural das

polícias militares de todos os estados da federação. 

É cada vez mais comum o surgimento de debates sobre a possibilidade de se

transformar as polícias militares e civis em um só órgão policial, com profissionais

capazes de desempenharem o todos as etapas das atividades policiais necessárias

ao atendimento das ocorrências. Há os que encaram a mudança como algo positivo,

pois retiraria das estruturas policiais o caráter militarista de controle e organização,

permitindo aos profissionais uma formação mais humana e cidadã. Contudo, há os

que  preferem  que  não  ocorram  mudanças  dessa  natureza,  pois  alegam  que

poderiam se tornar  bastante comuns os casos de indisciplina  e desrespeito  dos

policiais para com os seus superiores funcionais, fato que seria agravado por conta
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de os  profissionais  não  estarem submetidos  ao Código Penal  Militar,  que  prevê

situações específicas para os crimes cometidos contra os superiores hierárquicos. 

Para  poder  ocorrer  a  alteração  das  polícias  civil  e  militar  em  uma  única

instituição  de  prestação  de  serviços,  primeiro  deveria  haver  uma  mudança  na

Constituição Federal  de 1988 segundo Zaverucha (2002, p.  80),  pois a distinção

entre as polícias está presente no próprio texto constitucional através do artigo 144.

Ainda sobre a temática do militarismo,  historicamente  o termo militar  está

associado às  forças armadas que desempenham suas atividades de defender  o

território em momentos de perturbação da paz nacional ou no qual a soberania da

nação esteja ameaçada.

Em  razão  do  Brasil  ter  vivenciado  um  período  de  extrema  repressão  e

controle dos movimentos sociais que discordavam da atuação e do controle dos

militares no gerenciamento do país durante o período da ditadura militar,  muitos

associam o trabalho desenvolvido  pelos  integrantes  das forças policiais  militares

estaduais como ruins e prejudiciais  ao bem-estar dos indivíduos exatamente por

essa característica de militar de seus membros.

A Constituição Federal de 1988 apesar de trazer uma série de melhorias para

a redemocratização do país  através do estabelecimento  de diversos dispositivos

legais de garantia dos direitos constitucionais, após o período de ditadura militar,

ainda previu a polícia e o corpo de bombeiros com a denominação de militar e como

forças auxiliares e reserva do exército brasileiro, conforme disposição contida no §

6º do Art. 144 da Carta Magna, sendo considerado por Zaverucha (2002, p. 80) o

acréscimo do termo militar ao substantivo polícia desnecessário e o termo civil um

pleonasmo..

Pouca  coisa  foi  mudada  da  Constituição  Federal  de  1969  em relação  as

estruturas das polícias estaduais,  instituída durante o período da ditadura militar,

para a Carta Magna de 1988. Vejamos trechos da Emenda Constitucional nº 01, de

1969, a qual também é conhecida como a Constituição Federal de 69 dada a sua

amplitude:

Art. 13. Os Estados organizar-se-ão e reger-se-ão pelas Constituições e leis
que  adotarem,  respeitados,  dentre  outros  princípios  estabelecidos  nesta
Constituição, os seguintes:
I  –os mencionados no item VII do artigo 10;
II –a forma de investidura nos cargos e letivos;
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III –o processo legislativo;
IV –a elaboração do orçamento, bem como a fiscalização orçamentária e a
financeira,  inclusive  a  da  aplicação  dos  recursos  recebidos  da  União  e
atribuídos 
aos municípios;
V –as normas relativas aos funcionários públicos, inclusive a aplicação, aos
servidores  estaduais  e  municipais,  dos  limites  máximo  de  remuneração
estabelecidos em lei federal;
VI  –proibição  de  pagar  a  deputados  estaduais  mais  de  oito  sessões
extraordinárias;
(...)
§  4º  As  polícias  militares,  instituídas  para  a  manutenção da  ordem
pública nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, e os corpos
de bombeiros militares são considerados forças auxiliares, reserva do
Exército,  não podendo seus postos ou graduações ter remuneração
superior  à  fixada para os postos e graduações correspondentes no
Exército. (grifo nosso) (BRASIL, 1969)

.

De fato, tais disposições foram pouco inovadoras, pois para um ambiente em

que  se  estabelece  a  democracia,  melhor  se  adequaria  às  necessidades  da

população  uma  polícia  que  tivesse  um  afastamento  com  o  passado  não  muito

distante,  não  sendo  o  que  o  aconteceu  no  Brasil,  pois  segundo  afirmado  por

Zaverucha.

A  Nova  Constituição  descentralizou  poderes  e  estipulou  importantes
benefícios sociais similares às democracias mais avançadas. No entanto,
uma parte da Constituição permaneceu praticamente idêntica à Constituição
autoritária  de  1967  e  à  sua  emenda  de  1969.  Refiro-me  às  cláusulas
relacionadas com as Forças Armadas, Polícias Militares estaduais, sistema
judiciário militar e de segurança pública em geral. (2010, p.45)

Poucos  são  os  países  que  possuem um modelo  policial  em que  há  dois

órgãos  de  segurança  pública  de  serviço  para  o  atendimento  de  uma  situação

caracterizada como crime. Diferente do Brasil, muitos países possuem instituições

policiais  em que há o ciclo  completo  de polícia,  havendo uma diferenciação em

relação  a  atuação  de  acordo  com o  tipo  de  crime  praticado,  a  exemplo  há  os

Estados Unidos da América em que as polícias são municipais, estaduais e federais.

No Brasil  há duas polícias responsáveis pelo atendimento e resolução dos

conflitos,  diferente  de  muitos  países  que  fazem  o  atendimento  completo  da

ocorrência policial através de um único órgão.

Recebendo  a  denominação  de  polícias  civil  e  militar,  a  primeira  fica

responsável pelo atendimento nas delegacias de polícia, tendo como profissionais

os delegados, agentes e escrivães, a segunda faz o atendimento nas ruas por meio
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de  solicitação  pessoal,  ou  por  encaminhamento  através  de  uma  central  de

atendimento que repassa o local e a natureza do delito a ser atendido através de

mensagem de texto encaminhada ao computador de bordo da viatura ou por meio

do rádio, conforme afirmado por Mariano

[d]iferentemente de outros países em que instituições policiais já nasceram
exercendo o ciclo  completo  da  atividade  policial,  ou  seja,  uma parte  da
mesma  polícia  investiga  e  outra  parte  majoritária  realiza  o  policiamento
ostensivo, o sistema de segurança pública brasileiro institucionalizou duas
“meias polícias”. Uma só para investigação (que surgiu como intendência de
polícia e depois veio a se denominar Polícia Civil) e outra “meia” polícia para
o policiamento ostensivo responsável pela manutenção da ordem pública,
que, no final do século XIX, passou a chamar-se, no estado de São Paulo,
de Força Pública. (2004, p. 21)

No  ciclo  de  polícia  completo  uma  única  instituição  fica  responsável  pelo

atendimento  e  registro  da  ocorrência  para  o  posterior  julgamento  pelo  sistema

judiciário.  Com um único órgão responsável  pelo atendimento da ocorrência não

haveria  a  necessidade  de  se  retirar  a  viatura  da  sua  área  de  atuação  para  o

posterior envio do infrator ao distrito policial nos crimes de menor potencial ofensivo9,

pois a pessoa poderia ser liberada no próprio local em se deu o delito.

Apesar  de  ser  considerado  por  muitos  como  um  avanço  no  atendimento

policial,  há  grupos  que  discordam  de  que  seria  uma  mudança  benéfica  para  a

sociedade a aplicação de um ciclo completo de polícia. Os argumentos seriam de

que seria dado muito poder a um único órgão policial, fato que favoreceria um maior

cometimento  de  atos  arbitrários  e  ilegais  por  parte  dos  profissionais.  A melhor

alternativa  não seria  a unificação das polícias,  mas que houvesse duas polícias

capazes de realizar o ciclo completo de polícia.

No Ceará,  na década 90 do século passado,  um projeto que consistia  na

realização  de  um  trabalho  desempenhado  em  conjunto  pelas  polícias  civis  e

militares fora instituído pelo estado tendo sido denominado de Distritos Modelos,

consistindo  em  delegacias  em  que  os  serviços  de  atendimento  ao  público  e

prestação de serviços  eram realizados pelos  policiais  civis  e  militares,  conforme

descrito por Brasil e Abreu (2004). Contudo, a referida integração entre os órgãos

policiais não perdurou, pois houve diversas queixas dos profissionais de ambas as

9 Crimes de menor potencial ofensivo são aqueles nos quais o infrator não fica preso, respondendo 
em liberdade.



53

instituições,  pois  havia  a  ideia  de  que  os  policiais  militares  ocupariam cargos  e

funções a serem desempenhadas por escrivães e agentes de Polícia Civil.

No  Brasil  uma  das  principais  mudanças  ocorridas  nos  tempos  recentes

associada  a  melhoria  na  qualidade  do  atendimento  policial  aos  problemas  dos

cidadãos foi a apresentação do policiamento comunitário aos policiais militares. A

implantação do policiamento de proximidade é recente nos estados da federação,

sendo trazido através da utilização de ferramentas da doutrina de polícia comunitária

na tentativa de se reduzirem os índices de criminalidade como algo a ser utilizado

em um melhor emprego da polícia nas comunidades.

Na  tentativa  de  tornar  os  policiais  mais  humanizados  e  detentores  da

confiança dos cidadãos, foi introduzido no Brasil a doutrina de polícia comunitária já

empregado e em ampla utilização nos países como Japão e Canadá, nações que se

tornaram referência mundialmente no bem-sucedido emprego de suas polícias, com

uma atuação a ser elogiada e utilizada como exemplo a ser estudado e seguido em

outras nações.

Os  modelos  utilizados  em  tais  países  são  tidos  como  referências,  pois

demonstram  êxito  no  emprego  do  policiamento  comunitário,  permitindo  uma

aproximação entre a polícia e a comunidade, passando os policiais a terem uma

relação  de  confiança  com  a  população  do  seu  local  de  atuação,  conforme

asseverado por Theodomiro Dias Neto

[o]  potencial  democrático  desses  chamados  modelos  de  prevenção
comunitária está no surgimento de uma conduta de enfrentamento político
dos conflitos, capaz de viabilizar pactos de tolerância e convivência pacífica
entre distintas concepções de liberdade e bem-estar em um mesmo espaço
territorial. Quando essas tensões são canalizadas politicamente e as partes
podem expor e negociar as suas pretensões, reconhecendo a legitimidade
das  pretensões  adversárias,  criam-se  as  condições  para  uma  gestão
pública, socialmente fundada, e não meramente estatal e repressiva, dos
conflitos. (2005, p. 125-126.)

Contudo,  antes  de se  fazer  uma comparação entre  o  Brasil  e  os  demais

países que também possuem o policiamento comunitário,  deve-se ter uma nítida

noção  das  diferenças  sociais  e  econômicas  existentes,  pois  as  realidades  dos

países citados são bastante distintas.

As polícias na tentativa de promoverem um atendimento mais próximo da

população,  principalmente  nas  comunidades  que  possuem  um  índice  maior  de
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criminalidade, além do interesse de tentar mudar a imagem dos policiais perante a

sociedade  de  maneira  a  permitir  uma  maior  integração  entre  os  cidadãos  e  as

instituições introduziram nos cursos de formação a disciplina de Doutrina de Polícia

Comunitária, sendo no Ceará tal medida tomada no ano de 2007 para a formação

inicial dos novos soldados (VERAS, 2008).

A ideia  de  policiamento  comunitário  no  estado  do  Ceará  começou  a  ser

amplamente divulgada na gestão de governador Cid Ferreira Gomes, não obstante

incompletas  tentativas  pretéritas  de  se  implementar  uma  doutrina  de  polícia

comunitária,  mas que não dispuseram do mesmo grau de divulgação através de

propagandas nos veículos de comunicação de massa. A efetiva implementação do

policiamento  de  proximidade  no  Ceará,  que  se  deu  com o  projeto  denominado

Ronda do Quarteirão, ocorreu no ano de 2007, consistindo no emprego dos policiais

nas  comunidades.  A ideia  constituía  em  ser  um  policiamento  realizado  com  a

existência de uma área delimitada, devendo a viatura policial permanecer durante o

seu turno de serviço prioritariamente no quadrante de sua atuação estabelecido. 

Foi fornecido, no início do projeto, aos policiais que atuavam no policiamento

do Ronda um novo fardamento diferente do existente na corporação policial militar,

tendo sido estabelecido para os policiais uma escala de serviço diferenciada dos

demais quartéis policiais, sendo pago um valor pecuniário aos que compusessem os

quadros de efetivo dos Núcleos de Policiamentos Comunitários.

Tratou-se de um projeto de governo do estado que foi introduzido no ano de

2007 no policiamento cearense, estando a polícia com contato aproximado com a

comunidade, de maneira a exercer um trabalho contínuo de visitas comunitárias,

passando o policial  a conhecer por nome as pessoas residentes na sua área de

atuação, para a partir desse contato de maior proximidade poder proporcionar um

serviço de segurança pública de maior qualidade.

Para  a  implementação  da  doutrina  de  polícia  comunitária,  os  policiais

passaram a receber um treinamento no período de formação inicial e continuada

com  a  inclusão  da  disciplina  de  Polícia  Comunitária,  que  inclusive  passou  a

posteriormente fazer  parte  da matriz  curricular  de diversos cursos de habilitação

para as consecutivas promoções dos integrantes da Polícia Militar  do Estado do

Ceará,  conforme  verificado  através  das  informações  contidas  nas  matrizes

curriculares dos cursos policiais estabelecidas pela AESP no ano de 2013 consoante
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Decreto  n°  31.276,  de 13 de agosto  de 2013.  Fora estabelecida a  disciplina de

Polícia  Comunitária  para  os  cursos  de  formação  inicial  para  o  ingresso  como

Soldado e Tenente e para os cursos de formação continuada para habilitação a

Cabo, a Sargento, a Subtenente e a Oficial.

O Ronda  do  Quarteirão  começou  a  ser  empregado  na  tentativa  de  ser

realizado  um  serviço  de  prevenção  aos  crimes,  passando  a  ser  o  objetivo  do

policiamento  a  prevenção dos delitos  por  meio  da aproximação das pessoas da

comunidade, buscando os profissionais conhecer a rotina. Conforme afirmado por

Brasil, Miranda e Cruz (2015, p. 81) o policiamento ostensivo e preventivo passou a

ser exercido com a colaboração da comunidade na prevenção da criminalidade.

Os policiais ficariam responsáveis por uma área específica em que deveriam

cumprir  uma  escala  de  serviço  de  08  (oito)  horas  diárias  durante  seis  dias  da

semana seguidos, sendo o sétimo dia da semana destinado para a folga do policial.

No  início  do  projeto  de  policiamento  os  policiais  deveriam  permanecer

trabalhando em uma área específica para que pudessem ter uma relação de maior

proximidade com a população e conseguissem, dessa maneira, identificar facilmente

possíveis irregularidades pela convivência diária com a rotina da comunidade dentro

daquele espaço delimitado por  uma cerca eletrônica que identificava a saída do

policial da sua área de atuação.

Foi colocado a disposição da população um telefone dentro das viaturas do

Ronda do Quarteirão para que os policiais pudessem atender com mais celeridade

as ocorrências, sem precisar os cidadãos ligar para o número 190. Contudo o fato

deveria ser imediatamente informado à Coordenadoria Integrada de Operações de

Segurança  (CIOPS)  através  do  rádio  para  que  ela  tomasse  conhecimento  da

ocorrência em andamento.

As viaturas não poderiam sair das áreas de atuação para se deslocar até os

distritos  policiais  a  fim  de  registrarem  as  ocorrências  policiais  por  meio  de

documentos  necessários  a  realização  do  flagrante  delito,  existindo  um  ônibus

disponível  para  realizar  o  transporte  de  um policial  que  presenciou  o  fato,  que

funcionaria como o condutor da ocorrência e a pessoa flagrada no cometimento da

ação ilegal. Por essa razão as viaturas policiais deveriam ter no mínimo 03 (três)

ocupantes,  pois  após  a  saída  do  policial  para  a  concretização  do  procedimento

policial, os outros dois deveriam continuar a realizar o policiamento normalmente. 
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Entretanto,  no  caso  da  viatura  se  deparar  com  outra  situação  de

irregularidade  e  que fosse  necessário  proceder  com o  flagrante  na  delegacia,  a

viatura deveria, nesse caso, se deslocar do local de crime até o distrito policial, pois

pela doutrina de técnica policial empregada no Brasil não há o emprego de um único

policial para a resolução de conflitos, diferente do que ocorre em outros países.

Apesar do emprego policial com apenas um ocupante ser viável em alguns

países como Estados Unidos da América, no Brasil não se torna producente por se

tratar de um país com índices elevadíssimos de ocorrências, existindo uma grande

quantidade de situações de elevada periculosidade a vida dos servidores.

Após  poucos  anos  de  emprego  do  Ronda  do  Quarteirão,  houve  diversas

críticas  ao  efetivo  empregado  no  efetivo  do  policiamento  de  proximidade,  pois

denúncias de irregularidades praticadas pelos policiais passaram a ser divulgadas,

conforme afirmado por Paiva

[a]demais,  na  medida  que  o  Programa passou a  ser  principal  forma  de
policiamento  da  cidade  de  Fortaleza,  começaram a  surgir  denúncias  de
práticas de abuso de autoridade, corrupção e violência policial. Em suma,
ao  se  consolidar  como  polícia,  o  Ronda  passou  a  conviver  com  os
problemas e as denúncias recorrentes a uma corporação historicamente, no
Brasil, acusada de abuso, corrupção e envolvimento em diversos tipos de
crimes. (2015, p. 37)

O período de críticas ao programa de policiamento comunitário coincidiu com

a mudança ocorrida na Direção Geral da AESP, sendo o então primeiro diretor da

AESP o Professor Doutor César Barreira, nomeado para a função no ano de 2011.

Exonerado  de  suas  atividades  de  direção  do  ensino  dos  servidores  públicos

cearenses no ano de 2012, fora substituído pelo Tenente Coronel John Roosevelt de

Alencar da PMCE. Há época, tal  substituição fora motivo de muitas polêmicas e

discussões, por serem dois profissionais de formação completamente diferenciadas.

