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“LAÇOS ETERNOS” 

(Clóves Rodrigues da Costa) 

Igarapava/SP 

 

Olha aí, sangue bom, 

Tá chegando os home 

 

(Refrão) 

Aqui todo mundo é suspeito 

Com ou sem sobrenome 

Não existe respeito 

Se correr o bicho pega 

Se ficar o bicho come 

 

Entre a senzala e a casa-

grande 

Tinha o capitão do mato 

O tempo passou, mas nada 

mudou 

Na real, só o nome do 

caçador 

O nosso antigo perseguidor 

É agora o policial 

 

Depois do dever cumprido 

O caçador se disfarça 

De opressor volta a ser 

oprimido 

E com medo de ser 

surpreendido 

Tem que morar ao lado da 

caça 

 

A Lei Áurea foi assinada 

Mas a liberdade não chegou 

Sem emprego e passando 

fome 

O escravo mudou de nome 

A senzala virou favela 

Tendo o negro por clientela 

Enfim, nada, nada mudou 

 

(Refrão) 

A sociedade é um grande rio 

Que nas margens tem tudo 

igual 

De um lado os excluídos 

E do outro o policial  

 

A arrecadação desse filme 

Sempre foi dos grandes 

senhores 

Enquanto nós, às margens 

do rio, 

Somos os descartáveis 

atores 

 

Mas quem é quem afinal 

Nessa guerra irracional 

É violência sem freio 

Entre frutos do mesmo meio 

Tudo em nome do social 

 

(Refrão) 

 

É preciso separar 

Muito bem o joio do trigo 

Apesar da desigualdade 

Nem tudo está perdido 

 

Tem muito pobre decente 

Que não é reconhecido 

É um exemplo excelente 

Que merece ser seguido 

Pela criança carente 

E também pelo bem nascido 

 

(Refrão) 

 

Sempre foi limitada 

A liberdade de expressão 

Pra não revelar a verdade 

Aos quatro cantos da nação 

Mas quem é quem afinal 

Nessa guerra irracional 

É violência sem freio 

Entre frutos do mesmo meio 

Tudo em nome do social  

 

O capital dita as regras 

Acima do bem do mal 

O errado vira certo 

Quando morre o marginal 

 

Mas é bom ficar esperto 

Com a hipocrisia social 

Muito se fala e pouco se faz 

Se quem tomba pela paz 

É o trabalhador policial 

 

(Refrão) 

 

Não podemos continuar 

Com essa situação 

Passando pela vida 

Sem aprender a lição 

 

A mudança pretendida 

Não passa pela razão 

Elimina bala perdida 

E planta amor no coração 

 

(Refrão) 

 

Pra não se repetir 

Esse filme de horrores 

Vamos resistir 

E cultivar nossos valores 

 

Transmitir nossa alegria 

Ao som dos nosso tambores 

Sonhando com o grande dia 

De trocar as armas pelas 

flores 

 

(Refrão) 
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“A questão central da democracia é saber se desejamos e somos capazes de participar da 

vida em comunidade; convém não esquecer que esse desejo depende do sentido da 

responsabilidade de cada um. Ora, apesar de ter conquistado novos espaços, dominados 

anteriormente pelo totalitarismo e pela arbitrariedade, a democracia tem tendência a 

debilitarse com o decorrer dos anos; como se tudo tivesse, incessantemente, de recomeçar, 

renovarse e ser reinventado.” (UNESCO, 2010) 
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RESUMO  

 

O presente trabalho buscou entender como se dá a formação em direitos humanos dos 

policiais civis do Estado de São Paulo no atual contexto democrático, identificando 

algumas ações e limitações existentes para uma transformação da instituição nesse sentido. 

Desprovida de qualquer tentativa no sentido de detectar efeitos porventura gerados com 

essa formação, a investigação buscou apenas entender como acontece o processo de 

educação em direitos humanos na polícia civil de São Paulo e sentir se isso incomoda, 

inova ou cria novas possibilidades de atuação no cotidiano desses agentes. Para que isso 

fosse possível, foi utilizada uma série de instrumentos de pesquisa, dentre eles o estudo 

bibliográfico em livros, periódicos, sítios da internet, entre outros, para o levantamento e 

análise do que já se produziu sobre o tema; a análise do plano de ensino do curso de 

formação técnico profissional para investigador de polícia e para escrivão de polícia, 

ambos do ano de 2010, disponibilizados pela diretoria da ACADEPOL; e algumas falas de 

pessoas que trabalham pela formação em direitos humanos dentro da polícia. A dissertação 

está dividida em três grandes partes, sendo a primeira um estudo necessário sobre a polícia, 

incluindo um breve histórico e alguns apontamentos sobre os contornos atuais, mostrando 

um pouco mais sobre a instituição policial e a Academia de Polícia Civil do Estado de São 

Paulo. O segundo bloco trata de documentos importantes que colocaram a relação da 

segurança pública com os direitos humanos na agenda governamental e que direcionaram 

Estados a tomarem medidas em prol da formação de suas polícias. Por fim, o terceiro bloco 

consiste no estudo mais específico da educação em direitos humanos e da formação do 

policial, bem como na análise dos conteúdos programáticos disponíveis e das entrevistas 

realizadas no trabalho de campo. 