O  fato  é  que  em  algumas  opiniões  foi  considerado  inclusive  como  sendo  um

retrocesso das mudanças a serem implementadas na formação do policial militar,

pois  colocaria  um  profissional  imbuído  dos  valores  de  disciplina  e  hierarquia

novamente a frente da formação dos profissionais da segurança pública, conforme

posicionamento realizado por Paiva

[a]  substituição  pareceu  colocar  fim  a  perspectivas  inovadoras  de  uma
gestão de governo estadual que, ao final de seu segundo mandato, não fez
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outra coisa senão apelar para velhas fórmulas e saídas tradicionais para
enfrentar seus problemas no campo da segurança pública. (2015, p.46)

3.1 Leis Penais e o Serviço Policial no Brasil

As leis representam a formalização dos anseios das sociedades por regras

estabelecidas em normas que tenham o poder de sujeitar  o comportamento dos

indivíduos ao fiel cumprimento das condutas consideradas aceitáveis e saudáveis

para um bom convívio em grupo. O homem, com a criação das leis, passou a dispor

de um regramento social de seus atos na comunidade.

Os  indivíduos  passaram  a  ser  punidos  pelas  penas  estabelecidas  nas

legislações a fim de que houvesse uma repressão das práticas criminosas, como

disse Durkheim

[m]as hoje, dizem, a natureza da pena mudou; não é mais para se vingar
que a sociedade pune, é para se defender. A dor que ela inflige não é mais,
em suas mãos, senão um instrumento metódico de proteção. Ela pune, não
porque o castigo lhe oferece, por si mesmo, alguma satisfação, mas para
que o temor da pena paralise as más vontades malignas. Não é mais a
cólera, mas a previdência refletida que determina a repressão. (1999, p.57)

Para haver  a manutenção da ordem e a fiscalização dos indivíduos pelos

órgãos constituídos, as leis foram criadas e impostas aos cidadãos. Por mais que

alguém possa vir a discordar de alguma imposição estabelecida pelo poder público

através das legislações vigentes, as normas devem ser respeitadas a fim de que não

haja uma responsabilização e consequentemente uma penalização, sejam elas de

natureza penal, administrativa ou civil.

O Poder Legislativo foi o incumbido da missão de realizar a construção das

leis para que venham a ser cumpridas pelos cidadãos, sendo seus componentes

eleitos através da população brasileira, que elege os seus representantes por meio

do voto direto, secreto e universal, para trabalharem na produção e aprovação das

normas legais.

Além de reger e organizar a vida das comunidades, a lei é uma importante

ferramenta utilizada pelos agentes de segurança no combate aos atos criminosos,
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pois permite aos policiais agirem devidamente respaldados pelas normas jurídicas

do país, criadas necessariamente em observância às garantias constitucionais.

Com o surgimento das leis penais, houve a imputação de um castigo aos que

fossem flagrados no cometimento das situações descritas na legislação pertinente,

sendo  as  penas  aumentadas  de  acordo  com  a  gravidade  do  fato  cometido,

confirmado por Durkheim

[a]  pena  consiste,  pois,  essencialmente  numa  reação  passional,  de
intensidade graduada, que a sociedade exerce por intermédio de um corpo
constituído contra aqueles de seus membros que violaram certas regras de
conduta. (1999, p. 68). 

As  penas  além  de  servirem  para  inibir  as  práticas  sociais  consideradas

prejudiciais e inaceitáveis cometidas pelos cidadãos para um bom convívio social,

também servem para  reprimir  possíveis  práticas ilícitas  cometidas pelos agentes

representantes dos interesses do Estado.

Para que haja a ação correta dos funcionários que representam o Estado,

deve haver um intenso aprendizado acerca do que pode ou não ser feito, pois os

servidores públicos só estão autorizados a fazer ou deixar de fazer algo conforme

previsão legal, não podendo se exceder em suas competências a fim de não virem a

responder administrativamente, civil ou penalmente, pelo cometimento de algum tipo

de abuso de poder.

Segundo  o  princípio  da  legalidade,  considerado  primordial  para  o

desempenho profissional dos agentes públicos e importante para a manutenção do

Estado Democrático de Direito, o servidor só poderá fazer ou deixar de fazer algo

conforme previsão legal, devendo respeitar os direitos dos cidadãos garantidos em

lei, segundo afirmado por Cuéllar

[p]ara o poder público,  o preceito determina que somente pode fazer  ou
deixar  de fazer  aquilo  que estiver  previsto  em lei,  devendo proceder  de
acordo com o direito positivamente estabelecido. Trata-se da submissão da
Administração  à  Lei:  a  lei  consiste  em fundamento  e  limite  de  atuação
estatal. (2001, p. 38)

Os policiais devem pautar as suas ações pelo respeito as normas legais, já

que a sua função precípua é fazer com que as leis sejam cumpridas pelos cidadãos. 

Além  das  leis  que  informam  quais  condutas  deverão  ter  suas  práticas

coibidas, há uma lei específica para tratar dos crimes cometidos pelos integrantes
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das  forças  armadas  e  pelos  integrantes  dos  bombeiros  e  policiais  militares.  Tal

norma é  denominada de Código Penal  Militar  (CPM),  que traz  em seu texto  as

situações de ilícitos penais que podem ser cometidas pelos policiais e bombeiros

militares  quando de serviço  ou nas dependências dos quartéis.  O Código Penal

Militar foi instituído por meio do Decreto Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969.

Diferente das demais policias, apenas os policiais militares estaduais estão

submetidos  a  essa  legislação  diferenciada,  incluindo-se  também  os  Corpos  de

Bombeiros Militares dos estados no rol de integrantes sujeitos ao CPM. O que mais

impressiona quando é feita uma comparação entre o Código Penal e o Código Penal

Militar é que e as penas dos crimes militares são bem mais severas, tendo inclusive

uma tipificação penal que tem como penalização a pena de morte, em que é previsto

a morte do indivíduo por fuzilamento para alguns ilícitos penais em tempo de guerra,

como no caso de crime de traição da pátria e covardia, por exemplo.

Por  conta  das  especifidades  dos  crimes  penais  militares  praticados  pelos

policiais e bombeiros militares, existe na Justiça Militar Estadual uma vara específica

para tratar dos crimes cometidos pelos militares estaduais,  sendo que os crimes

militares cometidos por integrantes das forças armadas julgados pela denominada

Justiça Militar da União, conforme estabelecido pelo Art. 124 da Constituição Federal

de 1988.

Além de existirem as leis que controlam as ações dos integrantes das forças

armadas  e  das  suas  forças  auxiliares,  há  também as  que  podem ser  utilizadas

servem para respaldar os agentes no cumprimento das suas atividades.

Os policias militares utilizam, a depender do caso concreto, de dispositivos da

legislação  penal  para  respaldar  suas  ações,  existindo  a previsão  legal  das

chamadas excludentes de ilicitudes, como a legítima defesa sua e de terceiros, o

estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do

direito para justificar ações em que seja necessário o emprego da força física ou o

de algum equipamento que possa ocasionar  alguma lesão no indivíduo,  tendo o

policial  que utilizar essa força de maneira gradual  e com o devido cuidado para

preservar a sua integridade física e a de terceiros. Sendo estabelecido no ano de

1990 através do Oitavo Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e

o  Tratamento  dos  Delinquentes que  os  governos os  princípios  básicos  sobre  a

Utilização da Força e  de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela
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Aplicação da Lei.  A portaria interministerial nº 4.226 de 31 de dezembro de 2010

estabeleceu  que  as  ações  dos  agentes  de  segurança  pública  devem seguir  os

princípios  da  legalidade,  necessidade,  proporcionalidade,  moderação  e

conveniência. Caso  o  policial  exagere  na  resposta  da  agressão  sofrida  poderá

responder  pelo  excesso  da  sua  ação,  em  virtude  de  a  sua  conduta  ser

desproporcional.

Dentre  as  normas  existentes  para  coibir  as  principais  práticas  delituosas

verificadas na rotina do profissional de segurança há o Código Penal Brasileiro e a

Lei de Contravenção Penal. O Código Penal Brasileiro data do ano de 1940, sendo

instituído por meio do Decreto Lei n° 2.848, de 07 de setembro de 1940 (BRASIL,

1940). A Lei de Contravenção Penal foi criada por meio do Decreto Lei nº 3.688 de

03 de outubro de 1941 (BRASIL, 1941), e trata de norma penal que prevê ilícitos de

pequena mota, como a perturbação do sossego alheio,  por exemplo, que possui

uma pena bem mais branda. Por serem normas que já possuem muitos anos de

emprego, já sofreram algumas alterações para melhor se adequar a realidade dos

costumes das sociedades.

Muitas outras normas foram estabelecidas para descrever outras condutas

mais específicas consideradas inapropriadas para o bom convívio do homem, como

é o caso do Código de Trânsito Brasileiro instituído no ano de 1997 e da Lei de

Crimes Ambientais estabelecido no ano de 1998.

Muitas das pessoas que são flagradas no cometimento de ilícitos penais não

passam  pelo  devido  processo  de  ressocialização  no  interior  dos  centros

educacionais para menores infratores e unidades carcerárias brasileiras, servindo

tais prédios públicos, muitas vezes, como local  de comando para deliberação de

ações a serem realizadas pelos criminosos que se encontram em liberdade, situação

que  faz  com  que  a  sociedade  reflita  e  questione  a  eficácia  das  leis,  pois  não

cumprem com a sua função precípua de coibir as condutas delituosas, deixando boa

parcela  da  sociedade  brasileira  inconformada  e  revoltada  com  a  situação  de

insegurança vivida.

Apesar  de  o  Brasil  dispor  de  uma  ampla  legislação  para  tratar  dos  mais

diversos crimes, o que se observa são casos cada vez mais comuns de pessoas que

defendem a ideia de o cidadão poder realizar justiça com as próprias mãos para

fazer com que os criminosos não obtenham êxito em suas ações. Muitas são na
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atualidade  as  discussões  sobre  propostas  que possam endurecer  as  penas dos

delitos praticados.

Um exemplo de ampliação da legislação penal foi  o crime de estupro que

passou a englobar a conduta anteriormente estabelecida como ato libidinoso.

O crime de estupro no ano de 2009 passou por mudança no seu texto. Além

de ter tido um acréscimo na conduta descrita na sua tipificação penal, o estupro teve

um aumento de pena nos crimes praticados contra jovens com idades entre 14 e 18

anos, com a pena prevista de 08 a 12 anos de reclusão e nos casos de morte da

vítima pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Outro tema que vem sendo amplamente discutido é a redução da maioridade

penal, pois há uma grande quantidade de jovens com menos de 18 (dezoito) anos

envolvidos com situações de crime, sendo em muitos casos participantes ativos de

furtos,  roubos,  homicídios,  tráfico de drogas,  dentre outros,  pois corroborada por

Paula  (2006,  p.  32)  no  ano  de  2004  havia  cerca  de  39.578  adolescentes  no

cumprimento de alguma medida socioeducativa no Brasil  conforme levantamento

estatístico da Subsecretaria de Promoção dos Direitos Humanos.

Uma das ideias discutidas para reduzir os índices de violência seria uma Lei

governo federal  para que os cidadãos pudessem obter armas de fogo com mais

facilidade, uma vez que o atual modelo de adquirir uma arma de fogo é bastante

exigente e burocrático, pois segundo o Art. 4º da Lei nº 10.826 de 22 de dezembro

de 2003 

[p]ara adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de
declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:
I – comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas
de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar
e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo
criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos;
II  –  apresentação  de  documento  comprobatório  de  ocupação lícita  e  de
residência certa;

III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o
manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento
desta Lei. (BRASIL, 2013)

Tal temática encontra-se na atualidade em discussão pelos legisladores do

país dentro de projetos de leis que versam sobre tal assunto.
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3.2 A Inserção da Mulher como Policial Militar

Outro aspecto significativo no estudo de contextualização da segurança públi-

ca foi a inserção das mulheres na força policial, a qual indubitavelmente proporcio-

nou uma maior humanização no atendimento ao público externo, além de viabilizar

muitas outras situações que antes eram dificultadas na questão operacional, como

vistorias e abordagens a outras mulheres.

As mulheres com o passar dos séculos passaram a ocupar um espaço de

maior destaque dentro do cenário social e político da vida em sociedade. Contudo

tais mudanças são decorrentes de diversos movimentos sociais surgidos em sua

grande maioria a partir do século dezenove, já que elas passaram um longo período

histórico subordinadas ao poder de decisão dos homens da família, que tinham a

função de chefiar e decidir o destino dos demais membros.

As jovens não gozavam do direito de serem cidadãs, e dessa forma não parti -

cipavam da vida política das comunidades que faziam parte, devendo aceitar as de-

cisões tomadas pelos homens considerados cidadãos.

Coube a mulher cumprir o papel de responsável pelas atividades do lar, em

que lhe foi incumbida zelar pelos afazeres domésticos, bem como o preparo das re-

feições, a educação dos filhos, dentre outras atividades.

Com a maior inserção da mulher no mercado de trabalho, muitas mudanças

passaram a ser observadas na estrutura das famílias nas sociedades, pois muitas

jovens optaram por estudar e trabalhar, invés de ficarem em casa cuidando dos fi-

lhos e responsáveis pelas atividades do lar.

A difusão e facilidade de acesso aos métodos contraceptivos permitiram às

mulheres um melhor controle sobre a escolha do momento de suas vidas mais satis-

fatórios para optar pela maternidade.

Ao analisarmos o desenvolvimento das civilizações ocidentais, percebemos

que as mulheres levaram muitos anos para conquista e garantia de seus direitos

como cidadãs, sendo muito recente a sua presença no mundo do trabalho e nas de-

cisões da vida social e política, inclusive em muitas situações exercendo o papel de

provedora financeira do lar.
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Os movimentos feministas que se desenvolveram no início do século XX ser-

viram de alicerce para que as mulheres passassem a ter uma participação cada vez

mais ativa e colaborativa nas sociedades.

A partir da segunda metade do século XX, é percebido um aumento efetivo da

mulher no espaço acadêmico e sua consequente inserção no mercado de trabalho.

A educação das mulheres concentrava-se na preparação para o seu destino
último: esposas e mães. Mesmo os homens brasileiros que se considera-
vam progressistas e que aprovavam a ‘igualdade universal proclamada pelo
Cristianismo’, acreditavam que o objetivo da educação feminina era a prepa-
ração para a maternidade. Basicamente, as meninas deveriam aprender a
cuidar bem de suas casas, pois lhes cabia a obrigação de garantir a felicida-
de dos homens. Todavia, alguma educação era bem acolhida, pois se torna-
riam melhores mães para os filhos e melhores companheiras para os mari-
dos. Embora o homem tradicional e progressista assumissem juntos que as
mulheres pertenciam ao lar, o segundo admitia ampliar o papel da mulher na
família, enfatizando-lhe o poder de orientar moralmente suas crianças e for-
necer bons cidadãos ao país. (HAHNER, 2003, p. 123-124). 

No Brasil, as mulheres também passaram um longo período para alcançar os

primeiros cargos públicos e políticos, sendo a emancipação da mulher em relação à

figura masculina um processo lento e gradual, mesmo após inúmeras mudanças de

cunho político e social.

Dentre os principais acontecimentos históricos no Brasil que permitiram a mu-

lher romper com a barreira do preconceito que a diferenciava da figura masculina no

desenvolvimento das atividades de trabalho na sociedade, pode ser citado a altera-

ção promovida durante o governo de Getúlio Vargas no Código Eleitoral no ano de

1932. Com tal mudança a mulher passou a ter o direito de participar das eleições por

meio do voto, sendo o Brasil o quarto país do continente americano a permitir o voto

às mulheres, após o Canadá, Estados Unidos e Equador segundo Harner (2003).

Mesmo com as conquistas na área política, as mulheres ainda tiveram que lu-

tar bastante para adquirir direitos nas áreas educacionais e trabalhistas, uma vez

que na primeira metade do século vinte, poucas eram as mulheres detentoras de um

diploma de ensino superior ou possuidoras de uma posição de destaque no mercado

de trabalho.

Enfim, com o advento dos movimentos feministas no século XX muitas con-

quistas foram alcançadas pelas mulheres, que se expandiram para muitos setores

sociais. 
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Na atualidade, podemos encontrar mulheres ocupando cargos de chefia, in-

clusive nas Corporações militares, dentro de importantes instituições tanto de em-

presas privadas ou de empresas públicas, com empregos nos mais diversificados

setores da economia, que há alguns anos somente eram ocupados por homens.

Apesar de a inserção das mulheres nas instituições militares ter ocorrido du-

rante o período do regime militar brasileiro, boa parte das polícias só permitiu a pre-

sença mulher em períodos políticos mais democráticos.

Observa-se,  assim,  que a “permissão” para a entrada das mulheres nas
PMs brasileiras data do período da ditadura militar e se associa à necessi-
dade de cobrir certos campos de atuação em que o policiamento masculino
(fundamentalmente repressivo)  estaria encontrando “acentuadas dificulda-
des”. Entretanto, a efetiva incorporação das PMFems, na absoluta maioria
dos estados, ocorre sobretudo a partir do início dos anos de 1980, já no
contexto da abertura política e, em vários casos, após a redemocratização
do país – o que parece acrescentar-lhe outros objetivos, como o de moder-
nizar as PMs e “humanizar” sua imagem social, fortemente marcada pelo
envolvimento com a ditadura. (SOARES E MUSUMECI, 2005, p.29)

A grande maioria das instituições policiais militares realizou a inserção das

mulheres aos seus quadros de efetivo após o fim do período mais rígido da ditadura

militar.

A Polícia Militar do Estado do Ceará, no ano de 1994, realizou o primeiro con-

curso público para possibilitar o ingresso de mulheres aos postos de Oficiais e gra-

duações de Praças da corporação.

Edital nº 011/1994 da Diretoria de Ensino da Corporação, com relação ao
concurso  público  para  recrutamento,  seleção,  matrícula  e  admissão  aos
Cursos de Formação de Oficiais, Sargentos, e Soldados PMs. O então Cmt.
Geral da PMCE, Coronel Manoel Damasceno de Sousa, solicitou ao Cmt.
Geral PM do Distrito Federal (Brasília), a cessão de policiais Militares Femi-
ninas para a referida missão. (HOLANDA, 1995, p.127)

Apesar de alguns países contarem com uma participação maciça das mulhe-

res em seus mercados de trabalhos, em algumas profissões percebe-se que a pre-

sença masculina é muito maior que a feminina, fato perceptível nos ofícios10 em que

é necessário o emprego de uma maior força física.

Podemos citar como exemplo os serviços executados nas Forças Armadas,

que a exemplo do Brasil, torna obrigatória apenas a apresentação de jovens rapa-

10  Nos trabalhos em que há um maior desgaste físico como de policiais, bombeiros, motoristas, 
pilotos etc há uma maior incidência de trabalhadores do sexo masculino.



65

zes, não devendo as mulheres cumprir tal obrigação de ser selecionado para prestar

serviço de maneira obrigatória.

Outro exemplo a ser citado é o das carreiras dos policiais militares estaduais,

em virtude de boa parte dos estados brasileiros destinam apenas um percentual

muito pequeno de vagas nos concursos públicos para serem ocupados por mulhe-

res, sendo no Ceará destinado para mulheres 5% das vagas no concurso para sol-

dado e 10% das vagas para Oficiais.

O primeiro concurso para o ingresso de mulheres na polícia militar foi realiza-

do com a destinação de 10 (dez) vagas para Oficiais, 20 (vinte) vagas para Sargen-

tos, 100 (cem) vagas para Soldados e 14 (catorze) vagas para Soldados Femininas

para a Banda de Música, com duração de 06 (seis) meses, conforme afirmado por

Holanda (1995, p. 127). Cumpre destacar que no estado Ceará não existe um per-

centual estabelecido por lei para a quantidade de vagas a ser destinada à mulher

nos processos seletivos, sendo arbitrado pelo Comandante da Instituição no mo-

mento de confecção do edital.

Diferente dos demais alunos Oficiais do sexo masculino que se encontravam

realizando um curso de formação com a duração de 03 (três) anos, as futuras tenen-

tes passaram por um treinamento diferenciado que durou apenas 06 (seis) meses.

A previsão legal era de que as mulheres que adentrassem a instituição policial

somente poderiam chegar a progredir funcionalmente até o posto de Capitão, não

podendo alcançar as patentes de Major, Tenente Coronel e Coronel. Contudo, no

ano de 2000 a legislação foi alterada, passando a policial mulher a poder alcançar

os postos acima aos de capitão na instituição. 

À época, a formação das profissionais foi realizada sem a presença do públi-

co masculino, sendo exigido para o ingresso das Oficiais a necessidade de diploma

com formação em algum curso de ensino superior, diferente do grau de exigência

para o ingresso de Oficiais do sexo masculino, pois para eles só se fazia necessário

o comprovante de conclusão do ensino médio.

Após o primeiro concurso no ano de 1994, o próximo a ser realizado com va-

gas para o público feminino, foi realizado para a composição do quadro de Oficiais,

contudo, a formação das novas profissionais se realizou em conjunto com os ho-

mens, onde as alunas permaneceram no curso de formação pelo período de três
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anos, não sendo mais necessário o ingresso com diploma de curso superior, equipa-

rando-se, portanto, a exigência do nível de escolaridade para ambos os sexos.

Apesar dos esforços de se empregar as mulheres na polícia militar, a institui-

ção ficou sem realizar concursos com vagas destinadas para mulheres por cerca de

10 anos.

A partir do ano de 2005, as mulheres passaram a ter percentuais destinados

ao seu ingresso, sendo estabelecido na seleção para oficiais em 2005 25% das va-

gas, nos editais de concursos públicos para a carreira de Praças e Oficiais seguin-

tes, não foi destinado um percentual superior a 10 % das vagas para as oficiais e 5%

para as praças.

A participação das mulheres nos efetivos policiais poderia aumentar caso hou-

vesse o interesse dos gestores públicos em aumentar o seu ingresso às instituições

policiais, sendo o efetivo feminino se comparado ao masculino ainda bastante redu-

zido.

O Brasil não representa, portanto, nenhuma grande exceção à regra, embo-
ra, com uma parcela feminina estimada em 8,2 % de todos os efetivos poli-
ciais (militares, civis e federais), fique abaixo da média de outros 51 países
incluídos na tabela 3 (10,4%). Como vimos são sobretudo as PMs. que "der-
rubam" o nosso índice de feminização policial, e é nelas, aparentemente,
que se encontram as mais fortes resistências ao aumento da participação
das mulheres. (SOARES E MUSUMECI 2005, p.153)

Muitas foram as polêmicas em torno do ingresso das mulheres nas institui-

ções militares, pois diversos seguimentos internos acreditavam que ela não seria ca-

paz de exercer as missões diárias do policial militar, tais como fazer uso de armas

de fogo, utilizar da força física no transcorrer de determinadas ocorrências de maior

complexidade, comandar efetivos majoritariamente masculino, dentre outras situa-

ções.

Já outros afirmavam que a instituição não estaria preparada para receber tais

mulheres, pois muitos locais não haveria estrutura física para recebê-las.

O serviço policial passou a ter novas características a partir do ingresso da

mulher,  pois a PM passou a desempenhar as atividades policiais proporcionando

uma imagem mais simpática e humanizada ao serviço prestado pela polícia militar

junto da sociedade.
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Outra característica feminina que contribui em demasia para uma melhoria na

qualidade de atendimento ao público é capacidade de dialogar e de tentar resolver

as conflitos de forma mais branda, contribuindo para desmistificar a ideia de que a

polícia só é composta por profissionais treinados para tão somente fazerem o uso da

força física. A atuação das mulheres permitiu um melhor atendimento em ocorrên-

cias policiais em que há o envolvimento de grupos considerados em situação de vul-

nerabilidade, como os compostos por mulheres, crianças e idosos em situação de vi-

olência.

As mulheres passaram a fornecer uma imagem diferente para a sociedade da

polícia militar, pois quando se discute a temática que envolve polícia, logo se imagi-

na homens fardados e armados, dotados de uma boa compleição física. Elas passa-

ram a dar uma nova imagem à instituição policial, fornecendo para a sociedade a

ideia de que pode contar com uma ferramenta a mais no atendimento das ocorrên-

cias policiais.

Além de contribuir com a realização de abordagens em mulheres por meio da

realização da busca pessoal, ou também no atendimento de mulheres e crianças em

situação de vulnerabilidade, a presença da mulher nas atividades policiais efetiva-

mente supriu uma considerável lacuna existente no trabalho desempenhado ordina-

riamente pelas corporações policiais.

As contribuições das mulheres atingem diversos setores da instituição policial,

estando presente também nas atividades de ensino desenvolvidas no Colégio da

Polícia Militar do Ceará e na Academia Estadual de Segurança Pública, colaborando

para a construção de valores morais e éticos através do desempenho de funções

como instrutora, monitora e coordenadora.

3.3 Violência Praticada pelo Estado

É observado  que  as  cidades  brasileiras  passam  por  inúmeros  problemas

relacionados ao setor da segurança pública com elevadas taxas de homicídio, furtos

e  roubos  registrados  por  meio  de  boletins  de  ocorrência  e  autos  de  prisão  em

flagrante delito. A violência se tornou um acontecimento comum na rotina de muitos
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cidadãos brasileiros, que vivem em constante estado de alerta e temor, deixando de

frequentar determinados espaços públicos em virtude do medo de se tornarem mais

uma  vítima  da  violência,  através  de  alguma  ação  que  ocasione  danos  a  sua

integridade física ou psicológica. 

As  situações  de  violência  vivenciadas  pelos  brasileiros  é  algo  bastante

prejudicial  para a concretização dos direitos fundamentais  dos indivíduos,  pois  a

liberdade de ir e vir não é executada de maneira satisfatória. Muito é cobrado dos

governantes  para  que  possam  executar  medidas  que  proporcionem  uma  maior

sensação de segurança e redução dos índices de criminalidade.

Apesar  das  tentativas  dos  Governantes  locais  de  diminuir  os  índices  de

violência, o que se tem observado é um contínuo acréscimo com o decorrer dos

anos da quantidade de delitos praticados, além da sensação de impunidade dos

infratores da lei.

Muitos têm sido os projetos desenvolvidos e postos em prática para se tentar

reduzir os crimes, contudo o Brasil vivencia momentos de bastante descrédito de

seus órgãos públicos nos serviços de combate a violência. 

Contudo,  observamos  que  uma  parcela  da  violência  praticada  pode  ser

atribuída as ações cometidas por policiais, seja na folga, ou durante o exercício da

profissão.

Ao longo de mais de cem anos de vida republicana, a violência em suas
múltiplas  formas  de  manifestação  permaneceu  enraizada  como  modo
costumeiro,  institucionalizado  e  positivamente  valorizado  –  isto  é,
moralmente imperativo, de solução de conflitos decorrentes das diferenças
étnicas, de gênero, de classe, de propriedade e de riqueza, de poder, de
privilégio,  de  prestígio.  Permaneceu  atravessando  todo  o  tecido  social,
penetrando em seus espaços mais recônditos e se instalando resolutamente
nas  instituições  sociais  e  políticas  em  princípio  destinadas  a  ofertar
segurança e proteção aos cidadãos. (ADORNO, 1995, p. 301)

Em  decorrência  das  mudanças  advindas  da  nova  legislação  estabelecida

pelos governantes após o período de limitação dos direitos dos indivíduos conferido

pela ditadura militar,  com a criação da Constituição Federal Brasileira no ano de

1988,  as  polícias  tiveram  que  se  modificar  e  se  adequar  em  muitas  condutas

exercidas no decorrer do seu serviço operacional para se adaptar a nova realidade

existente no cenário  policial.  O país passou a vivenciar  a  liberdade baseada no

cumprimento das leis.
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As leis surgem no corpo político para assegurar as liberdades públicas e a
autoridade do governo, ao mesmo tempo em que protegem os membros da
comunidade, restabelecendo, pelo viés do Direito a liberdade natural  dos
Homens. Ainda, pela lei, é assegurado ao estado o exercício dos poderes
que  lhe  foram conferidos  respeitando  a  vontade  geral.  A lei  ao  mesmo
tempo em que obriga o cidadão, vincula o estado, por ser uma declaração
da vontade  geral,  não  somente  enquanto  sua  obrigatoriedade  deriva  do
pacto social, mas sim, sobre o todo, pois os homens, mediante o pacto, se
dão  leis  para  não  se  darem amo.  Assim,  passamos  às  concepções  de
estado absolutista, e liberal no estado moderno.  (JESUS, 2004, p. 37) 

 
Não  mais  se  admitem  atitudes  que  violem  os  direitos  e  garantias

fundamentais  dos  cidadãos.  Sendo  as  situações  de  ilegalidade  devidamente

apuradas para se punirem os culpados. Relatos de pessoas que vivenciaram os

acontecimentos durante o decorrer da ditadura militar dão conta de que as forças

policiais  costumavam  ser  arbitrárias  e  truculentas,  fato  que  proporcionava  o

sentimento de medo e incertezas principalmente nas pessoas que eram habitantes

de comunidades mais humildes, conforme afirmado por Mariano

[d]os períodos autoritários, da ditadura Vargas ao governo militar, herdou-se
uma  força  policial  truculenta,  repressiva  e  militarizada,  marcada  pela
violência  policial  fatal,  por  parte  da  “meia”  polícia  responsável  pelo
policiamento  ostensivo,  e  pela  tortura,  por  parte  da  “meia”  polícia
investigativa e judiciária. (2004, pg. 31).

A polícia, nos anos posteriores ao fim da ditadura militar, teve que se adequar

ao novo momento histórico para poder ter o reconhecimento de que seu serviço fora

devidamente respaldado pela legislação vigente. Muitos agentes tiveram que rever

suas ações de maneira a evitar a práticas consideradas abusivas e irregulares, pois

segundo  Guimarães  (2001,  p.  105),  o  policial  deve  agir  como um prestador  de

serviço, devendo tratar as pessoas de maneira atenciosa e educada, a fim de sejam

protegidos os seus direitos e sua dignidade.

Dentro desse cenário de mudanças políticas e econômicas, o Brasil passou a

vivenciar um período de grande prosperidade no avanço de inúmeros setores da

sociedade, tendo boa parcela da sua população adquirido conhecimento acerca dos

seus direitos e deveres a serem cumpridos e respeitados pelos órgãos a serviço do

bem-estar social. 

Apesar  das  tentativas  de  se  humanizar  o  serviço  policial  prestado  aos

cidadãos brasileiros,  alguns policiais  ainda assimilam a ideia equivocada de que
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devem trazer para si a responsabilidade de promover a justiça por meio de suas

ações,  no  que  resulta,  por  vezes,  em  excesso  policial  através  de  ações

desproporcionais. 

Analisando a  trajetória  da  polícia  brasileira  percebe-se  que  se  criou  um
modelo  policial  baseado  na  valentia  e  na  coragem  inconsequente,
estimulando a violência contra os maus da sociedade. O herói policial tem
sido materializado por homens corajosos, capazes de ações agressivas e
violentas contra os delinquentes. Na realidade, é a apologia da violência
contra  a  violência  e  a  transformação  do  policial  em  justiceiro  social.
(GUIMARÃES, 2001, p. 104)

Paralelo  as  mudanças  implementadas  na  formação  policial  no  estado  do

Ceará,  também  houve  significativas  alterações  nos  órgãos  de  fiscalização  dos

policiais,  que  foram  retirados  da  atuação  interna  das  organizações  policiais,

passando  a  ser  dotado  de  independência  na  administração  e  decisão  de  suas

ações. 

As  condutas  consideradas  ilegais  devem,  desde  o  primeiro  contato  do

indivíduo com os estudos policiais, serem dialogadas no intuito de fazer com que os

alunos entendam que não cabem a eles o serviço de punir os infratores da lei, pois

se  o  assim  o  fizerem  estarão  da  mesma  forma  agindo  em  desacordo  com  a

legislação penal vigente.

Bastante  se  questiona  sobre  as  leis  penais  brasileiras  existentes  para

penalizar os indivíduos flagrados no cometimento de práticas ilícitas,  pois muitos

alegam que as penas são brandas, o que propiciaria a reincidência das condutas

criminosas. Uma justiça morosa e com quantidade desproporcional de servidores

para atender a demanda seria outro fator que colabora para a sensação de injustiça

e impunidade no Brasil. 

Os grandes presídios funcionam como locais de reunião e deliberação

para o planejamento de criminosos, pois segundo denúncias da imprensa, apesar do

controle,  há  uma  contínua  entrada  de  celulares  que  possibilitam  o  contato  dos

presos com os seus parceiros nas práticas criminosas. Em muitos estabelecimentos

prisionais as condições físicas são extremamente precárias e não há um emprego

dos indivíduos detidos em alguma atividade em que ele possa ressarcir o Estado

pelas despesas que são utilizadas nos bens e serviços empregados na manutenção

dos presídios. 
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Na verdade, há uma reação da sociedade brasileira que indica a necessária
mudança no modelo atual, em que a Justiça é morosa, o sistema prisional é
desumano e inócuo e a polícia atual é enfraquecida, fracionada, autoritária e
afastada das comunidades, despreparada e obsoleta na sua estrutura, não
conseguindo responder às exigências impostas pelo contexto social atual
(BENGOCHEA, 2004, p.119). 

As polícias possuem nos currículos de seus cursos de formação inicial e

continuada diversas disciplinas voltadas para o correto cumprimento e efetivação

dos Direitos do Homem, contudo muito ainda se discute acerca do papel vivenciado

pelo policial na prática do seu serviço, sendo difundido o pensamento de que os

Direitos Humanos serviriam apenas para proteger os interesses dos criminosos em

desfavor da sociedade e até mesmo dos agentes policiais.

Apesar  dos  conhecimentos  trabalhados  e  repassados,  muitos  policiais

veem os direitos  humanos como algo  que serve  apenas para  atrapalhar  o  bom

andamento do serviço operacional, pois dá uma proteção desmedida aos indivíduos

que são presos em situações de ilegalidade, De acordo com Cano,

[o]s direitos humanos são percebidos por muitos como um luxo, portanto, só
para aqueles países que podem dar-se a esse luxo. Essa concepção existe
também em outros países. Por exemplo, na América Central, as pesquisas
em que participei mostravam as elites autoritárias também compartilhavam
dessa mesma visão. Os direitos humanos ainda são percebidos no Brasil
como algo que atrapalha o combate contra o crime. A polícia vê os direitos
humanos como limite  e  não  como objetivo  do  seu  trabalho.  Cumprir  os
direitos humanos é cumprir a lei, cumprir a lei é função da polícia. Então, há
uma contradição interna quando chefes de polícia dizem que esses caras
dos direitos humanos estão atrapalhando a polícia. O trabalho da polícia é
justamente preservar a lei. (2001, p. 119-120)

Apesar de certa resistência em relação às ideias defendidas pelos Direitos

Humanos,  é  ensinado  aos  policiais  que  deve  haver  um  respeito  a  integridade

psicológica  e  física  dos  indivíduos  flagrados  no  cometimento  de  ilícitos  penais.

Contudo há uma enorme resistência dos profissionais em assimilar tais preceitos.

O  agente  de  segurança  deve  entender  nos  direitos  humanos  como  um

instrumento  de  garantia  das  premissas  constitucionais,  que  o  policial  como

garantidor  da  lei  deve  respeitar  e  fazer  com  que  seja  cumprida  pelos  demais

cidadãos.
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Muitos profissionais sofreram diversas mudanças de qualidade de trabalho e

tratamento no decorrer dos anos após a redemocratização do país. 

Várias  foram  as  melhorias  para  os  policiais  militares  que  advieram  da

assimilação dos preceitos de direitos humanos pelos responsáveis por estabelecer a

constituição federativa do Brasil  de 1988,  porquanto passou-se aos poucos a se

vivenciar paulatinamente a prática dos mesmos preceitos no ambiente interno das

Corporações. Muito mais do que um inimigo, os direitos humanos proporcionam aos

profissionais diversas garantias que o permitem gozar de boas condições de vida e

trabalho. 

O policial, em muitas situações, é visto pela sociedade como a pessoa que irá

por um fim a ação dos criminosos por meio de uma ação enérgica e rápida, sendo

considerado aceitável por alguns ser razoável a prática da força além do necessário

para  coibir  o  infrator  da  lei,  fato  que estimula  os  profissionais  a  se  excederem.

Contudo, muitos policiais vêm a responder pelas práticas abusivas, nos casos que

chegam ao conhecimento dos seus superiores e órgãos fiscalizadores.

Para  os  casos  de  irregularidades  verificadas  e  comprovadas  a  conduta

irregular do agente há a instauração de processos administrativos e penais para a

devida punição do policial.

Por  essa  razão  são  fornecidos  aos  integrantes  das  Corporações  policiais

militares conhecimentos de extrema relevância através de disciplinas jurídicas, como

também através de disciplinas teóricas e práticas de como o profissional  deverá

proceder no atendimento ao público. Dentre as disciplinas jurídicas, destacamos as

disciplinas de Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Direito

Administrativo  e  Direitos  Humanos.  Já  nas  disciplinas  teóricas  e  práticas

mencionamos  disciplinas  como  Técnica  Policial  Militar,  Português  Instrumental,

Fenômenos  Psicossociais  da  violência,  dentre  outras  conforme  a  Matrizes

Curriculares dos cursos de formação inicial e continuada (CEARÁ, 2013). 