 

Palavras-chave: Formação em direitos humanos; Polícia Civil de São Paulo; 

ACADEPOL. 
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ABSTRACT 

 

The present work attempted to understand in which means the teaching of human rights for 

civil police officers takes place in São Paulo State in the current democratic context, 

considering some subsistent actions and restrictions for a possible institution 

transformation. Unprovided of any effort to detect possible effects caused by the 

mentioned teaching, the investigation simply undertook to understand how the human 

rights education process happens in the civil police of São Paulo, and tried to realize if  this 

process generates discomfort, innovates or creates new possibilities of actuation in this 

agents’ routine. For this objective to be achieved, it was taken advantage of a range of 

research instruments such as bibliographical study on books, periodicals, websites among 

others, for the collecting and analysis of the material published so far concerning the 

theme; teaching plan analysis of the technical and professional course of formation for 

police investigator and police clerk, both from the year 2010 provided by the directory of 

ACADEPOL; and speeches from a few characters whose work is based on the teaching of 

human rights for police officers. The dissertation is divided in three big parts. Firstly, a 

necessary study about the police, including a brief historical and some notes about the 

current outlines, showing a little more about the police institution and the Police Academy 

of São Paulo. The second part concerns important documents that brought to the official 

governmental agenda the alliance between the public safety and the human rights, besides 

influencing States to take measures in favour of their police officers education. Finally, the 

third part consists in a more specific study about the human rights education and the police 

teaching, as well as the analysis of the programmatic content available and interview 

accomplished in the field research. 

 

Key-words: Teaching of human rights; Civil police of São Paulo State; ACADEPOL. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação de mestrado tem como problema central a seguinte pergunta: como 

se dá a formação em direitos humanos dos policiais civis do Estado de São Paulo? 

A escolha profissional pela pesquisa sobre os temas relacionados à segurança 

pública, e, a partir daí, a possibilidade de contatos com os dilemas da polícia civil em sua 

difícil relação com os direitos humanos, se deu por conta da paixão pelo enfrentamento das 

situações que se impuseram (e continuam se impondo) no dia-a-dia desde as primeiras 

experiências profissionais com o Direito e da relação com todos os sujeitos envolvidos no 

processo de aprendizado, unidos à percepção da importância de um mundo orientado pela 

visão dos direitos humanos. 

A forma como o policial civil é visto pela sociedade, como ele trabalha, suas 

potencialidades, suas limitações, a responsabilidade que decorre dessa função, o trabalho 

tão complexo e diversificado que depende muito da subjetividade dos agentes no 

desempenho de suas tarefas cotidianas, entre outras questões, despertaram uma série de 

inquietações que enveredaram para as tentativas de conhecer melhor a formação do policial 

civil em direitos humanos, sem a preocupação de chegar à detecção dos efeitos porventura 

gerados com isso, mas, antes, sentir se isso incomoda, inova, cria novas possibilidades de 

atuação no cotidiano desses agentes. Daí esta dissertação, que trata sobre os direitos 

humanos na formação do policial civil de São Paulo, descrevendo o lugar que essa 

temática ocupa em sua formação, a partir do estudo do programa da ACADEPOL e de 

entrevistas com protagonistas dessa introdução na polícia civil.  

E assim é que foi concebido o projeto que deu origem a este estudo, com a proposta 

de investigar a literatura disponível sobre o tema e de investir num estudo de caso, na 

ACADEPOL, para o exame dos conteúdos programáticos das disciplinas de direitos 

humanos e outras correlatas e de alguns dos sujeitos envolvidos na formação em direitos 

humanos do policial recém-chegado. 

Com relação à trajetória metodológica, além da pesquisa bibliográfica, da 

garimpagem de informações em livros, periódicos, sítios da internet, entre outros, para o 

levantamento e análise do que já se produziu sobre o tema uma diversidade de 

instrumentos de pesquisa foi utilizada. 

O presente trabalho se caracteriza por ser um estudo de caso. Dentro da pesquisa 

qualitativa, exploratória e descritiva, o estudo de caso não necessariamente se caracteriza 
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pela análise profunda de uma unidade; pode focar em um sujeito ou em uma situação 

particular. (NEVES, 1996) Nessa linha, o estudo não consiste na análise da Academia de 

Polícia – apesar de ser importante conhecê-la minimamente, bem como alguns de seus 

aspectos, como se tentou fazer ao longo do trabalho –, mas visou ao exame de um sujeito 

(o policial civil de São Paulo) numa situação bastante específica (a sua formação). 