Como vimos,  há inúmeras disciplinas que submetem o profissional  a  uma

grande quantidade de conhecimentos que tem como objetivo orientar o aluno para

que possa se tornar um bom profissional com a capacidade física e psicológica para

lidar  com  os  problemas  que  terá  contato  no  decorrer  do  seu  desempenho

profissional.
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Apesar  das  tentativas  de  transmissão  de  valores  e  conhecimentos  que

permitam ao recém-ingresso na instituição policial e ao profissional já com anos de

carreira no serviço público para que eles possam exercer suas atividades com a

mais elevada polidez e dedicação, vários são os casos de violência e irregularidades

praticadas no decorrer ou em função do serviço policial executado.

A AESP exerce um papel importantíssimo na mudança de mentalidade dos

profissionais, pois é o local em que haverá a realização dos cursos necessários à

profissionalização dos futuros policiais.

A Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, ao estabelecer nos

currículos  dos  cursos  de  formação  inicial  e  continuada  a  disciplina  de  Direitos

Humanos  com  a  carga  horária  mínima  de  18  horas  e  máxima  de  36  horas,

demonstrou a preocupação do Estado na promoção, garantia e defesa dos direitos e

garantias  fundamentais  dos  cidadãos  pelos  policiais  no  seu  desempenho

profissional. 

3.4 Mecanismos de Controle da Atividade Policial

A fiscalização e julgamento das condutas ilegais praticadas por pelos policiais

sofreram alterações após a redemocratização do Brasil. Na tentativa de promover

uma  melhor  apuração  das  práticas  irregulares  cometidas  pelos  profissionais  da

segurança pública cearense, no ano de 1997, foi criada a Corregedoria Geral dos

Órgãos de Segurança Pública através da lei  nº 12.691, de 16 de maio de 1997

(CEARÁ, 1997), deixando de ser um setor interno da Polícia Militar, passando a ser

um órgão vinculado à SSPDC.

No ano de 2011, através do acréscimo do Art. 180A da Constituição Estadual

e a posterior publicação da Lei Complementar nº 98, de 13 de junho de 2011, o

órgão  de  Corregedoria  das  polícias  foi  substituído  pela  Controladoria  Geral  de

Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do

Ceará  (CGD),  Secretaria  de  Estado  com  estrutura  externa  à  Corporação,  com

atuação de fiscalização e correição. 
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Entretanto,  além  da  função  fiscalizatória  das  ações  dos  profissionais  da

segurança pública, a CGD também tem como atribuição prevista no Art. 3º, inciso

XIV, da Lei Complementar nº 98 de 2011 (CEARÁ, 2011) “participar e colaborar com

a AESP, na elaboração e planos de capacitação, bem como na promoção de cursos

de  formação,  aperfeiçoamento  e  especialização  relacionados  com  as  atividades

desenvolvidas pelo Órgão”, sendo, portanto, um órgão com atuação e participação

previstas em Lei  nas atividades de ensino da segurança pública estadual com o

intuito de fortalecer o caráter preventivo ao cometimento de irregularidades por parte

de agentes policiais.

A fiscalização das práticas ilícitas dos policiais funciona como uma medida

auxiliar  a  formação  humanizada  e  cidadã  para  garantir  a  defesa  dos  direitos  e

garantias fundamentais dos cidadãos, atuando de forma complementar.

Caso  não  haja  uma  situação  de  flagrância  de  fato  considerado  crime,  a

conduta  do servidor  deverá  ser  apurada quando do conhecimento  da Instituição

Policial Militar ou da CGD, órgão de fiscalização, apuração de faltas e correição dos

profissionais de segurança pública.

Uma das principais inovações no âmbito da fiscalização dos agentes foi  a

criação do Grupo Tático de Atividade Correcional  (GTAC),  que passou a realizar

diversas diligências no intuito de coibir práticas ilegais e abusivas cometidas pelos

servidores públicos, conforme previsão contida no Art. 14 da lei de criação da CGD,

a saber:

Art.  14.  Fica criada,  no âmbito  da Controladoria  Geral  de Disciplina dos
Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará
o  Grupo  Tático  de  Atividade  Correicional  –  GTAC,  com  as  seguintes
competências: 
I  -  realizar  atividades  de  fiscalização  operacional,  bem  como  outras
necessárias investigações; 
II - realizar correições preventivas e repressivas, por meio de inspeções em
instalações, viaturas e unidades; 
III  -  apurar  condutas  atribuídas  a  servidores  civis,  militares  e  bombeiros
militares  estaduais  de  que  trata  esta  Lei  Complementar,  inclusive,  a
observância dos aspectos relativos a jornada de trabalho, área de atuação,
apresentação pessoal,  postura e compostura,  bem como a legalidade de
suas ações; 
IV -  observar  a  utilização  regular  e  adequada de  bens e equipamentos,
especialmente de proteção a defesa, armamento e munição; 
V -  exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Controlador
Geral. (CEARÁ, 2011)
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A CGD  realiza  a  fiscalização  e  a  correição  das  polícias  civil,  militar  e

bombeiros, também dos agentes penitenciários.

Além  da  instauração  e  apuração  de  procedimentos  que  investigam  a

conduta irregular praticada por integrante de algum órgão que compõe a segurança

pública  do  estado,  são  realizadas  fiscalizações  nas  dependências  de  prédios  e

veículos em que os funcionários públicos atuam mediante a denúncia de alguma

irregularidade, por meio das correições.

A CGD por ser uma secretária desvinculada das instituições de segurança

pública, possui autonomia administrativa e financeira para a consecução de suas

ações de apuração das condutas dos servidores estaduais da segurança pública e

do sistema penitenciário.

A CGD garantiu um maior controle da atividade policial, pois tal órgão, por se

tratar  de uma secretária  de  Estado,  dispõe de independência dos comandos do

Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar e da Superintendência da Polícia Civil.

O  policial  militar  poderá  sofrer  uma  sanção  administrativa  pela  infração

cometida de maneira culposa ou dolosa durante o seu desempenho laboral tanto

podendo ser a apuração e punição do policial  realizada pelos Oficiais da Polícia

Militar  como também pelos corregedores da CGD, conforme acréscimo realizado

pela Lei nº 14.933, de 08 de junho de 2011 ao Código Disciplinar da Polícia Militar e

dos Bombeiros Militar do Estado do Ceará instituído pela Lei n° 13.407, de 21 de

novembro de 2003, conforme verificado abaixo:

Art.  11.  A ofensa aos valores e aos deveres vulnera a disciplina militar,
constituindo  infração  administrativa,  penal  ou  civil,  isolada  ou
cumulativamente.

RESPONSABILIDADE PELAS DECISÕES E ATOS
§1º.  O militar do Estado é responsável pelas decisões que tomar ou pelos
atos que praticar, inclusive nas missões expressamente determinadas, bem
como pela não-observância ou falta de exação no cumprimento de seus
deveres.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
§2º.  O  superior  hierárquico  responderá  solidariamente,  na  esfera
administrativo-disciplinar, incorrendo nas mesmas sanções da transgressão
praticada por seu subordinado quando:
I - presenciar o cometimento da transgressão deixando de atuar para fazê-la
cessar imediatamente;
II  -  concorrer diretamente, por ação ou omissão, para o cometimento da
transgressão, mesmo não estando presente no local do ato.
AGRAVAÇÃO PELO GRAU HIERÁRQUICO
§3º. A violação da disciplina militar será tão mais grave quanto mais elevado
for o grau hierárquico de quem a cometer.
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CONTROLAORIA GERAL DE DISCIPLINA - ATRIBUIÇÕES
§4º. A disciplina e o comportamento do militar estadual estão sujeitos à
fiscalização,  disciplina  e  orientação  pela  Controladoria  Geral  de
Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário,
na forma da lei: (NR) (grifo nosso) (CEARÁ, 2003)

O  instrumento  utilizado  para  se  apurar  as  condutas  que  possam  vir  a

caracterizar  uma  situação  como  crime  militar  é  o  denominado  Inquérito  Policial

Militar (IPM), que não possui caráter punitivo, onde o policial não terá direito a ampla

defesa e  contraditório,  devendo  apenas servir  de  instrumento  de apuração para

fomentar a denúncia do Ministério Público, que segundo Cláudio Silva (2002, p.148)

é o responsável pela caracterização da identificação da prática ilegal cometida pelo

policial.  Os  IPMs  instaurados  para  a  apuração  dos  crimes  militares11 deve  ser

concretizado por um Oficial da PM ou bombeiros com uma patente superior ao do

investigado. No caso de o fato ser considerado como crime na Justiça estadual,

após a denúncia,  o  policial  estará na condição de sub judice como acusado na

justiça penal militar.

Diferente das demais forças policiais  do país,  as  policias  militares são as

únicas  que  dispõem  de  um  código  penal  específico  para  punir  as  condutas

irregulares praticadas por seus agentes. O Código Penal Militar é considerado bem

mais severo que o Código Penal Comum, pois suas condutas possuem descrições

criminais  com  penas  mais  rigorosas.  Durante  a  experiência  como  membro  do

Conselho Permanente12 de Oficiais  juízes na Auditoria Militar cearense foi possível

perceber uma grande incidência no cometimento dos crimes de dano ao patrimônio

público. Contudo, vê-se que boa parte dos policiais que respondem judicialmente

tais demandas almejam ressarcir o Estado pelo valor do bem a fim de evitar que

possam ser punidos pela conduta apurada.

Esclareça-se que, além da responsabilização na seara penal militar, em que o

policial responde processo criminal na justiça, há ainda uma outra instância punitiva,

que  no  caso  é  a  administrativa,  onde  o  policial  militar  poderá  vir  a  responder,

inclusive de maneira cumulativa, a uma irregularidade disciplinar, independente do

resultado da apuração na outra instância de apuração.

11  Crimes militares são as condutas previstas como crime no Código Penal Militar, Decreto-Lei 
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969.

12  Conselho Permanente é composto por 4 Oficiais da ativa que ficam encarregados de julgar 
os policiais que se encontram respondendo crimes na Auditoria Militar.
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O policial militar durante a sua atuação profissional poderá vir a ser punido

por alguma falta que possa cometer, cumprindo ao superior hierárquico a função de

apurar e punir as transgressões administrativas. O Código Disciplinar dos militares

estaduais regra a apuração e punição de bombeiros ou de policiais militares que

venham a ser comunicados por uma situação descrita na lei.

Mesquita Neto atribuiu dois tipos de controle que podem ser realizados sobre

o policial como descrito abaixo.

Mecanismos formais e informais funcionam de maneira diferente, a partir de
conceitos diferentes de violência policial, mas ambos podem ser eficazes ou
ineficazes, dependendo da forma e do contexto em que forem empregados.
Os  mecanismos  formais  permitem  um  controle  mais  centralizados  e
intensivo  de  violência  policial,  dirigido  principalmente  aos  tipos  mais
visíveis/observáveis  de  violência  policial,  como  homicídios,  tortura  e
agressões  físicas,  e  são  encontrados  tradicionalmente,  mas  não
exclusivamente,  em  organizações  políticas  e  principalmente  em
organizações  militares.  Já  os  informais  possibilitam  um  controle  mais
descentralizado e extensivo da violência policial, voltado sobretudo para os
tipos  menos  visíveis/observáveis  de  violência  policial,  como  abuso  de
autoridade, desrespeito, ameaça, extorsão, agressões verbais e tratamento
diferenciado  em  função  da  classe  ou  status  social,  e  são  controlados
tradicionalmente,  mas  não  exclusivamente,  em  organizações  sociais,
organizações  econômicas  e  principalmente  organizações  profissionais.
(1999, p.147)

As  apurações  das  transgressões  são  realizadas  por  Oficiais  de  patente

superior ao do faltoso a fim de que não haja uma quebra na hierarquia da instituição

policial.

O  policial,  por  cometer  uma  ação  em  desacordo  com  as  normas  legais,

poderá responder administrativamente por meio de um Procedimento Disciplinar em

que terá direito a ampla defesa e contraditório, independente da responsabilidade

civil  e  penal,  podendo  ser  punido  com  sanções  que  vão  desde  uma  simples

advertência até a expulsão do profissional que poderá ter a sua liberdade cerceada

através de uma prisão disciplinar, devendo cumprir a sua punição de custódia ou

permanência no interior dos quartéis por um período de tempo de máximo 20 (vinte)

dias,  estando as descrições das punições no Art.  14 da Lei  nº 13.407 de 21 de

novembro de 2003, a saber:

Art.  14.  As  sanções  disciplinares  aplicáveis  aos  militares  do  Estado,
independentemente do posto, graduação ou função que ocupem, são:
I – advertência;
II - repreensão;



78

III - permanência disciplinar;
IV - custódia disciplinar;
V - reforma administrativa disciplinar;
VI - demissão;
VII - expulsão;
VIII - proibição do uso do uniforme e do porte de arma. (CEARÁ, 2003)

Está  em  processo  de  aprovação  a  lei  que  decretará  o  fim  das  prisões

disciplinares, pois tal modalidade de prejuízo a liberdade do indivíduo é considerada

ultrapassada para a atual legislação constitucional vigente.

As transgressões são classificadas como leves, médias e graves, podendo o

profissional utilizar dos meios necessários para comprovar a sua conduta ilibada e

descaracterizada de qualquer irregularidade.

As demais  polícias  militares  também possuem Códigos Disciplinares  e  de

Ética para controlar a conduta dos seus policiais, mas o que se vê é um contínuo

debate para se haver uma reformulação dos atuais códigos, pois muitas de suas

transgressões são consideradas como ultrapassadas pelos profissionais, devendo

passar por mudanças a fim de que melhor se adéque as necessidades da sociedade

atual.

Além dos Inquéritos Policiais Militares e dos Procedimentos Disciplinares, os

policiais poderão ter sua conduta apurada por meio de Sindicância no qual ao final

poderá ser considerado inocente ou culpado pela atitude descrita no fato, quando o

caso assim o requerer.

As medidas de controle  adotadas sobre a atividade policial  são bastantes

rigorosas, contudo, tais práticas são alvo de muitos questionamentos pelos policiais,

pois  há  a alegativa  de que poderia  haver  mais dedicação e  empenho nas suas

atuações  profissionais  caso  não  houvesse  um  órgão  de  fiscalização  externo  à

instituição policial além da atuação desempenhada pelo Ministério Público. Contudo,

há os defensores que a existência de um órgão externo dá mais imparcialidade e

poder de liberdade de decisão aos agentes fiscalizadores.

Em relação ao controle da atividade policial,  observamos que há um forte

aparato de leis, órgãos e agentes destinados à fiscalização e punição das condutas

irregulares praticadas pelos policiais. Todos os policiais punidos por alguma situação

considerada  irregular,  tem  conhecimento  do  resultado  de  seus  procedimentos

administrativos  através  de  publicação  ocorrida  em  Diário  Oficial  do  Estado,
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instrumento de acesso público, fato que proporciona visibilidade para a sociedade

sobre os trabalhos desenvolvidos e concretizados na CGD.

Entretanto, com um maior rigor na apuração e punição dos policiais, a grande

maioria  dos  profissionais  alegam  ter  receios  em  agir  em  determinadas  ações

policiais,  pois afirmam que uma conduta além da prevista pela legislação podem

ocasionar em uma futura situação de apuração no órgão de fiscalização dos agentes

da segurança pública. 

Muito se foi pensado e elaborado na fiscalização dos agentes de segurança

pública, contudo, se faz necessário um intenso processo de reflexão para que se

deem condições de trabalho mínimas o suficiente para que os servidores policiais

possam dispor dos equipamentos e treinamentos necessários ao bom e saudável

atendimento das ocorrências policiais. 

Observa-se no ano seguinte ao da criação da antiga Corregedoria da SSPDC

em  1997,  uma  considerável  redução  dos  níveis  de  homicídios  por  100  mil

habitantes,  com diminuição percentual  de 9,02.  Contudo, no ano seguinte ao da

criação da CGD, em 2011, houve um aumento percentual das taxas de homicídios

por  100 mil  habitantes  de 36,39 em relação ao ano anterior.  Essa situação nos

mostra que apesar do controle da atividade policial ser um fator importante para a

correição  das  condutas  praticadas  pelos  profissionais,  não  demonstra  ser  uma

medida efetiva que possua reflexos direto na questão da redução dos índices de

homicídios  no  estado  do  Ceará,  conforme  os  dados  coletados  no  Mapas  da

Violência publicados nos anos de 2006 e 2014.
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4 FORMAÇÃO POLICIAL

Assim como as universidades têm a responsabilidade de formar os indivíduos

para a execução de uma atividade profissional, as academias estaduais de ensino

policial também têm essa missão de formar os aprovados em concurso público para

o posterior emprego na atividade profissional na área da segurança pública, seja

através do curso para a formação de futuros militares, policiais e bombeiros, seja

para a formação de agentes civis, peritos e policiais civis. Antes de serem nomeados

por  meio  de  diário  oficial  do  estado  para  a  assunção  ao  cargo  para  o  qual  se

prontificaram; os candidatos devem receber ensinamentos e valores profissionais

acerca da nova profissão a ser desempenhada.

Os candidatos ao serem aprovados em concurso público deverão passar por

um  processo  de  formação,  em  que  deverão  receber  inúmeros  conhecimentos

relativos a área policial. 

Muitas  mudanças  podem  ser  observadas  no  transcorrer  dos  anos  no

processo de formação do policial militar cearense. A formação policial passou por um

processo de intensas mudanças após o fim da ditadura militar. Segundo Cano (2001,

p. 91), a polícia deve ser uma instituição que visa garantir a proteção dos direitos do

s  cidadãos,  ao  contrário  de  proteger  os  interesses  do  Estado.  Com  o

estabelecimento  da  Constituição  Federal  de  1988  as  polícias  passaram por  um

contínuo processo de humanização da conduta de seus profissionais. 

Desde a redemocratização do Brasil, diversas alterações foram realizadas na

Polícia  Militar  cearense  para  poder  fornecer  aos  policiais  uma  formação  mais

concernente com o Estado Democrático de Direito, a fim de prestarem um melhor

serviço  aos cidadãos.  Na tentativa  do  governo  estadual  de  propiciar  uma maior

sensação de segurança, a redução dos índices de homicídios foi um dos principais

desafios a serem enfrentados pelos profissionais de segurança pública. Segundo

Bispo  (2001,  p.  142),  a  formação  e  o  ensino  são  fundamentais  para  o  melhor

desempenho profissional do policial. 

Para o funcionamento de uma instituição mais cidadã, a inserção da mulher

funcionou como uma das primeiras medidas implementadas. Como disse Holanda

(1995, p. 127), houve em 1994 o ingresso das primeiras profissionais, havendo no
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mesmo  ano  a  aproximação  da  Academia  de  Polícia  Militar  cearense  com  a

Universidade Estadual do Ceará também, servindo tal parceria de experiência para a

realização de concursos públicos para ingressos de policiais através da Comissão

Executiva do Vestibular da UECE (CEV) (SOUSA, 2010). 

No ano de 1994 realizou-se o primeiro concurso para Oficiais da Polícia Militar

do  Ceará  com  a  exigência  de  a  candidata  possuir  o  ensino  superior.  Sendo

destinada  10  (dez)  vagas  para  mulheres  ingressarem  na  carreira  policial  como

oficiais.  Apesar  de  ser  considerada  uma  inovação  que  poderia  trazer  diversos

benefícios  para  a  instituição  com  o  ingresso  de  profissionais  dotados  de  uma

mentalidade acadêmica, os concursos posteriores, tanto para oficiais quanto para

praças voltaram a ser realizados com exigência de apenas nível médio para oficiais

e nível fundamental para praças. Com a mudança dos locais de formação, antes

realizda, nos quartéis de PMCE e da Academia de Polícia Militar  General  Edgar

Facó  (APMGEF)  e  do  Centro  de  Formação  de  Praças  (CFAP),  para  a  atual

Academia Estadual de Segurança Pública (AESP), os alunos passaram a vivenciar

uma rotina diferente da que era empregada nos antigos centros de formação policial.

No ano de 2001, através de uma parceria da Secretaria de Segurança

Pública e Defesa Social, da Polícia Militar do Ceará e da Universidade Estadual do

Ceará, foi realizado um concurso público com a colaboração mútua das instituições

citadas na formação dos policiais para o cargo de Soldado, havendo a repetição de

tal  cooperação nos cursos de formação dos Soldados dos anos de 2003 e 2005

segundo Veras (2006, p. 38).

Nos anos posteriores ao da formação dos policiais nos cursos de formação

realizados com as parcerias entre a PMCE e a UECE foram verificadas reduções

nos aumentos percentuais das taxas de homicídios por 100 (cem) mil habitantes,

excetuando-se o ano de 2002 e 2005, nos quais houve o aumento do ano de 2001

para o ano de 2002 de 9,88. Verificou-se ainda nos anos de 2004 o aumento de

4,47, inferior ao verificado no ano de 2003 que foi de 6,34 e no ano de 2006 o valor

de 4,3, inferior ao verificado no ano de 2005 que foi 4,5.

A formação do policial militar do Ceará passou um período entre os anos de

2008 e 2010, após a demolição da APMGEF, sem possuir um centro de capacitação

e treinamento de formação destinado a formação e aperfeiçoamento dos policiais,

pois  a  construção  do  atual  centro  de  ensino  ocorreu  apenas  no  ano  de  2010.
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Durante esse período, os alunos dos cursos de formação iniciais, realizaram suas

capacitações nos quartéis policiais da Corporação, contudo, na condição de civis.

A polícia militar cearense por receber os seus novos integrantes treinados nos

cursos de formação inicial como civis, desde o ano de 2008, está, em relação aos

demais  centros  de  ensino  de  formação  policial  do  país,  possibilitando  uma

aproximação dos seus servidores da formação civil aplicada aos demais agentes da

segurança pública do estado, não estando mais o aluno em processo de formação

mais sujeito ao Código Penal Militar e ao Código Disciplinar da PMCE.

Todos  os  alunos  da  AESP,  dos  variados  órgãos  de  segurança  pública,

recebem  o  mesmo  tratamento  de  urbanidade  dos  funcionários,  coordenadores,

monitores  e  instrutores  de  disciplinas,  sendo  o  corpo  discente  indistintamente

submetidos  ao  mesmo  Regime  Acadêmico  estabelecido  através  da  Instrução

Normativa nº 001/2013-DG/AESP/CE.

A formação dos novos policiais estando na condição de civis só se tornou

possível através da mudança do Estatuto dos Militares do Estado do Ceará pela Lei

14.113, de 12 de maio de 2008 (CEARÁ, 2008), no qual se previu que o concurso

público  se  daria  em 3  (três)  etapas,  sendo a  terceira  a  realização de Curso de

Formação Profissional de caráter classificatório e eliminatório. Contudo, como não

havia  ainda  um  Centro  de  Ensino  disponível,  pois  as  Academias  de  Formação

Policial das corporações não estavam mais em funcionamento e a AESP continuava

em construção,  a  formação dos  policiais  ficou  a  cargo  da Centro  de  Seleção  e

Promoção  de  Eventos  (CESPE),  pertencente  à  Universidade  da  Brasília  (UNB),

conforme previsão contida nos editais de seleção de 2008 e 2011, sendo as turmas

espalhadas  pelos  diversos  quartéis  de  polícia  existentes  na  capital  e  região

metropolitana.

Até o ano de 2008, os alunos durante os cursos de formação da Polícia Militar

desempenhavam  o  serviço  de  faxina  das  dependências  do  quartel  em  que

realizavam a sua formação, além de cumprirem uma escala de serviço de segurança

interna devidamente fardados e armados nos horários anteriores e posteriores ao da

ministração  das  disciplinas  curriculares,  prática  que  não  tem mais  uso  no  atual

modelo de formação nos cursos de bombeiros e policiais militares.

Após  a  inauguração  da  AESP  no  ano  de  2010,  foi  possível  uma  maior

integração entre os componentes da segurança pública estadual através do convívio
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e divisão do espaço físico das dependências da Academia, ela também promoveu

um nivelamento de tratamento dos instrutores, monitores e coordenadores para com

os alunos dos cursos de formações para o exercício de carreiras militares estaduais

e os de formação dos demais órgãos de segurança subordinados aos órgãos civis.

Com a realização de concurso público para os policiais comporem as funções

de Oficiais Combatentes no ano de 2014, o Ceará passou cerca de 08 (oito) anos

sem a realização de concursos para os Oficiais, sendo o último iniciado em 2005,

com o ingresso dos policiais no curso de formação no ano de 2005 e finalizado em

2008, a instituição sofreu um déficit de oficiais do posto de tenente, profissionais que

exercem uma função de extrema importância e responsabilidade,  tendo diversas

atribuições  no  exercício  do  policiamento  realizado  pelos  policiais  nas  suas  mais

diversas  modalidades.  Essa  situação  era  considerada  um  contraste  com  o  que

ocorreu  até  o  ano  de  2002,  uma  vez  que  a  realização  do  concurso  para  a

composição de alunos do Curso de Formação de Oficial (CFO) era feito de maneira

contínua.

Outra  mudança  observada  foi  a  desobrigação  dos  alunos  permanecerem

aquartelados durante o período noturno nas dependências do Academia de Polícia,

uma vez  que  no  modelo  anterior  de  formação  os  alunos  eram proibidos  de  se

deslocar para suas residências ou para algum estabelecimento de ensino no intuito

de realizar alguma outra atividade educacional. 

Os alunos deixaram de ser submetidos a um sistema de punição escolar em

que deveriam permanecer durante os finais de semana no quartel, sem poder se

deslocar  para  qualquer  local  no  exterior  dos  muros  do  prédio  do  Centro  de

Formação. A permanência obrigatória  no quartel  durante as sextas-feiras após o

expediente, o sábado e o domingo era denominada de licença caçada. Outra prática

que entrou em desuso foi a possibilidade dos alunos novatos sofrerem algum tipo de

brincadeira com caráter de trote por parte dos mais antigos, situação que poderia

ocasionar a penalidade do autor mediante a verificação de algum ato abusivo ou

irregular.

Ao fazermos uma comparação com o sistema de  formação existente  nos

cursos das Forças Armadas, é nítida que a formação da Polícia Militar realizada no

estado do Ceará até o ano de 2008, dispunha de muitas características militaristas
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no  seu  modo  de  funcionar,  muito  assemelhadas  as  técnicas  de  formação

empregadas nos centros de ensino das forças armadas.

Inúmeros conhecimentos que conferem ao indivíduo o caráter intrínseco para

execução  de  um  serviço  de  qualidade  devem  ser  devidamente  elaborados  e

trabalhados a fim de que não existam dúvidas por parte dos aprendizes. Os policiais

militares para exercer a sua atividade profissional necessitam passar por uma árdua

formação em que haverá uma avaliação intelectual, física e psicológica das suas

capacidades, a fim de que possam adquirir conhecimentos, habilidades e técnicas

necessárias ao desempenho adequado ao profissional policial. Alguns candidatos,

durante o processo de seleção, não conseguem obter êxito em alguma das etapas

da formação, devendo ser desligados do curso.

Em algumas instituições policiais, o ingresso pode ocorrer por até três formas.

A primeira  é por  meio  da realização do concurso público para o ingresso como

soldado, classe inicial da carreira de praças, a segunda é por meio do concurso de

sargento e a terceira é para o concurso de oficial,  em que se ingressa no posto

inicial de Aspirante a Oficial ou Tenente. A última turma de formação para Oficiais foi

em que existiu a figura do Cadete, denominação concedida ao aluno em processo

de formação, foi a de Aspirantes 2008.

Com a mudança na legislação cearense, o ingresso é feito apenas para a

ocupação do cargo de soldado e de 2º Tenente, ficando os alunos na condição de

candidato,  não  estando  mais  nas  condições  de  cadete  ou  aluno-soldado,  como

ocorria anteriormente. Nas duas formas de ingresso, o candidato deverá passar por

cursos de durações diferentes para a sua efetiva nomeação ao cargo público.

O curso de formação inicial com menos tempo é aquele em que o concursado

entrará na instituição para ocupar a graduação de Soldado. Já o curso em que terá a

maior duração de tempo em sala de aula será o de Oficial.  Alguns participantes

durante o curso de formação inicial podem não conseguir finalizar as atividades, pois

há a possibilidade de não obterem a aprovação em alguma das etapas do processo

de seleção.

Uma das principais diferenças entre a condição do aluno em processo de

formação inicial para compor o quadro de efetivo da instituição policial com o aluno

formado até o ano de 2007, é o fato de o aluno permanecer durante o curso na

condição de candidato, não dispondo dos direitos e prerrogativas concedidos aos
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policiais militares pelo seu Estatuto através do Art. 52 da Lei nº 13. 729, de 11 de

janeiro de 2006 (Estatuto dos Militares Estaduais).

Um  prejuízo  para  a  aposentadoria  verificado  aos  alunos  nos  cursos  de

formação inicial é o fato de não terem o tempo em que ficam realizando o curso de

formação policial  contabilizado para  fins  de  previdência  social,  não podendo ser

utilizado para a contagem de tempo de serviço, com exceção para os alunos do

curso  de  Oficial  no  caso  de  já  serem praças  da  PMCE,  uma vez  que  estes  já

integravam  os  quadros  da  Corporação  e  permanecem  contribuindo  para  a

previdência durante o Curso, com o CFO por exemplo, circunstância agravada pela

possibilidade de o aluno vir a ser desligado do curso após reprovação em alguma

das etapas do certame, uma vez que muitos pedem afastamento dos empregos que

ocupavam para ficar à disposição do curso. Entretanto, em virtude de não estarem

no  curso  de  formação  inicial  investidos  do  cargo  de  policial,  mais  fácil  é  o

desligamento  dos  alunos  que  não  atingem  a  aprovação  nas  demais  fases  do

concurso.

A qualificação dos profissionais que atuam na segurança pública é bastante

relevante  para  o  desenvolvimento  de um serviço  considerado de qualidade pela

população.  Segundo  Guimarães  (2001,  p.  105),  “a  nova  visão  agrega  novas

habilidades, como iniciativa, capacidade de diálogo, de decisão e de reflexão crítica,

inteligência  emocional  e  visão  abrangente”.  Entre  as  instruções  realizadas  o

candidato deverá aprender a fazer o uso de armamentos não letais e letais, que

poderão ser utilizados no decorrer da sua rotina profissional. Qualquer erro cometido

durante  uma  ação  policial  tende  a  ser  amplamente  divulgado  pelas  mídias  de

comunicação  em  massa,  pois  uma  boa  parcela  da  sociedade  ainda  costuma

associar a figura do policial a um indivíduo truculento e arbitrário, que, muitas vezes,

não goza de um treinamento e qualificação adequados ao correto tratamento ao

cidadão no atendimento das ocorrências policiais.

A  maneira  de  pensar  na  figura  policial  como  uma  pessoa  dotada  de

agressividade e falta de cordialidade, apesar de ainda existir, vem deixando de ser

majoritária, pois é um dos objetivos da formação atual a humanização da conduta

policial, sendo o treinamento policial um fator de relevância e crucial para a mudança

de mentalidade, uma vez que são fornecidos conhecimentos sobre ética e legislação

que promovem uma reflexão pelo policial sobre a sua atuação.
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Neste  contexto,  a  atividade  policial  necessita  de  programas  de
desenvolvimento profissionais capazes de oferecer uma capacidade técnica
apurada aos policiais, de ampliar-lhes a compreensão da sua atividade e,
ainda, favorecer-lhes o exercício da reflexão crítica sobre a realidade social
em que estão intervindo. Nessa dimensão, sendo a ordem produção social,
não pode ser monopólio de um ator ou grupo. (GUIMARÃES, 2001, p. 103)

Muitos conhecimentos são ministrados no intuito de moldar o indivíduo para

que possa realizar as diversas atribuições destinadas ao exercício da profissão de

policial  militar.  Nos  cursos  de  formação  de  praças  e  oficiais  são  fornecidas

disciplinas de direito, nas áreas de humanas, técnicas policiais operacionais, tiro e

defesa pessoal. Ao final dos treinamentos teóricos e práticos, os alunos deverão

realizar uma prova para avaliar o aprendizado, devendo acertar 70% (setenta) por

cento  das  questões,  e  caso  o  percentual  fique  abaixo,  os  participantes  serão

excluídos do certame.

Durante o período de formação deve ser procedido uma investigação da vida

pregressa de cada candidato para se saber se o mesmo já teve algum envolvimento

com algum tipo de ilícito penal, além de um teste de aptidão física para comprovar

que o indivíduo é capaz de desempenhar atividades que o exijam esforço corporal.

As polícias com o passar dos anos passaram por um processo de mudanças

na sua formação a fim de haver uma aproximação com os cidadãos. Tal situação

tem  como  marco  referencial  os  dispositivos  legais  estabelecidos  por  meio  da

Constituição  Federal  de  1988  que  garantiu  uma  série  de  direitos  aos  cidadãos

brasileiros, boa parte deles presentes no Art. 5°.

As mudanças vivenciadas pelos policiais necessariamente ocasionaram uma

natural adequação no serviço policial no decorrer dos anos, porquanto, a atividade

policial  teve  que adequar  a  sua  dinâmica  de trabalho  às  mudanças  sociais.  Os

Direitos  Humanos  também  contribuíram  substancialmente  para  que  os  policiais

passassem a ter uma maior preocupação com a integridade física dos indivíduos

flagrados em situações de cometimento de crimes, pois passaram a ter mais receio

de responderem um processo de natureza penal  ou administrativa  por  possíveis

excessos cometidos e inobservância dos preceitos dos direitos humanos, sendo a

temática de Direitos Humanos um componente essencial  das disciplinas a serem
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debatidas nas formações policiais, e que, segundo Betto (1998, p. 52), a educação

em direitos humanos deve ser feita de maneira crítica e reflexiva pelos educandos.

Outra temática que também é alvo de estudo é o Direito Penal Militar e o

Direito Processual Penal Militar, em razão da condição jurídica inafastável de militar

dos integrantes da Corporação.  A princípio  o Código Penal  Militar  seria  utilizado

apenas  para  os  integrantes  das  Forças  Armadas  da  Marinha,  do  Exército  e  da

Aeronáutica.  Contudo,  como já  detalhado anteriormente, como a polícia  estadual

responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo recebeu a denominação pela

Constituição Federal de Polícia Militar, ficou desta maneira submetida a um Código

Penal  exclusivo  para  tratar  de  situações  consideradas  irregulares.  Diferente  das

demais forças policiais existentes no território brasileiro.

Nas disciplinas são citados exemplos de situações em que o policial militar,

caso  seja  flagrado  no  cometimento,  será  responsabilizado  penalmente  por  sua

conduta.  O funcionamento desse ramo específico do Poder  Judiciário  também é

objeto de apreciação e estudo nos cursos de formação. Há uma preocupação das

instituições policiais em alertar os policiais, durante o seu processo de formação as

situações caracterizadas como irregulares. A disciplina de Direito Penal Militar existe

para tratar  de situações de crimes praticadas pelos  policiais  militares,  para  que,

recebendo os ensinamentos correspondentes, o futuro militar adote uma postura de

observância às normas legais e possa dessa forma não incorrer  em desvios de

conduta.

4.1 Evolução das Legislações de Ensino Policial da Polícia Militar do Ceará

A legislação de ensino é um importante instrumento para a aplicação das

metodologias de aprendizagem aos servidores dos órgãos de segurança pública,

pois a partir dela é que as ideias para a formulação e implementação dos cursos

serão postas em prática.

Com as mudanças advindas dos anseios dos governantes de aproximar o

policial  das comunidades, o ensino dos policiais militares no estado do Ceará foi
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retirado  da  instituição  policial  e  colocado  sob  a  responsabilidade  de  um  órgão

externo à Corporação, integrando diretamente a estrutura organizacional da SSPDS.

No estado do Ceará houve uma importante alteração realizada no ano de

2012 com a publicação da chamada lei  de  unificação de ensino  do Sistema de

Segurança Pública e Defesa Social, com a reunião em um único dispositivo legal

sobre os cursos a serem realizados pelos órgãos da segurança pública e revogação

dos dispositivos de ensino de cada instituição, por meio da Lei 15.191, de 19 de

junho de 2012, sendo estabelecido no Art. 1º qual seria o órgão responsável pelo

ensino das instituições vinculados à SSPDS, conforme segue.