Para enriquecer o trabalho, a partir da coleta de dados relevantes que não seriam 

obtidos de outra forma, foram realizadas algumas entrevistas. As pessoas ouvidas foram 

criteriosamente escolhidas. São elas: 

 Dr. Roberto Maurício Genofre; 

 Dr. Tabajara Novazzi Pinto; 

 Dr. José Pedro Zaccariotto; e 

 Dr. Luis Fernando Camargo da Cunha Lima. 

O Dr. Roberto Maurício Genofre é uma das pessoas mais conhecidas entre os 

policiais civis de São Paulo. Delegado de polícia aposentado, participou da elaboração da 

nova polícia na época do governo Montoro. Com as dificuldades políticas que surgiram, na 

época foi deslocado para a direção da Academia de Polícia, lugar de extrema importância e 

oportunidade para inserção da cultura de direitos humanos entre os policiais civis.  

Dr. Genofre sempre esteve envolvido com a comunidade através de sua 

participação em grupos sociais, recebendo feedbacks no sentido de melhorar a polícia civil 

e a relação polícia civil / comunidade e sentindo necessidade de se envolver com a questão 

dos direitos humanos. Aproveitando a oportunidade da direção da ACADEPOL, que 

ocupou por duas vezes, desenvolveu algumas atividades significativas, dando espaço para 

que outro diretor, Dr. Tabajara Novazzi Pinto, pudesse inserir direitos humanos no rol de 

disciplinas ministradas para os cursos de formação da ACADEPOL. 

Assim, como não poderia deixar de ser, um dos entrevistados foi o Dr. Tabajara 

Novazzi Pinto, responsável pela inserção da disciplina direitos humanos nos quadros da 

Academia. Além disso, foi ele também o criador do Centro de Direitos Humanos e 

Segurança Pública – CDHSP. Com sua saída da direção da ACADEPOL, reassumiu o Dr. 

Genofre, que o convidou para coordenar o CDHSP. Atualmente, é também ele quem 

coordena as atividades do grupo, além de sua ocupação funcional como chefe da 

assistência policial da Corregedoria de Polícia, apurando condutas de policiais violentos e 

corruptos, entre outras atividades. 
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  Outro entrevistado foi o Dr. José Pedro Zaccariotto, Delegado assistente do 

Departamento de Polícia Judiciária do Interior – DEINTER 7, em Sorocaba. O Dr. 

Zaccariotto também esteve à frente do CDHSP, como coordenador, por algum período. 

Desenvolve atividades de formação policial no interior, em parceria com a Academia de 

Polícia e o Centro de Direitos Humanos, e produz trabalhos acadêmicos, dividindo suas 

experiências e divulgando informações de grande utilidade para policiais e sociedade em 

geral, como o recente livro A polícia civil e a defesa dos direitos humanos, coletânea que 

reúne instrumentos internacionais de proteção e promoção dos direitos humanos. 

O quarto nome escolhido para as entrevistas foi o do Dr. Luis Fernando Camargo 

da Cunha Lima. Delegado atuante no CDHSP e titular da assistência policial civil da 

coordenação estadual dos CONSEGs, contribui sempre de forma muito produtiva para 

projetos de formação policial e educação em direitos humanos, de que é exemplo o 

Academia de Polícia Cidadã, elaborado pelo Dr. Zaccariotto com base em livro do Dr. 

Luiz Fernando sobre o Perfil Social do Crime.  

Todos os entrevistados, com exceção do Dr. Genofre que já é aposentado, são 

professores da ACADEPOL e trabalham com a temática dos direitos humanos sempre de 

forma transversal. Pessoas que contribuíram muito para a elaboração do presente trabalho, 

dispuseram-se a dar suas impressões sobre a formação do policial civil em direitos 

humanos, além de outras contribuições valiosas, respondendo a um roteiro de perguntas, 

que será oportunamente apresentado. Por fim, todos concordaram em divulgar seus nomes, 

assinando um termo de consentimento livre e esclarecido.
1
 

Além dessas falas, também foram analisados alguns documentos importantes para 

se compreender a formação do policial civil de São Paulo: o plano de ensino do curso de 

formação técnico profissional para investigador de polícia e para escrivão de polícia, 

ambos do ano de 2010, gentilmente cedidos pela diretoria da Academia de Polícia, à época 

ocupada interinamente pelo Dr. Cláudio Kiss. A Dra. Márcia Heloisa Mendonça Ruiz, 

professora da ACADEPOL disponibilizou, com a autorização da direção, cópias dos seus 

planos de ensino, que, segundo ela, são muito parecidos para todas as carreiras. O que 

diferencia uns dos outros, e que pode ser verificado nos dois cursos disponibilizados, é a 

quantidade de horas / aula de algumas disciplinas, conforme a necessidade para a carreira 

escolhida. 