Art.1º  O Sistema  de  Ensino  no  âmbito  da  Segurança  Pública  e  Defesa
Social  do  Estado  do  Ceará,  coordenado  pela  Academia  Estadual  de
Segurança Pública – AESP/CE, possui características próprias e tem por
finalidade capacitar e qualificar os recursos humanos para a ocupação de
cargos e o desempenho de funções na Secretaria da Segurança Pública e
Defesa Social do Estado do Ceará – SSPDS, bem como nas instituições
públicas a ela vinculadas ou conveniadas. (CEARÁ, 2012)

Com a criação da AESP a responsabilidade por realizar o planejamento, a

coordenação e o controle dos cursos policiais deixou de ser de um setor interno da

PMCE denominado Diretoria de Ensino, que tinha como gestor um Oficial do posto

de  Coronel,  que  tinha  a  atribuição  de  ser  responsável  por  realizar  as  ações

implementadas no setor  educacional  policial,  sendo subordinado ao Comandante

Geral  da  Polícia  Militar.  O  referido  órgão  de  ensino  da  PMCE,  existia  com

fundamento  na  Lei  n°  10.945,  de  14  de  novembro  de  1984,  a  qual  unificava  a

legislação do ensino e do Magistério na Polícia Militar do Ceará. Conforme o Art.1º a

Diretoria de Ensino tinha como objetivo

a Formação, aperfeiçoamento, especialização e a habilitação de Oficiais e
Praças  para  exercício  da  Função Policial-Militar  nos  diferentes  graus  de
hierarquia, preparando-se, inclusive, para as suas condições de reserva do
Exército Nacional. (CEARÁ, 1984)

O fato é que era notório e perceptível  o caráter mais militarista do ensino

fornecido  aos  policiais,  sobretudo  nos  momentos  mais  próximos  de  controle  de

governo realizado pelos militares das Forças Armadas, uma vez que pela condição

política do Brasil, o país ainda se encontrava em transição da ditadura militar para a

democracia, passando por um longo processo de redemocratização.
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De fato,  a  condição jurídica de militar  dos integrantes das forças militares

estaduais foram consolidadas com a promulgação da Constituição Federal Brasileira

de 1988, a qual trouxe a previsão legal das atribuições a serem realizadas pelas

polícias  militares,  cabendo,  portanto,  ao  órgão  estadual  a  execução  da  polícia

ostensiva e a preservação da ordem pública, sendo classificada junto com o Corpo

de Bombeiros como força auxiliar e reserva do exército conforme previsão contida

no § 6º, Art. 144 da Constituição Cidadã. Logo, tal situação foi fundamental para que

o  ensino  na  PMCE  mantivesse  a  sua  formatação  estabelecida  inicialmente  na

década de 70, pela lei de ensino anteriormente citada.

Não existia um critério específico por alguma norma que instituísse critérios

específicos  para  a  escolha  do  Oficial  incumbido  da  missão  de  chefiar  a  antiga

Diretoria de Ensino da PMCE, sendo visto  por muitos como um local  em que o

profissional  seria  lotado,  muitas  vezes,  sem  ter  perfil  profissional  voltado  para

exercer tal atividade.

As  atividades  de  ensino  para  os  policiais  eram  realizadas  em  02  (dois)

ambientes distintos, sendo um específico para os cursos dos Oficiais, a Academia da

Polícia  Militar  General  Edgar  Facó  (APMGEF),  que  adquiriam  o  diploma  de

Bacharéis em Segurança Pública após o término do CFO e outro para o ensino das

Praças, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP).

A  atual  Academia  Estadual  de  Ensino  (AESP),  vinculada  diretamente  a

estrutura da Secretaria de Segurança Pública de Defesa Social, por ser um órgão

externo  às  instituições  policiais,  dispõe  de  autonomia  administrativa  e  funcional,

cabendo as  decisões sobre  os  cursos e  demais  atividades  pedagógicas ao  seu

Diretor Geral,  o qual estabelece que critérios utilizará, por meio de normatização

interna, para a unidade de ensino selecionar os instrutores dos cursos de formação

policial.

Com a reunião em um mesmo órgão diferentes profissionais de segurança

pública se passou a ter uma maior interação entre os integrantes das instituições

policiais civis e militares, inclusive com a realização de cursos com a participação

conjunta de servidores dos diferentes órgãos estaduais.

A AESP é considerada uma experiência de ensino bastante inovadora em

comparação  ao  ensino  dos  demais  estados  da  federação  pela  possibilidade  de
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promover  essa  aproximação  dos  agentes  públicos  das  forças  de  segurança  do

Ceará.

O  mencionado  regimento  acadêmico  dispõe  sobre  a  rotina  básica  de

funcionamento dos cursos das AESP, tratando dos direitos e deveres de todos os

atores envolvidos na atividade de ensino da academia estadual, tratando inclusive

de demandas de ordem disciplinar, posto que prevê ainda que os alunos podem vir a

ser submetidos a apuração de faltas consideradas leves, médias e graves, podendo

haver a advertência, repreensão, suspensão e desligamento como resultado.

Com a criação da Academia Estadual de Segurança Pública no ano de 2010, houve

diversas mudanças na estrutura de ensino fornecida aos profissionais de segurança

pública do estado do Ceará. Junto com o seu advento, fora aprovada pela primeira

vez na história do ensino policial militar cearense a matriz de ensino com a previsão

do ensino a distância na sua grade curricular, conforme previsão legal contida no art.

2°, inciso XII, § 2° da Lei nº 14.629, de 26 de fevereiro de 2010, publicada no Diário

Oficial do Estado em 11 de março de 2010, reza que

[a]  AESP/CE incluirá  no seu  planejamento  anual  o  desenvolvimento  e  a
veiculação de programas de ensino a distância, voltadas para a área de
segurança pública e defesa social,  em todos os níveis e modalidades de
ensino, e de educação continuada a serem implantados, inclusive com a
instalação  de  telecentros  de  acordo  com  a  conveniência  da  Academia.
(CEARÁ, 2010)

Percebe-se que houve a preocupação do legislador em promover a aplicação

do  ensino  a  distância  aos  profissionais  de  segurança  pública  de acordo  com a

conveniência da administração dos gestores públicos da AESP.

Finalmente  em  2013,  com  a  publicação  de  normativo  estadual  que

regulamentou as Matrizes Curriculares dos Cursos de Formação Inicial e Continuada

houve  a  divulgação  de  como seria  o  percentual  das  disciplinas  presenciais  e  a

distância.  Conforme previsão contida no Art.  1º  do Decreto n°  31.276,  de 13 de

agosto de 2013, os

[c]ursos de Formação Inicial e os Cursos de Formação Continuada das insti-
tuições vinculadas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do
Estado do Ceará – SSPDS/CE previstos no art.5º da Lei nº15.191, de 19 de
julho de 2012, têm as Matrizes Curriculares dispostas nos Anexos I, II, III e
IV deste Decreto.
Parágrafo único. Os Cursos de Formação Inicial e os Cursos de Formação
Continuada da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de
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Bombeiros Militar do Estado do Ceará previstos no art.5º, incisos I e II, da
Lei referida no “caput” deste artigo, obedecerão às particularidades do art.83
da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1994 (Lei das Diretrizes e
Bases da Educação Nacional) e suas alterações posteriores, de acordo com
o estabelecido no art.13 da Lei nº14.629, de 26 de fevereiro de 2010.
Art.2º As matrizes curriculares poderão ter seus componentes curriculares
ministrados nas Modalidades de Ensino Presencial - EP e de Ensino a Dis-
tância – EaD.
§1º Os Cursos de Formação Inicial serão ministrados integralmente na Mo-
dalidade de Ensino Presencial - EP.
§2º Os Cursos de Ascensão Profissional poderão ser realizados na Modali-
dade do Ensino a Distância – EaD até o limite de 50% (cinqüenta por cento)
da carga horária total do Curso, conforme estabelecido no Plano de Ação
Educacional – PAE. (CEARÁ, 2013)

Com  a  possibilidade  de  promover  um  ensino  contínuo  aos  policiais,

independente  do  local  em  que  estejam  atuando  profissionalmente,  o  ensino  a

distância vem a funcionar como uma possibilidade bastante viável, pois permite um

maior alcance se comparado ao ensino presencial. 

Para maximizar as vantagens da educação a distância, há necessidade de
utilizar um arsenal especifico (meios de comunicação, técnicas de ensino,
metodologias  de  aprendizagem,  processos  de  tutoria,  entre  outros),
obedecendo a certos princípios básicos de qualidade. Sua clientela tende a
ser não convencional,  incluindo adultos que trabalham; pessoas que, por
vários motivos, não podem deixar a casa; pessoas com deficiências físicas;
e populações de áreas de povoamento disperso ou que, simplesmente, se
encontram distantes de instituições de ensino. (NUNES, 2009, p. 2)

4.2 A Formação Policial e a Universidade

No momento posterior a implantação do regime democrático no Brasil com a

publicação  da  Constituição  Federal  de  1988,  iniciou-se  aproximação  dos  órgãos

policiais com os demais órgãos da sociedade civil como da Universidade e outras de

referência.

A Universidade por ser  considerada como um centro de ensino renomado

para a sociedade civil,  por dispor  de diversos cursos nos mais diferentes ramos

acadêmicos, responsável por possibilitar a formação de profissionais para inúmeras

profissões  do  mercado  de  trabalho,  é  um  referencial  no  estado  do  Ceará  na

construção do saber e no desenvolvimento das ciências formais e factuais.
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Muitas medidas passaram a ser concretizadas para fazer com que os policiais

passassem a dispor de uma maior proximidade com os cidadãos nas comunidades

em que atuavam, e dentre elas temos a aproximação formal com a Universidade,

como sendo uma medida de grande impacto para a transformação de mentalidade

dos agentes.

Com o objetivo de fazer com que os policiais proporcionassem à instituição

policial um caráter mais cidadão e cada vez menos truculento às suas ações, foi

realizada  uma  parceria  inédita  no  estado  do  Ceará,  que  promoveu  uma  efetiva

aproximação  dos  alunos  dos  cursos  de  formação  inicial  com  a  Universidade

Estadual do Ceará.

Uma  das  principais  inovações  da  parceria  entre  os  órgãos  do  estado

cearense foi a possibilidade de ser realizado o processo de seleção dos policiais

através da universidade.

No Ceará, a partir do ao de 1994, houve a firmação de um convênio entre a

Universidade Estadual do Ceará – UECE e a Secretaria de Segurança Pública de

Defesa e Cidadania – SSPDC (BRASIL, MIRANDA E CRUZ, 2015), situação que

possibilitou a realização de um concurso com o trabalho em conjunto da Polícia

Militar, através da sua Diretoria de Ensino, e a Comissão de Executiva de Vestibular

da  UECE.  Um  grande  avanço  na  garantia  da  realização  de  um  certame  mais

transparente nas etapas de seleção do concurso.

Apesar  de  ter  sido  considerado  por  muitos  como  um  avanço,  o  espaço

concedido aos profissionais da universidade para a atuação junto aos órgãos de

segurança ainda foi  feito  de maneira  tímida,  pois  não existia  uma ampla via  de

acesso entre as instituições de ensino.

Com  o  decorrer  dos  anos,  a  parceria  entre  a  polícia  cearense  e  a

Universidade encontrou seu ápice com a realização de Concursos para a admissão

de praças da PMCE entre os anos 2001 e 2007, sendo todas as etapas do certame,

incluindo  o  processo  de  formação  sobre  a  responsabilidade  e  coordenação  da

UECE.

A experiência  da  formação  policial  foi  tão  exitosa  que  culminou  com  a

confecção da obra literária “A Academia vai à Academia” no ano de 2001, livro em

que ficaram registradas as experiências de diversos profissionais da Universidade

sobre como se deu a interação no decorrer das atividades educacionais.
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Uma situação que passou a ser alvo de muitos questionamentos e debates

entre o público interno da polícia militar, uma vez que representou uma quebra de

paradigmas, pois houve a inserção maciça de profissionais de ensino da UECE, no

processo de formação dos policiais, sobretudo nas disciplinas de formação geral,

demonstrando uma mudança entre a formação executada até então, baseada nos

currículos anteriores a Matriz Curricular Nacional para Profissionais de Segurança

Pública no ano de 2003.

A AESP possibilitou a manutenção da aproximação dos professores da UECE

e os seus cursos de formação através da inscrição de alguns de seus professores

em seu Banco de Talentos.

Na Academia Estadual de Segurança é proporcionado aos profissionais que

compõem os quadros de funcionários públicos do estado componentes do executivo

cearense a voluntária inscrição no quadro de instrutores da Academia de ensino,

podendo vir  o profissional  a ser convidado para ministrar disciplinas que tenham

relação com a sua área de formação e especialização.

A  Aproximação  das  instituições  policiais  com  as  de  ensino  superior

possibilitou  uma  mudança  de  pensamento  em  relações  às  muitas  situações  de

tratamento que os alunos eram submetidos nos cursos de formação policial, pois a

partir do momento em que houve o ingresso de professores das universidades no

ambiente  de  ensino  militar,  os  alunos  passaram  a  absorver  uma  visão  mais

humanizada de como deveria ser realizado o serviço de polícia e também melhorado

o tratamento entre os profissionais na execução da atividade policial.

A atuação da Universidade no ambiente de formação policial  possibilitou a

educação  de  policiais  mais  conscientes  da  sua  capacidade  de  transformação  e

melhoria na qualidade de vida dos cidadãos.

4.3 Currículos dos Cursos Policiais

A confecção  de  um currículo  de  qualidade  em qualquer  área  profissional

necessita ser cautelosamente elaborado de maneira a proporcionar uma cuidadosa

abordagem dos conteúdos considerados essenciais a boa formação do estudante.
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Desde  a  redemocratização  do  país,  os  currículos  policiais  passaram  por

transformações  com  a  inclusão  de  diversas  disciplinas  jurídicas  e  outras

relacionadas a questão social da violência e dos direitos humanos. Na área policial,

com  o  advento  da  criação  da  Matriz  Curricular  Nacional  (MCN)  elaborada  pelo

Ministério da Justiça (MJ) no ano de 2003, os currículos de formação dos policiais

militares passaram por diversas mudanças, pois passou a existir de forma inédita no

país, estimulada pelo Governo Federal, linhas gerais de direcionamento de grades

curriculares  dos  cursos  da  área  de  segurança  pública,  visando  se  obter

padronização, ainda que não na sua integralidade, das disciplinas nos centros de

ensino policiais. Oportuno mencionar relevante comentário apresentado por Gimeno

Sacristán sobre o currículo, ao afirmar que

em seu conteúdo e nas formas através das quais se nos apresenta e se
apresenta  aos  professores  e  aos  alunos,  é  uma  opção  historicamente
configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural,
política,  social  e  escolar;  está  carregado,  portanto,  de  valores  e
pressupostos que é preciso decifrar. Tarefa a cumprir tanto a partir de um
nível  de análise político-social  quanto a  partir  do ponto de vista  da sua
instrumentação “mais técnica”, descobrindo os mecanismos que operam em
seu desenvolvimento dentro dos campos escolares. (2000, p.17)

Os temas trazidos na Matriz Curriculares são divididos em Áreas Temáticas

com  divisões  realizadas  de  acordo  com  o  assunto  abordado.  A criação  Matriz

Curricular Nacional para Formação em Segurança Pública serviu para nortear as

formações desenvolvidas nos estados da federação. Com isso houve a intenção de

padronizar os trabalhos desempenhados pelos profissionais de segurança pública

com a possibilidade de se criar um perfil profissional único, a fim de que possa ser

capacitado um profissional  mais consciente de seu dever e que se abstenha da

prática de qualquer ato de excesso, conforme afirmado por Brasil, Miranda e Cruz:

[a]  Matriz  Curricular  Nacional  (MCM),  em  sua  primeira  versão,  foi
apresentada  em  2003  em  amplo  Seminário  nacional  sobre  segurança
pública.  Dois  anos mais tarde,  em 2005,  a Matriz  sofreu a sua primeira
revisão e passou a ser denominada por Matriz Curricular  em Movimento
(MCM),  agregando  mais  dois  documentos:  Diretriz  Pedagógicas  para
Atividades Formativas dos Profissionais da Área de Segurança Pública; e
Malha Curricular. (2015, p. 64)
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Com efeito,  os  ensinamentos ministrados  nos  cursos de  formação  policial

proporcionam  aos  indivíduos  aprovados  no  concurso  público  condições  de

exercerem a atividade policial de maneira a fazer com que as leis sejam respeitadas

e os ilícitos devidamente prevenidos, assegurando-se as pessoas de bem o usufruto

em sua plenitude de seus direitos e garantias fundamentais e a proteção ao seu

patrimônio.

Como  citamos,  para  balizar  as  polícias  militares  nas  formulações  das

disciplinas a serem trabalhadas nos cursos de formação e de aperfeiçoamento, o

Ministério da Justiça elaborou uma Matriz Curricular Nacional no ano de 2003, em

que se pode perceber  uma preocupação do Governo Federal  em aperfeiçoar os

assuntos estudados e discutidos em sala de aula, propondo um fortalecimento em

uma formação mais humanizada e garantista.

Para  demonstrarmos  as  evoluções  dos  currículos  policiais  a  partir  da

redemocratização do país interessante se faz proceder uma análise e comparação

das modificações nos currículos policiais, sendo usado como referência o currículo

do curso para a formação inicial dos soldados e oficiais da PMCE. Segue abaixo o

currículo do Curso de Formação de Soldados de Fileira (CFSdF) publicado no ano

de 1986, que sofreu diversas modificações no ano de 1991 através do decreto nº

21.392, de 31 de maio de 1991.

De pronto, observamos no currículo abaixo a ausência de disciplinas jurídicas

e de temas com enfoque na discussão da violência e das questões psicológicas que

envolvem a atuação do policial militar no emprego profissional, como adiante se vê:

Quadro 3 - Disciplinas ministradas no Curso de Formação de Soldados de Fileiras -

CFSdF  (1986 a 1991) 
COMPONENTES CURRRICULARES

I ENSINO FUNDAMENTAL 

Nº Disciplina Horas/aulas

01 Educação Moral e Cívica 16

02 Comunicação e Expressão 50

03 Aritmética 20

04 Higiene e Socorro de Urgência 20
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05 Relações Públicas e Humanas 20

Carga Horária 126

II ENSINO PROFISSIONAL

01 Educação Física Militar 80

02 Instrução Geral (Legislação e Regulamentos) 60

03 Ordem Unida 50

04 Armamento e Tiro 60

05  Informações 10

06 Comunicações 10

07 Defesa Pessoal 50

08 Técnica Policial 200

09 Operações de Defesa Interior e Territorial 63

Total da Carga Horária 583

Total Geral da Carga Horária 709

Fonte: Decreto nº 17. 710, de 06 de janeiro de 1986, Diário Oficial do Estado nº 14.243 de 10 de

janeiro de 1986. 