                                                 
1
 O termo de consentimento livre e esclarecido é uma exigência do Comitê de Ética na Pesquisa por meio do 

qual o entrevistado concorda em participar como voluntário respondendo questões que se relacionam com o 

objetivo da pesquisa. Todos os entrevistados aceitaram terem seus nomes divulgados, dado o caráter 

público das funções. 
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A questão aqui tratada é polêmica, mas ao mesmo tempo (e contraditoriamente) 

pouco discutida. Há um intenso debate sobre os direitos humanos no Brasil desde o final da 

ditadura militar; é tema que desperta interesse e paixão, ressurgindo em campanhas 

políticas, nos debates sobres os direitos sociais, econômicos, culturais, nas tensões entre a 

igualdade e a diferença, nas políticas de reconhecimento. 

A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 inspirou diversos países a 

adotarem em seus territórios legislações, documentos e políticas públicas voltados à 

proteção dos direitos humanos. Trata-se de um paradigma ético, surgido no contexto do 

pós-guerra como resultado de um sentimento de repúdio humano com relação às 

atrocidades e barbáries perpetradas naquele tempo. 

O Brasil foi um deles e, assim, pode-se dizer que a importância dedicada à defesa 

dos direitos humanos em território nacional tem como contexto o fim da guerra fria, o 

avanço do processo de desenvolvimento econômico e social e as pressões internacionais 

em favor dos direitos humanos. 

Mas não se pode esquecer que o Brasil ainda está em um processo de consolidação 

e institucionalização da promoção dos direitos humanos. Foi nas décadas de 1980 e 1990 

que o Brasil realizou a progressiva inclusão da defesa da democracia e dos direitos 

humanos entre os principais objetivos do Estado e dos dirigentes políticos brasileiros, pois, 

em momento anterior, o estado de direito, a democracia e os direitos humanos sempre 

foram objetivos menores em relação à defesa do estado nacional e à promoção do 

desenvolvimento econômico. (MESQUITA NETO, 2010) 

Deve-se ter em mente que a indignação pública e a mobilização da sociedade civil 

causada pelas violações de direitos humanos ocorridas durante o regime autoritário nas 

décadas de sessenta e setenta, que incluíram tortura, assassinato e desaparecimento de 

prisioneiros políticos e de oponentes do regime, foram fatores cruciais para a exigência do 

respeito aos direitos humanos. (MESQUITA NETO, 2010) 

Sérgio Adorno (2010) explica que durante a transição para a democracia e por 

quase duas décadas a temática dos direitos humanos suscitava reações depreciativas e era 

frequentemente associada pela opinião pública à defesa dos direitos de bandidos, à utopia 

de militantes que imaginavam uma sociedade livre da violência ou à sede de vingança por 

parte de quem havia sido perseguido pela ditadura militar. 

Maria Victória Benevides (1983) fez um estudo sobre a violência urbana no 

noticiário de imprensa e constatou que o levantamento de opiniões de representantes 

oficiais apresentava, em 1983, em média, o seguinte padrão: discussão sobre as causas 
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socioeconômicas; responsabilidade da polícia, omissa, despreparada e sem recurso; 

disposições inatas do criminoso; e responsabilidade da própria sociedade, passiva e 

negligente. As soluções pensadas podem ser diferenciadas em dois grandes grupos: os que 

se preocupam prioritariamente com segurança e justiça e defendem mudanças estruturais 

(como mudanças estruturais na polícia, de descentralização, policiamento preventivo nos 

bairros) e aqueles mais preocupados com segurança e repressão, que optam pelo aumento 

do policiamento ostensivo e fardado e pelo maior rigor nas penalidades. O ponto é que essa 

visão de uma sociedade ao mesmo tempo culpada e absolvida – o que acontece ainda nos 

dias de hoje, segundo a autora, é que alimenta a lógica de insegurança diante da 

incompetência, da omissão e da impotência das autoridades supostamente competentes, 

aproximando-se da visão de desordem. (BENEVIDES, 1983) 

Mas em 1988 veio a Constituição instituindo o Estado democrático de direito e 

contemplando os direitos humanos, bem como uma série de meios para sua proteção e 

garantia, incorporando-os no direito positivo pátrio, fazendo com que deixem de ser apenas 

princípios filosóficos. Pelo novo texto, ao Estado ficou atrelada a responsabilidade da 

consolidação de uma cidadania democrática, que só é possível a partir da concretização dos 

direitos humanos. 