 

Percebe-se que no componente curricular de Ensino Fundamental não há a

presença de disciplinas jurídicas, demonstrando que não existia uma preocupação

em  se  promover  uma  capacitação  do  profissional  com  aprofundamento  das

legislações  existentes.  Verifica-se  um aumento  contínuo  nas  grades  curriculares

elaboradas  posteriormente  das  disciplinas  jurídicas,  representando  17,7  do

percentual do curso.

As disciplinas com maiores cargas horárias são as de Ensino Profissional,

que representam 82,2% da carga horária do curso, sendo a disciplina mais extensa

a de Técnica policial Militar com 200 (duzentas) horas de duração, equivalendo a um
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percentual de 28,2% das aulas, na qual há o ensino de como os policiais devem

proceder  nas  abordagens  nas  mais  variadas  situações  e  locais  com  os  quais

venham a se deparar no decorrer do atendimento das ocorrências.

É  possível  verificar  a  ausência  de  disciplina  de  estágio,  disciplina  esta

bastante  importante  para  a  adaptação  do  aluno  a  prática  da  sua  atividade

profissional, permitindo-lhe em processo de formação acompanhar a realidade do

serviço até para perceber as situações de dificuldades enfrentadas pelos policiais no

atendimento das ocorrências.

O currículo do CFSdF para a formação dos soldados entre os anos de 1986 e

1991 foi elaborado originalmente em um período anterior a Constituição Federal de

1988, demonstrando que a formação policial ainda teria muito a avançar em relação

aos ensinamentos jurídicos das legislações penais, constitucionais e sobre direitos

humanos.

Com a mudança promovida pelo Decreto nº 21.392, de 31 de maio de 1991, é

possível ser observado a inclusão de 04 (quatro) disciplinas com temas jurídicos no

componente curricular  de Ensino Fundamental,  sendo introduzida a disciplina de

Direitos  Humanos,  mostrando  a  preocupação  em se  fazer  com que  os  policias

absorvam as ideias de proteção aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.

Com a inclusão das disciplinas jurídicas, o policial militar passa a se tonar defensor

das normas constitucionais, devendo o Estado e os operadores do direito segundo

Jesus (2004, p. 142) fazer com que se concretize o Estado Democrático de Direito

através do cumprimento das normas constitucionais relativas aos direitos humanos.

O  Ensino  Fundamental  aumentou  24  horas-aulas  em  comparação  ao  currículo

anterior, passando a exercer o percentual de 18,75% da carga horária total do curso.

Verificamos também um aumento da carga horária total de 709 para 800, com

o aumento de 14 (catorze) para 17 (dezessete) disciplinas. Havendo a inclusão de

um  estágio  supervisionado  prático  para  os  policiais  se  adaptarem  ao  emprego

prático do serviço policial. Com o referido estágio os alunos-policiais passaram a

realizar atividades de emprego prático do profissional de segurança pública.

Quadro 4 - Disciplinas ministradas no Curso de Formação de Soldados de Fileiras

(1991 até 2000) 
COMPONENTES CURRRICULARES
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I ENSINO FUNDAMENTAL 

Nº Disciplina Horas/aulas

01 Direito Constitucional 25

02 Direito Penal Comum e Penal Militar 25

03 Direito do Menor e da Mulher 25

04 Direitos Humanos 25

05 Educação Moral e Cívica 25

06 Higiene e Socorros de Urgência 25

Total da Carga Horária 150

II ENSINO PROFISSIONAL 

I – INSTRUÇÃO POLICIAL MILI TAR

01 Defesa Pessoal 75

02 Instrução Geral (inclui-se Rendimentos de Legislação PM) 25

03 Comunicações Operacionais (via Rádio, SSB, Telex, etc.) 25

04 Noções de Informações 25

05 Técnica Policial Militar 175

06 Comunicação  Social  (Assuntos  Civis:  25h/a  e  Relações

Públicas e Humanas: 25h/a)
50

Total da Carga Horária 375

II – INSTRUÇÃO MILITAR

01 Educação Física Militar 75

02 Ordem  Unida  (inclui-se  as  formações  empregadas  em

Operações de Defesa Interna e Defesa Territorial – ODIDT)
75

03 Armamento, Tiro e Equipamentos 50

Total da Carga Horária 200

III - ATIVIDADES 

01 Atividade Extraclasse (Visitas, Trabalhos em Aciso, Palestras, 25
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Horários a disposição da SEI/CFAP)

02 Estágio Prático de Adaptação Profissional 50

Total da Carga Horária 75

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA 800

Fonte: Decreto nº 21.392, de 31 de maio de 1991, Diário Oficial do Estado nº 15.570 de 31 de maio

de 1991. 

O componente curricular de Ensino Profissional foi dividido em Ensino Policial

Militar  e Ensino Militar.  A disciplina de maior carga horária continuou a ser a de

Técnica Policial Militar, entretanto, sofrendo a redução de 25 horas-aulas, passando

a representar 21,8% da carga horária total do curso.

Entre os anos de 2001 e 2007,  os cursos de formação realizados para o

ingresso dos soldados foi realizado através de uma parceria entre SSPDS, PMCE e

UECE (BRASIL, MIRANDA E CRUZ, 2015, p. 71). Para esse período foi formulado

um currículo através de um projeto com a participação de profissionais dos 3 (três)

órgãos citados. 

Entretanto, no ano de 2007, o curso de formação para o ingresso de soldados

foi  realizado de maneira mais célere,  a fim de formar em um período de tempo

menor os novos policiais para atuarem no Programa Ronda do Quarteirão, momento

em que é possível  verificar uma redução da carga horária  total  do curso com a

redução de carga horária de 14 (catorze) disciplinas e a supressão de 3 disciplinas,

sendo  elas  Saúde  Física  e  Mental,  Introdução  à  Informática  e  os  Seminários

Temáticos,  contudo,  com  a  inclusão  de  duas  novas  disciplinas  de  Polícia

Comunitária e Lições de Direito Penal e Processual Militar. Com a introdução da

disciplina de Polícia Comunitária, os policiais passaram a ser preparados desde o

ingresso na instituição policial para o emprego mais próximo da comunidade através

da realização de visitas comunitárias nas residências localizadas na sua área de

atuação.

Quadro 5 – COMPARARATIVO DE CARGAS HORÁRIAS DE CURRÍCULOS DOS 
CURSOS DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DE 2001 A 2005 E NO ANO DE 2007
Nº Disciplinas dos currículos vigentes nas turmas de H/A de H/A de 2007
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2001, 2003, 2005 e 2007 2001, 2003
e 2005 

01 Seminário Introdutório 13 20 10

02 Português Instrumental 30 20

03 Sociedade, Ética e Cidadania 30 20

04
Fundamentos Psicossociais do Fenômeno da 
Violência 

30 20

05 Introdução ao Estudo do Direito 20 20

06 Fundamentos de Direito Constitucional 20 20

07 Fundamentos Administrativo 20 20

08 Fundamentos Penal 20 20

09 Fundamentos Civil 20 20

10 Fundamentos Ambiental 20 20

11 Fundamentos Processual Penal 20 20

12 Direitos Humanos 30 20

13 Saúde Física e Mental*14 20 _

14
Fundamentos da Atividade dos Profissionais 
de Segurança do Cidadão 

30 20

15 Sistema de Segurança Pública no Brasil 20 20

16 Legislação da Polícia Militar 30 30

17 Educação Física 60 50

18 Atendimento em Emergências Médicas 30 20

13  Em negrito são as disciplinas que tiveram redução na carga horária ao serem ministradas no 
CFSdF de 2007. 

14  *Disciplinas presentes nos cursos de 2001, 2003 e 2005 e ausentes no curso de 2007.
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(pronto socorro) 

19 Eficácia Pessoal**15 45 20

20 Telecomunicações 20 20

21 Introdução à Informática* 30 _

22 Instrução Geral 40 30

23 Lições de Direito Penal e Processual Militar***16 _ 15

24 Técnica Policial Militar****17 120 80

25 Armamento e Equipamento*****18 90 60

26 Defesa Pessoal******19 60 50

27 Noções de Informação*******20 20 20

28 Ordem Unida 45 30

29 Polícia Comunitária*** _ 20

30 Seminários Temáticos********21 40 _

15  ** Para o CFSdF de 2007 a disciplina de Eficácia Pessoal mudou de nome para Eficácia

Pessoal e Mediação de Conflitos. 

16  *** Disciplinas ausentes nos cursos de 2001, 2003 e 2005 e presentes no curso de 2007,

sendo duas, a disciplina de Polícia Comunitária e Lições de Direito Penal e Processual Militar.

17  ****Para o CFSdF de 2007 a disciplina de Técnica Policial Militar foi dividida em duas etapas

de 40 horas cada uma. 

18  ***** Para o CFSdF de 2007 a disciplina de Armamento e Equipamento mudou de nome para 
Tiro Policial Defensivo.

19  ******Para o CFSdF de 2007 a disciplina de Defesa Pessoal mudou de nome para Defesa

Pessoal e Uso da Tonfa. 

20  ******* Para o CFSdF de 2007 a disciplina de Noções de Informação mudou de nome  para

por Inteligência Policial Militar. 

21  ******** A disciplina de Seminário Temático era dividida em três temáticas, a primeira com o

nome de Prevenção ao Uso de Drogas: o Papel do Policial,  a segunda com o nome Sistema de

Segurança Pública: a Experiência do estado do Ceará e a terceira com o nome Qualidade de Vida e

Prática Policial.
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Carga Horária Total 980 715

Fonte: Quadro extraído do Trabalho de Mestrado de Veras (2008)

A disciplina de Técnica Policial Militar, assim como nos currículos anteriores,

sofreu  seguidas  alterações,  sendo  diminuído  para  120  horas  de  duração  em

comparação ao currículo que vigorou de 1991 a 2000, com a redução de 55 horas-

aulas, sendo a diminuição seguinte no ano de 2007 de 40 horas-aulas.

Houve ainda a inclusão de mais disciplinas jurídicas em relação ao currículo

que  vigorou  entre  os  anos  de  1991  a  2000,  fazendo  com que  o  policial  militar

absorvesse os conhecimentos de diversos ramos do direito.

No  ano  de  2008  foi  proposta  a  grade  curricular  abaixo  para  o  Curso  de

Formação Profissional  para o ingresso na carreira de Praças através do Decreto

29.596, de 30 de dezembro de 2008.

Diferente  das  turmas  anteriores,  nas  quais  os  alunos  dispunham  da

graduação  de  aluno-soldado,  a  partir  do  ano  de  2008,  os  alunos  do  curso  de

formação inicial passaram a estar na condição de civis, sendo a administração do

curso realizada pela CESPE, que ficou responsável por todas as demais etapas de

seleção do certame.

Quadro 6 - CURRÍCULO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA 
INGRESSO NA CARREIRA DE PRAÇAS – CFP – Edital nº 01/2008

COMPONENTES CURRRICULARES

I ENSINO FUNDAMENTAL 

Nº Disciplina Horas/aulas

01 Seminário Introdutório 8

02 Comunicação e Expressão* 20

03 Sociedade, Ética e Cidadania 20

04 Introdução ao Estudo do Direito 20
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05 Fundamentos de Direito Constitucional 20

6 Fundamentos de Direito Administrativo 20

07 Fundamentos de Direito Penal 20

08 Fundamentos de Direito Penal Militar 20

09 Fundamentos de Direito Civil 20

10 Fundamentos de Direito Ambiental 20

11 Fundamentos de Direitos Humanos 22 30

12 Fundamentos de Direito Processual Penal 20

13 Fundamentos de Direito Processual Penal Militar 20

14 Saúde e Segurança Aplicada ao Trabalho*23 20

15 Fundamentos Psicossociais da Atividade Policial* 30

16 Fundamentos Psicossociais do Fenômeno da Violência 20

17 Fundamentos da Atividade Profissional da Segurança Pública 20 

18 Educação Física 60

Carga Horária Total 408

II ENSINO PROFISSIONAL

01 Sistema de Segurança Pública no Brasil 20

02 Legislação da Polícia Militar 30

03 Atendimento em Emergências Médicas (Pronto Socorro) 20

04 Telemática – Telecomunicações e Informática 20

05 Instrução Geral 40

22  Em negrito:  disciplinas  que  tiveram aumento  na  carga  horária  ao  se  comparar  com as

ministradas no CFSdF de 2007.

23  *Disciplinas acrescentadas ao Curso de Formação Profissional para a Carreira de Praças em
comparação ao CFSdF de 2007.
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6 Gestão de Conflitos e Eventos Críticos* 40

07 Técnica Policial Militar 90

08 Doutrina de Polícia Comunitária 40

09 Armamento (letal e não letal) e Equipamento* 30

10 Ordem Unida 40

11 Inteligência Policial 20

12 Defesa Pessoal 60

13 Tiro Policial Defensivo 60

14 Direção Veicular Aplicada a Atividade Policial Militar* 28

Carga horária Total 538

III ENSINO COMPLEMENTAR

01
Seminário Temático I - Prevenção ao Uso de Drogas: o Papel
do Policial

08

02
Seminário Temático II - Sistema de Seg. Pública: a 
Experiência do Estado do Ceará

08

03
Seminário Temático III - Qualidade de Vida e Prática 
Profissional

08

04 Ação Policial Supervisionada (Estágio Reflexivo)* 50

Carga Horária Total 74

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA 1.020

Fonte: Decreto nº 29.596, de 30 de dezembro de 2008. Diário Oficial do Estado do Ceará de 
30/12/2008.

Uma outra modificação curricular ocorreu no aumento da carga horária de 20

(vinte)  para  40 (quarenta)  horas na grade curricular  dos cursos de formação de

Soldados seguintes ao de 2007 na disciplina de Polícia Comunitária, contribuindo
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para  aproximar  a  polícia  da  comunidade.  Muitas  disciplinas  que  haviam  sido

suprimidas  e  tiveram  a  sua  carga  horária  reduzida  no  curso  de  2007,  foram

novamente inseridas e tiveram as suas cargas horárias aumentadas.

As  modificações  realizadas  no  curso  de  formação  de  soldados  na  PMCE

promoveram diversos aperfeiçoamentos dos conhecimentos fornecidos aos futuros

policiais, sendo verificado o aumento da carga horária total do curso, com exceção

da criação de disciplinas e extinção de outras, demonstrando a preocupação dos

gestores em ampliar os conhecimentos repassados aos profissionais para um bom

desempenho durante a atuação policial nas mais diversas situações.

No ano de 2013, com a publicação do Decreto nº 31.276, de 13 de agosto de

2013, houve a regulamentação das chamadas matrizes curriculares dos cursos de

formação  inicial  e  continuada  da  AESP,  sendo  estabelecidas  e  devidamente

normatizadas  as  disciplinas  e  a  cargas  horárias  dos  cursos  que  os  servidores

subordinados à SSPDS devem ser submetidos durante a sua carreira profissional,

conforme detalhamento que se segue:

Quadro 7 - CURRÍCULO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A 
CARREIRA DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES– CFPCP 

COMPONENTES CURRRICULARES

CONHECIMENTOS INTEGRADOS

Nº Disciplina Horas/aulas

01 Sistema de Segurança Pública no Brasil 18

02 Fundamentos de Psicologia das Emergências 18

03 Fundamentos Psicossociais do Fenômeno da Violência 18

04 Saúde e Segurança Aplicada ao Trabalho do Profissional de 
Segurança Pública

18

05 Sociedade, Ética e Cidadania 18

06 Ordem Unida 18

07 Instrução Geral 36
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08 Português Instrumental e Redação Oficial 18

09 Telemática - Telecomunicações e Informática 18

CONHECIMENTOS JURÍDICOS

01 Introdução ao Estudo do Direito 18

02 Legislação e Regulamentos Institucionais 36

03 Fundamentos de Direito Constitucional 18

04 Fundamentos de Direito Administrativo 18

05 Fundamentos de Direito Penal 18

6 Fundamentos de Direito Penal Militar 18

07 Fundamentos de Direito Civil 18

08 Fundamentos de Direito Ambiental 18

09 Fundamentos de Direitos Humanos 36

10 Fundamentos de Direito Processual Penal 18

11 Fundamentos de Direito Processual Penal Militar 18

12 Legislação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos 
de Segurança Pública e Sistema Penitenciário

18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01 Educação Física Militar 54

02 Inteligência Policial 18

03 Atendimento em Emergências Médicas (Pronto Socorro) 18

04 Técnica Policial Militar 90
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05 Polícia Comunitária 36

6 Isolamento e Preservação do Local do Crime e Sinistro 18

07 Defesa Pessoal 54

08 Armas e Munições Letais e Menos Letais e Equipamentos 36

09 Tiro Policial Defensivo 54

10 Direção Veicular Aplicada à Atividade Policial Militar 36

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

01 Seminário Introdutório 08

02 Estatuto da Criança e do Adolescente 04

03 Lei Maria da Penha 04

04 Estatuto do Torcedor 04

05 Diversidades Sociais e Culturais 04

06 Análise de Ocorrências Operacionais 04

07 Estatuto do Idoso 04

08 Prevenção ao uso de Drogas: O Papel do Policial Militar 08

ESTÁGIO

01 Estágio Operacional Supervisionado 80

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA 1.020

Fonte: Decreto nº 31.276, de 13 de agosto de 2013. Diário Oficial do Estado do Ceará de 19/08/2013.

É  possível  verificar  que  em  comparação  ao  ano  de  2008,  o  currículo

elaborado para a formação inicial dos Soldados não sofreu mudança na sua carga

horária  total,  havendo  uma  readequação  das  disciplinas,  sendo  observado  um



108

aumento  na  quantidade  de  disciplinas  das  atividades  complementares  com  a

abordagem de temas de legislações específicas com carga de horária de 04 horas.

A  disciplina  destinada  ao  Estágio  dos  alunos  nos  quartéis  policiais  foi

aumentada de 50 (cinquenta) para 80 (oitenta), sendo a de maior aumento de carga

horária, do ano de 2008 para 2013, mostrando dessa forma a preocupação com o

emprego prático dos conhecimentos recebidos. Contudo, os alunos ao realizar os

estágios  operacionais  supervisionados,  no  modelo  atual  se  restringem  ao

acompanhamento do serviço interno nos quartéis de polícia para poder vivenciar e

visualizar  o  exercício  do  serviço  prático  da atividade policial,  em virtude de não

estarem  na  condição  de  servidores,  e,  portanto,  não  podem  fazer  uso  dos

armamentos, permanecer em postos de serviço policial ou fazer policiamento nas

viaturas,  apesar  de  já  disporem dos  conhecimentos  necessários  para  o  correto

manuseio  dos  equipamentos,  como  ocorria  nos  cursos  nos  formatos  anteriores.