É certo que a partir de 1985, e mais claramente na década de 1990, teve início um 

processo de diálogo entre o governo federal e organizações não-governamentais na busca 

de soluções para o problema da criminalidade violenta e da impunidade nos grandes 

centros urbanos do país. (MESQUITA NETO, 2010) Mas é especialmente nos últimos 

anos que os direitos humanos têm adquirido projeção no cenário nacional, e uma 

abordagem cada vez mais diferenciada, principalmente em razão dos Programas Nacionais 

de Direitos Humanos, que oficializaram a preocupação com os direitos humanos na agenda 

governamental, a partir de um diálogo e a cooperação entre governo e sociedade civil. 

Apesar a Constituição Federal prever a segurança como um direito fundamental, 

conforme os artigos 6º e 144,
2
 a concretização desse direito ainda é muito retórica. 

O artigo III da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 prevê que 

“toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.” A diretriz da 

                                                 
2
 O artigo 6º diz que direito à segurança “implica desenvolver políticas públicas de segurança que garantam 

os direitos de todos, como educação, saúde e dignidade, sem discriminação e respeitando as diferenças.” 

(MATSUDA; et. al., 2009, p. 33); já o artigo 144 diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, mostrando a importância do papel da intervenção estatal no setor, por meio de 

políticas públicas, que visem preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e a integridade do 

patrimônio (MATSUDA; et. al., 2009), bem como do papel de cada cidadão, em consonância com o modelo 

democrático adotado. 
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Organização das Nações Unidas pode ser entendida em sentido amplo, sugerindo que não 

só a segurança individual deve ser respeitada, mas também os bens imateriais que são 

caros ao ser humano, como o talento, os esforços, atendimento e amparo em caso de 

doença etc. Nesse sentido, o direito à segurança é um esforço a ser feito pelas instituições 

públicas para que a vida e a liberdade sejam preservadas e protegidas. (SCHILLING, 

2009) 

Problemas nesse campo foram surgindo no Brasil de forma cada vez mais diversa e 

complexa. A necessidade de se buscar a concretização da cidadania e a implementação dos 

direitos fundamentais foi um dos motivos pelos quais foi apresentado o PNDH-1, fazendo 

com que, de certa forma, a segurança pública passasse a ocupar lugar diferenciado na pauta 

de preocupações do governo, em parceria com a sociedade. 

De fato, no momento da elaboração do PNDH-1 (1996) uma das maiores 

preocupações era o setor da segurança pública, de forma alinhada com os dizeres da 

Constituição Federal e de documentos internacionais de direitos humanos. O programa 

trazia propostas de ação para algumas das inquietações mais sérias no campo da segurança, 

como corrupção, crime organizado, tortura, tráfico de drogas e outras violações à lei e aos 

direitos humanos e abarcou uma série de recomendações, a partir de ampla consulta à 

sociedade civil, que participou por meio de sugestões e críticas em debates e seminários, 

com vistas, principalmente, a estancar a banalização da morte, obstar a perseguição e a 

discriminação contra os cidadãos e tornar a Justiça mais eficiente, de modo a assegurar de 

forma mais efetiva o acesso da população ao Judiciário e o combate à impunidade. 

(BRASIL, 1996) 

Em 2002 foi lançado o PNDH-2, em complementação ao PNDH-1, incorporando 

ações específicas no campo da garantia do direito à educação, à saúde, à previdência social 

e assistência social, ao trabalho, à moradia, a um meio ambiente saudável, à alimentação, à 

cultura e ao lazer. (BARAZAL, 2010) As propostas governamentais desse plano também 

demonstram preocupação com o setor da segurança. Duas das ações previstas eram: o 

apoio à execução do Plano Nacional de Segurança Pública – PNSP e o incentivo à 

formação de policiais em direitos humanos. 

Em meados dos anos 90 o desenvolvimento econômico e social e a transição para 

democracia, embora evidentes e necessários, não eram suficientes para conter o aumento 

da criminalidade e da violência no Brasil. A questão que se colocava era se a tendência de 

banalização da criminalidade, da violência e da morte poderia ser controlada e revertida, 

ou se acabaria por consumir os recursos humanos da sociedade brasileira a ponto de 



16 

 

inviabilizar os processos de desenvolvimento e de consolidação da democracia no país. 

(PINHEIRO; MESQUITA NETO, 1997) 

Não é errado afirmar que desde o lançamento do primeiro Programa houve 

diminuição da tolerância com relação à impunidade e às violações de direitos humanos no 

país, com a participação mais incisiva do governo federal, que “passou a exercer papel 

ativo na proteção e promoção dos direitos humanos, criando condições menos favoráveis 

para a continuidade de práticas ilegais e violentas na resolução de conflitos”. (PINHEIRO; 

MESQUITA NETO, 1997) 

O que acontece é que o primeiro PNDH limitou sua atuação aos direitos civis. 

Somente com o segundo programa foram incluídos os direitos sociais, econômicos e 

culturais. Se a segurança não é “simplesmente uma questão de polícia, mas uma questão 

social, qualquer programa que se limite somente ao aspecto policial ou judiciário da 

questão será sempre parcial e falho.” (TOSI, 2002, p. 242) Mesmo assim, o paradigma de 

que a violência é consequência de fatores sociais não consegue mais dar conta do 

fenômeno criminoso, como queria o Plano Nacional de Segurança Pública – PNSP de 

2000. (FIA, 2010) O debate da segurança pública hoje compreende questões mais 

complexas, nuances que vão além do discurso de direita e esquerda sobre repressão ou 

prevenção. 

Os dois primeiros planos constituíram, sem dúvida, um avanço para a democracia e 

a consolidação dos direitos humanos, mas o governo federal sentiu a necessidade de 

aprofundar e ampliar o elenco de direitos, considerando as demandas nascidas de cinquenta 

conferências temáticas realizadas desde 2003. O PNDH-3, hoje em vigor, é bem mais 

extenso e apresenta organização distinta. (ADORNO, 2010) 

Segundo Adorno (2010), o programa atual incorpora uma nova concepção de 

direitos humanos, reconhecendo sua indivisibilidade: “direitos humanos não são apenas 

direitos civis e políticos, mas também direitos econômicos, sociais, culturais e coletivos, o 

que é uma grande novidade na história social e política republicana no Brasil.” 

Não só os PNDHs merecem destaque, mas também outras iniciativas do governo 

são louváveis nessa grande área dos direitos humanos e sua relação com a segurança 

pública, como o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, 

do Ministério da Justiça, que se presta a articular políticas de segurança com ações sociais, 

envolvendo os diversos atores, atuando de forma preventiva. 

Considerando todas essas (e tantas outras) ações, é importante fazer um balanço 

para tentar entender algumas questões que se colocam como o andamento das decisões e 
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do planejamento para ações futuras de conscientização em direitos humanos na área da 

segurança. 

Nos dias de hoje, o que se busca é um sistema único de segurança, com a 

reestruturação das polícias, o incentivo e a implementação de políticas públicas, que 

envolvam governo, organizações não-governamentais e comunidade, “mais amplas e 

complexas do que as iniciativas possíveis às chamadas ‘forças da segurança’, o surgimento 

de nova geração de policiais, disposta a repensar práticas e dogmas.” (BRASIL, 2009) 

Não obstante os avanços, a segurança ainda é um campo problemático, além de ser 

objeto constante de exploração da mídia. A questão é delicada por alguns motivos. Em 

primeiro lugar, podemos pensar na criminalidade – presente nos grandes centros urbanos, 

vista como grande problema, em razão dos mais diversos e complexos fatores: o grande 

crescimento de cidades, a falta de planejamento urbano, a desigualdade social, as 

hesitações sobre políticas mais consistentes nas áreas da educação e da saúde, entre outros 

– e no medo da criminalidade.
3
 Por outro lado, não se pode descartar que ainda existe certa 

resistência em se pensar em direitos humanos – o que é muito complicado se 

considerarmos um Estado que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. 

Desde o primeiro PNDH estão entre as maiores preocupações a falta de segurança 

das pessoas e o aumento da violência. O Programa de 2009 contém uma série de 

orientações significativas na área da segurança pública, que exigem um esforço conjunto 

do governo com a sociedade para a preservação da vida e da liberdade humana. Mas é 

certo também que o Brasil ainda é um país com alto índice de violência, em especial nos 

grandes pólos urbanos. 

A intenção explícita no PNDH-3 e nos documentos sobre segurança pública 

existentes é a de integração. Obviamente, a ideia ainda é muito recente e embrionária, 

necessita de muito tempo, empenho político, social, individual, mas a concepção é inédita, 

de diálogo, integração e cooperação. A segurança não é mais tão-somente uma questão de 

polícia, é, antes, uma questão social – que compreende a vida, a liberdade, a saúde, o 

                                                 
3
 É importante atentar para o fato de que criminalidade e medo da criminalidade são coisas distintas. 

Fernando Salla (2006), em artigo dedicado ao tema dos ataques do PCC ocorridos no ano de 2006, releva o 

medo da criminalidade é maior do que a insegurança real: “Pesquisa produzida pelo jornal O Estado de S. 

Paulo e pelo IBOPE (divulgada em 29/08/2006) mostrou que 26% da população de São Paulo alteraram sua 

rotina de vida em função dos ataques do PCC. Mas, o mais curioso é que em todas as regiões do Brasil essas 

porcentagens (que variavam de 19 a 28%) praticamente se repetiram, ainda que os ataques tenham ocorrido 

quase que exclusivamente no Estado de São Paulo. Ou seja, o medo se alastrou por diversos Estados 

brasileiros, talvez como efeito muito mais da divulgação dos acontecimentos pela mídia do que em função 

das reais condições de insegurança urbana nas cidades.” 
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trabalho, a moradia, a educação –, e antes no sentido cronológico, tendo a polícia como um 

personagem fundamental para garantir que não haja o uso da repressão sem necessidade. 