Também os alunos,  de  situação jurídica  de candidato,  não podem fazer  uso do

fardamento  da  instituição  policial,  pois  não  estando  na  situação  de  policial

devidamente  investido  do  cargo,  não  dispõem da  possibilidade  de  realizar  uma

familiaridade real com o serviço policial antes de iniciar o seu serviço prático.

Ao se comparar a quantidade de horas de ensino entre os cursos realizados

no Ceará no decorrer dos anos, percebe-se que no Ceará houve uma ampliação da

carga horária dos cursos de formação para a carreira de praças e uma redução

circunstancial na carga horária de seu curso de formação de Oficiais. O Curso de

Formação  de  Oficiais  do  Ceará  (CFO),  por  exemplo,  foi  o  que  sofreu  a  maior

variação de carga horária, passando de 4.195 horas para 2.720, conforme mostrado

nos  quadros  abaixo,  demonstrando  a  preocupação  do  administrador  em  formar

profissionais em um menor período de tempo, proporcionando uma otimização dos

custos  e  um melhor  direcionamento  das  despesas,  com uma redução  de  carga

horária em muitas disciplinas, extinção de algumas e criação de novas disciplinas

mais adequadas as áreas temáticas estabelecidas pela Matriz Nacional.

Quadro 8 - CURRÍCULO DO CURSO DE FORMAÇÃO OFICIAIS DA PMCE DOS 
ANOS DE 1996 A 2008. 
1º ANO DO CFO

DISCIPLINAS FUNDAMENTAIS
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Nº Disciplina Horas/aulas

01 Português I 45

02 Matemática 60

03 Psicologia I 60

04 Introdução ao Estudo do Direito 60

05 Higiene 30

06 Ética Profissional 45

07 Estatística Aplicada 60

08 Português II 45

09 Sociologia 60

10 Psicologia II 45

11 Introdução à Administração 45

12 Metodologia Científica 45

13 Socorro e Urgência 30

DISCIPLINAS PROFISSIONAIS

01 Defesa Pessoal I 45

02 Técnica Policial Militar 90

03 Legislação Policial Militar 90

04 Educação Física Militar 60

05 Ordem Unida I 45

06 Instrução Geral I 60

07 Armamento e Tiro I 45

08 Origem e Evolução das Organizações PPMM 30
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09 Defesa Pessoal II 45

10 Policiamento Ostensivo Geral I 45

11 Técnica de Policiamento de Radiopatrulha I 45

12 Educação Física Militar II 60

13 Ordem Unida 45

2º ANO DO CFO

DISCIPLINAS FUNDAMENTAIS

01 Português III 45

02 Direito Penal 60

03 Direito Penal Militar 60

04 Direito Civil 60

05 Direitos Humanos e Cidadania 45

06 Teoria Geral da Administração 45

07 Teoria Geral do Processo 30

08 Introdução à Economia 45

09 Direito Constitucional I 45

10 Direito Constitucional II 45

11 Introdução à Informática 45

12 Comunicação Social I 60

13 Administração de Recursos Humanos 45

DISCIPLINAS PROFISSIONAIS

01 Policiamento Ostensivo Geral II 45

02 Defesa Pessoal III 30
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03 Técnicas de Policiamento de Radiopatrulha II 45

04 Correspondência Militar 30

05 Medicina Legal 45

06 Defesa Pessoal IV 30

07 Legislação Policial Militar II 30

08 Técnica de Policiamento Especiais I 45

09 Criminalística 45

10 Técnicas de Policiamento de Trânsito e Rodoviário 45

11 Técnica de Policiamento de Radiopatrulha I 45

12 História da Polícia Militar do Ceará 30

13 Educação Física Militar III 60

14 Armamento e Tiro II 45

15 Operações Defesa Interna e Defesa Territorial 30

16 Educação Física Militar IV 60

17 Ordem Unida III 45

3º ANO DO CFO

DISCIPLINAS FUNDAMENTAIS

01 Direito Administrativo I 45

02 Direito Administrativo II 45

03 Direito Processual Penal 45

04 Direito Processual Penal Militar 45

05 Chefia e Liderança 45

06 Direito da Criança e do Adolescente 45

07 Didática 45
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08 Organização e Métodos 45

09 Ecologia e Direito Ambiental 45

10 Direito do Consumidor 45

11 Introdução à Informática 30

12 Comunicação Social II 45

13 Logística 45

DISCIPLINAS PROFISSIONAIS

01 Técnica de Policiamento Especiais I 45

02 Técnicas de Policiamento de Trânsito e Rodoviário 45

03 Técnicas de Policiamento de Radiopatrulha II 45

04 Defesa Pessoal V 30

05 Informática Aplicada às Atividades PM 45

06 Defesa Civil 30

07 Criminologia 30

08 Problemas de Segurança Pública 30

09 Defesa Pessoal VI 30

10 Técnicas de Policiamento Especial III 45

11 Policiamento Ostensivo Geral III 45

12 Informações e Contra-informações 45

13 Educação Física Militar V 60

14 Tiro Policial e Agentes Químicos 60

15 Educação Física Militar VI 60

16 Ordem Unida IV 30

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA 4.195
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Fonte: Decreto nº 23.966, de 29.12.1995, publicado no DOE de 02 de janeiro de 1996.

Percebe-se uma grande modificação do currículo do Curso de Formação de

Oficias, com a reformulação realizada através do Decreto nº 31.276, de 13 de agosto

de 2013 (CEARÁ, 2013), que diferente do currículo para a formação de Soldados,

sofreu  diversas  modificações,  sobretudo  com  a  redução  de  carga  horária  de

disciplinas  menos  relacionadas  ao  emprego  operacional  do  policial  militar,  como

exemplo da disciplina de Português que era aplicada através de 3 (três) etapas de

45 horas cada, na grade curricular anterior, possuindo carga horária total de 135

horas/aula, sendo reduzida para 18 horas/aula. Foram retiradas as disciplinas de

matemática com uma carga horária de 60 horas/aulas, de Introdução à Economia

com 45 horas/aula, de Psicologia que era aplicada através de 2 (duas) etapas uma

de  60  e  outra  de  45  horas,  possuindo  carga  horária  total  de  105  horas/aula  e

Operações Defesa Interna e Defesa Territorial com 30 horas/aula.

Já  nas  disciplinas  da  área  de  conhecimentos  jurídicos  é  verificado  um

aumento delas, com a diminuição de carga horária de algumas, demonstrando a

celeridade em realizar a formação dos futuros Oficiais. Contudo, é possível observar

o  acréscimo de  diversas  disciplinas  relacionadas  ao  emprego  prático  do  policial

como exemplo as de Policiamento Ambiental, Policiamento Montado, Policiamento

de Choque, Policiamento de Motopatrulhamento, Policiamento de Praça Desportiva

e Policiamento de Grandes Eventos.

Tem-se ainda a Inclusão da disciplina de Polícia Comunitária, que assim como

aconteceu com os soldados, passou a fazer parte da formação inicial dos candidatos

a comporem o efetivo da PMCE.

Quadro 9 - CURRÍCULO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A 
CARREIRA DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES – CFPCO-PM A PARTIR DE 2013

COMPONENTES CURRRICULARES

CONHECIMENTOS INTEGRADOS

Nº Disciplina Horas/aulas

01 Sistema de Segurança Pública no Brasil24 18

24  Em negrito são as disciplinas que não existiam no currículo anterior e foram acrescentadas.
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02 História da Polícia Militar do Estado do Ceará*25 18

03 Gestão de Pessoas 18

04 Gestão da Qualidade 18

05 Elaboração e Gestão de Projetos 36

06 Elaboração, Gestão e Fiscalização de Contratos 18

07 Elaboração, Gestão e Fiscalização de Convênios 18

08 Logística* 36

09 Finanças e Orçamento Públicos 36

10 Psicologia das Emergências 18

11 Fundamentos da Sociologia da Violência* 18

12 Criminologia* 18

13 Mediação de Conflitos 18

14 Relações Interpessoais 18

15 Saúde e Segurança Aplicado ao Trabalho do Profissional 
de Segurança Pública

18

16 Educação Física Militar I* 54

17 Educação Física Militar II* 54

18 Educação Física Militar III* 54

19 Português Instrumental e Redação Oficial* 18

20 Comunicação Social* 18

21 Estatística e Análise Criminal* 18

25  * Disciplinas que tiveram a carga horária reduzida em comparação ao currículo dos cursos de

formação de oficial realizados até o ano de 2008.
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22 Tecnologia da Informação e Comunicação* 18

23 Ética e Cidadania* 18

24 Direitos Humanos* 36

25 Ordem Unida I* 36

26 Ordem Unida II* 36

27 Ordem Unida III* 36

28 Instrução Geral* 54

29 Metodologia do Trabalho Científico* 36

30 Didática de Ensino** 36

CONHECIMENTOS JURÍDICOS

01 Legislação e Regulamentos Institucionais 54

02 Polícia Judiciária Militar 54

03 Legislação e Policiamento de Trânsito**26 54

04 Legislação e Policiamento de Trânsito** 36

05 Direito Constitucional* 36

06 Direito Administrativo* 36

07 Direito Civil* 36

08 Direito Penal* 36

09 Direito Processual Penal* 36

26  **  Disciplinas com carga horária aumentada em comparação ao currículo dos cursos de

formação de oficial realizados até o ano de 2008.
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10 Direito Penal Militar* 36

11 Direito Processual Penal Militar* 36

12 Direito Disciplinar Militar 54

13 Direito Ambiental* 36

14 Estatuto da Criança e do Adolescente 18

15 Código de Defesa do Consumidor* 18

16 Lei Maria da Penha 18

17 Estatuto do Torcedor 18

18 Legislação da Controladoria Geral de Disciplina dos Ór-
gãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário

18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01 Policiamento em Grandes Eventos 54

02 Policiamento em Praça Desportiva 54

03 Gerenciamento de Crises 36

04 Criminalística e Medicina Legal* 36

05 Isolamento e Preservação do Local de Crime e Sinistro 18

06 Noções de Combate a Incêndio 36

07 Atendimento Pré-Hospitalar I** 36

08 Atendimento Pré-Hospitalar II** 36

09 Policiamento de Choque 54

10 Policiamento Montado 54

11 Policiamento de Moto Patrulhamento 54

12 Técnica Policial Militar* 72

13 Policiamento Ostensivo Geral* 54
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14 Polícia Comunitária 36

15 Planejamento Operacional 36

16 Inteligência em Segurança Pública* 36

17 Material Bélico da PM 36

18 Armas e Munições Letais e Menos Letais e Equipamentos* 36

19 Tiro Policial Defensivo I** 54

20 Tiro Policial Defensivo II** 54

21 Tiro Policial Defensivo III** 54

22 Policiamento Ambiental 36

23 Defesa Pessoal I* 36

24 Defesa Pessoal II* 36

25 Defesa Pessoal III* 36

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

01 Lei de Acesso à Informação 04

02 Estatuto do Idoso 04

03 Relações Étnico-Culturais 04

04 Diversidades Sociais, Cidadania e Segurança Pública 04

05 Estatuto do Desarmamento 04

06 Análise de Ocorrências Operacionais 04

07 Lei Antidrogas 04

08 Tráfico de Pessoas 04

09 Situação de Vulnerabilidade e Risco Social 04

10 Lei de Abuso de Autoridade 04
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ESTÁGIO

01 Estágio Operacional Supervisionado 142

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA 2.720

Fonte: Decreto nº 31.276, de 13 de agosto de 2013. Diário Oficial do Estado do Ceará de 19/08/2013.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A polícia passou por diversas transformações até chegar ao modelo atual,

contudo, sofreu poucas alterações de sua estrutura após o fim da ditadura militar. A

formação  policial,  entretanto,  nos  últimos  anos,  sofreu  diversas  alterações

influenciadas pela redemocratização da sociedade.

A inserção das mulheres na Polícia Militar cearense para o seu quadro de

funcionários foi uma importante decisão na tentativa de se fornecer um atendimento

mais humanizado pelos profissionais de segurança pública, contudo o percentual de

profissionais  ainda  é  pequeno  para  que  haja  uma  maior  atuação  dessas

profissionais.

O Estado brasileiro  ao promover uma mudança na metodologia de ensino

aplicada aos policiais militares, através de uma padronização dos currículos, com a

inclusão da disciplina de Polícia Comunitária, demonstrou que o serviço policial deve

ser dotado de características específicas para o seu bom atendimento aos cidadãos,

passando  os  seus  profissionais  a  disporem  de  uma  formação  cada  vez  mais

humanizada e cidadã.

Com a criação da AESP, o Governo do Estado passou a dispor de um cenário

mais favorável e propício para a utilização de técnicas de ensino diferenciadas das

implementadas  anteriormente,  pois  conseguiu  reunir  em  mesmo  espaço  os

profissionais  dos  diferentes  órgãos  da  segurança  pública,  proporcionando  uma

aproximação dos processos de ensino das instituições policiais e demais órgãos

componentes da segurança pública.

O Ceará ao introduzir uma seleção diferenciada, na qual permitiu ao aluno do

curso de formação permanecer na condição de civil, promoveu uma seleção mais

apurada,  pois  os  alunos em processo  de seleção ao deixarem de ser  militares,

tornando a formação diferenciada da efetuada nos órgãos de segurança e defesa do

país  como  Marinha,  Exército  e  Aeronáutica.  Aos  futuros  profissionais  durante  o

processo  de  formação  deixaram  de  ser  exigidas  atividades  características  da

caserna, como a impossibilidade de ir para casa ao término das aulas durante a

semana através da figura do pernoite e aos finais de semana por meio da licença

cassada,  a  realização  de  faxina  nas  dependências  do  quartel,  o  emprego  em
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serviços  no  interior  do  prédio  realizando  a  segurança  interna  armada,  a

desobrigação  de  entrar  em  forma  antes  do  almoço  para  marchar  e  adentrar  o

rancho, ficando os alunos a vontade no período de almoço para se alimentar onde

bem  entenderem,  existindo  uma  praça  de  alimentação  em  que  todos,

independentemente  de graduação e posto,  devem pegar  uma fila  única  para  se

servir na cantina.

A formação inicial e continuada foram afetadas pelas mudanças promovidas

pelas alterações dos currículos. 

O  estabelecimento  de  novas  Matrizes  Curriculares  para  os  cursos  de

formação  inicial  e  continuada  no  ano  de  2013  para  os  policiais  militares  foi  o

resultado  da  padronização  dos  conhecimentos  dos  profissionais  de  Segurança

Pública  do  Brasil  após  as  mudanças  advindas  da  criação  da  Matriz  Curricular

Nacional pelo Ministério da Justiça no ano de 2003.

Apesar de terem sido medidas que ainda não expõe de maneira concreta um

distanciamento  das polícias militares dos órgãos das Forças Armadas nacionais,

representam um afastamento da formação do policial militar do Ceará da formação

anterior mais militarizada.

A inclusão de diversas disciplinas com um caráter mais humanista, também

proporcionaram a absorção da mentalidade de que o policial deve ter como primazia

no seu serviço o resguardo do bem-estar do cidadão e não apenas estar pronto para

um eminente combate como tem sido preconizado nas formações militarizadas das

forcas  armadas  e  seguidas  pelos  policiais  militares,  principalmente  em  grupos

especiais de elite que se caracterizam por técnicas altamente militarizadas, muitos

policiais sendo submetidos a situações de desrespeito aos direitos humanos durante

a realização de cursos.

Foi  possível  verificar  que  nos  anos  seguintes  a  algumas  medidas

implementadas pelo Governo do Estado na segurança pública um aumento menor

no percentual  das taxas de homicídios por  100.000 mil  habitantes.  Contudo,  em

alguns  anos,  houve  aumentos  drásticos,  nos  fazendo  concluir  que,  apesar  das

diversas medidas realizadas na formação policial,  há fatores sociais  externos as

instituições policiais que influenciam as rotinas das cidades, fazendo com que as

estratégias governamentais de redução dos índices de homicídios estão muito além

de serem resolvidas apenas no plano da segurança pública.
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 O desenvolvimento de um policiamento com a adoção de medidas que visam

à aproximação da polícia da comunidade foi bastante inovador para demonstrar aos

profissionais uma nova maneira de se fazer o serviço policial, contudo, muito ainda

há que ser trabalhado e revisto nas ações de segurança pública, pois apesar de

estarem sendo formados policiais com um treinamento e capacitação diferenciados

da realizada há 20 anos, ainda há muito a ser realizado.

O  perfil  policial  buscado  pela  instituição  de  ensino  é  o  que  permite  ao

profissional ser uma pessoa crítica, com capacidade de resolução de conflitos com a

correta  utilização  dos  equipamentos  necessários  a  garantia  da  segurança  das

pessoas  envolvidas,  fato  que  colabora  com  a  construção  de  policiais  menos

truculentos e mais conscientes do seu dever.

Contudo, muitos ainda são os desafios a serem vencidos pela AESP no trajeto

de uma formação que faça com que os policiais possam se afastar de uma cultura

de violência e ilegalidade de suas ações, pois por mais que haja a obrigatoriedade

de se estudar as disciplinas de natureza jurídica, ainda há a cultura de absorver

apenas o que pode respaldar as ações sem ser refletido sobre o dever de prestar

um serviço com qualidade e dignidade ao cidadão.

O policial militar cearense evoluiu bastante na sua capacidade de se tornar

um agente de mudanças da realidade das comunidades em que atuam, entretanto,

muitas outras medidas podem ser pensadas para que a segurança pública cearense

possa proporcionar uma real sensação de proteção aos seus cidadãos através de

uma contínua redução dos índices de violência.

A Segurança Pública precisa ser entendida pelos diversos meios sociais como

um setor de extrema complexidade a ser intensamente estudado por profissionais

internos e externos às instituições subordinadas e trabalhado de maneira árdua e

contínua para se alcançar  resultados satisfatórios,  não se admitindo ser  alvo de

descaso pelas autoridades, independente das questões políticas e econômicas, pois

as consequências para sociedade são extremamente prejudiciais.

A segurança pública não pode ser  vista  como um projeto  de um governo

específico,  precisa  ser  mentalizada  pela  sociedade  como  algo  intrínseco  à

qualidade  de  vida  dos  cidadãos,  não  se  admitindo  ser  negligenciada  ou  má

administrada pelos gestores públicos em virtude da sua importância para o bom

convívio das pessoas e da vida em sociedade.
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