O problema da segurança no Brasil, portanto, não pode mais estar apenas adstrito 

ao repertório tradicional do direito e das instituições da justiça, particularmente, da justiça 

criminal, presídios e polícia, como observa o Observatório de Segurança Pública (2011).  

A situação atual mostra que as soluções devem passar pelo fortalecimento do 

Estado na capacidade em gerir a violência, de apresentar e gerir políticas públicas de 

segurança, e pelo alongamento dos pontos de contato das instituições públicas com a 

sociedade civil e com a Universidade. Os gestores da segurança pública devem enfrentar 

esses desafios e fazer com que o debate sobre o tema transforme-se em real controle sobre 

as políticas de segurança pública e estimule a parceria entre órgãos do poder público e 

sociedade civil, numa tentativa de ampliar a sensibilidade de todo o sistema da segurança a 

“novas idéias e energias provenientes da sociedade e de criar um novo referencial que veja 

na segurança espaço importante para a consolidação democrática e para o exercício de um 

controle social da segurança.” (OBSERVATÓRIO, 2011) 

Políticas públicas, na área de direitos humanos com foco na segurança pública, 

poderiam ser realizadas para a melhora desse quadro e um esforço nesse sentido já está 

sendo percebido; no entanto, ainda faltam vontade e capacidade política, social e técnica 

para desenvolver políticas de direitos humanos, o que, certamente, contribui para um 

déficit de democracia. 

A articulação entre o governo, as organizações não-governamentais de direitos 

humanos e a sociedade, contudo, ainda é pouca. Quando ocorre o diálogo entre as 

instituições, projetos são desenvolvidos, mas seus resultados se perdem na troca de 

mandatos, pelo decorrer do tempo ou pela falta de pessoal capacitado para analisar e 

processar as informações de modo a aproveitá-las na prática. 

O Conselho Nacional de Segurança Pública – CONASP é um dos órgãos que se 

presta a isso – unir governo e sociedade civil na tentativa de conseguir melhores 

diagnósticos e resultados nas demandas públicas. No ano de 2011, com exceção do Viva 

Rio, não muitos órgãos atuaram no sentido de trabalhar a questão da segurança pública. 

Esses órgãos existem para demandar do governo e como muitos membros são do próprio 

governo instala-se o conflito e o espaço que deveria ter um balanço positivo para a 

participação popular, em integração com Estado, acaba servindo como campo de 

desentendimentos e discussões. 
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Apesar de existirem iniciativas, elas são, muitas vezes, isoladas. A sociedade civil 

precisa participar de ações, iniciativas, que busquem tocar, através da educação em direitos 

humanos, o sentido de parceria, de comunidade, de conjunto e da necessidade da 

participação ativa. 

Fernando Salla (2006) compartilha desse entendimento e diz que a questão da 

segurança pública é muito complexa para ficar restrita aos órgãos governamentais, mas a 

desarticulação dos órgãos de segurança pública e o pouco diálogo com a sociedade civil 

indicam que há muito por fazer para superar a crise nesse setor no Brasil. 

Essa questão é de grande relevância, pois faz com que se desenvolva na sociedade o 

problema do medo, não só com relação à criminalidade, mas também em outros sentidos, 

conforme apresentado por Bauman (2008). Segundo ele, a existência do medo é tão 

presente que chega a ser bizarro nosso sentimento de alívio quando confrontamos o perigo 

real, porque ele é factível, sabemos de onde vem e o que precisamos fazer para afastá-lo 

(2008). 

Bauman (2008) afirma que a insegurança e a incerteza nascem do sentimento de 

impotência, de não estar mais no controle da situação, individual ou coletivamente, do que 

acontece na comunidade; da mesma forma não estar no controle dos assuntos do planeta 

(quem é capaz de evitar uma guerra se a maior potência política do mundo a quer?). 

Maria Victoria Benevides (1983, p. 19) diz que a perplexidade do leitor de jornais 

da grande imprensa vai se transformando em sentimentos de insegurança e medo: “Trata-

se da síndrome causada pela divulgação maciça, em todos os meios de comunicação, do 

que se convencionou chamar de ‘onda da violência’”. 

Ainda para a autora, a propaganda e o medo crescem mais do que a própria 

violência, de forma que o que não se pode é confundir a visibilidade de um fenômeno com 

a sua existência real. (BENEVIDES, 1983)  

Para La Haye (2007, p. 95), 

Somos aí projetados aos grandes medos do espaço humano tal como o ano 1000, 

o fim do mundo, a lepra, a peste, o câncer ou a AIDS. E é aí que importa 

descobrir o que se passa quando somos confrontados àquele que é tão diferente. 

As causas reais já não bastam. Não se trata apenas do medo da diferença, da 

violência ou da agressão. Mergulhamos no abismo do fantasma e do imaginário. 

A serenidade, a aceitação, a abertura, a tomada de consciência, o acesso ao outro 

e ao simbólico são perdidos. É o universo lúgubre do encerramento, dos 

sobressaltos e das convulsões, ante os tormentos da morte psíquica. 

 

O policial é um dos atores da segurança pública e seu papel é muito relevante na 

realização do binômio segurança pública x direitos humanos; contudo, é justamente essa 

instituição que encontra maior resistência na aceitação do novo paradigma.  
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A desconfiança, a falta de amizade, de estima, de satisfação e o temor da população 

com relação aos policiais, cujo perfil é o de um agente corrupto e violento, vem não só da 

atitude de algumas figuras descompromissadas com a lei e com o ser humano, mas também 

da intensa propaganda negativa e do medo. 

Benevides (1983, p. 74) percebeu isso em seu estudo e ilustrou com algumas falas 

que colheu durante a pesquisa: “Quando a polícia passa com a viatura as pessoas mudam o 

comportamento; ninguém conversa, todo mundo muda de assunto, se afasta, o ambiente 

fica tenso.” 

Ademais, a exclusão é um fator muito importante e que merece ser considerado. 

Segundo a Organização das Nações Unidas, todos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos, porém essa idéia de universalidade não é fácil. Constroem-se figuras 

do outro, que não pertenceria à categoria do humano por motivos de raça, convicção 

religiosa, orientação sexual etc. Nesse sentido, o direito à vida, à liberdade e à segurança 

fica comprometido. A isso se agregam as questões contemporâneas de uma sociedade de 

consumo, onde quem não tem, não é, não pertence. A cultura do consumo se reflete nos 

assassinatos e na criminalidade urbana. Se a vida não tem valor, a morte se torna banal; 

liberdade e segurança dependem da capacidade de cuidar do direito à vida. (SCHILLING, 

2009) 

A desigualdade é um fator gerador de violência quando aliada a questões culturais, 

à necessidade de integração na sociedade do consumo. (MATSUDA, 2009)  

Quem atribui o envolvimento com o crime a necessidades econômicas 

freqüentemente esquece o papel que a cultura, os valores, a normas sociais e os 

símbolos desempenham. A autoestima é tão importante para a sobrevivência 

humana quanto um prato de comida (SOARES, 2009, p. 44) 

 

Uma das conseqüências da ambigüidade da associação criminalidade / pobreza é 

que “uma vez que os pobres são, automaticamente, ‘os principais suspeitos’, justificam-se 

os procedimentos violentos e arbitrários da polícia.” A estigmatização faz com que polícia, 

imprensa e população incorporem e apóiem ostensivamente a ação brutal nas batidas em 

favelas, em bairros pobres, prisões ilegais etc. (BENEVIDES, 1983, p. 50) A entrevista de 

um delegado do Rio sobre uma batida na favela em 1979 revelou: “É claro que eles ficam 

marcados definitivamente, e na próxima batida já serão considerados com antecedentes. E 

enquanto não descobre, a polícia fabrica suspeitos”. (BENEVIDES, 1983, p. 51) 

No Brasil, o papel da polícia – dentro da grande temática da segurança pública – é 

um dos mais explorados nesse debate, atraindo o interesse acadêmico e de ONGs e 

continua sendo um dos mais neurálgicos nos tempos atuais: estuda-se a letalidade policial, 
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a tortura, as estruturas de organização policial, a relação com a população, como deveria 

ser o desempenho de suas funções, quais são essas funções. 

Os problemas que circundam a realidade do policial brasileiro certamente são 

grandes responsáveis por essa situação. A polícia carece de investimento em todos os seus 

setores: financeiro, de estrutura e de formação. Com efeito, “as agências policiais (...) 

recrutam seus operadores nas mesmas camadas sociais com maior incidência das seleções 

criminalizante e vitimizante.” Ademais, os equipamentos que são fornecidos aos policiais 

não atendem à necessidade operacional, sofrendo uma defasagem tecnológica em relação 

ao poder de fogo da criminalidade. Esses gastos acabam saldados com arrecadações ilícitas 

que os operadores efetuam, suprindo o orçamento estatal, criando um paradoxo: a agência 

de prevenção do delito se financia pela prática de alguns delitos, gerando uma deterioração 

ética e de autoestima (ZAFFARONI; et al., 2003, p. 56). Finalmente, a educação dos 

policiais em direitos humanos é precária. A deficiência de formação do policial é tão séria 

quanto a falta de estrutura material e ao ignorar esse aspecto o Brasil deixa de formar 

agentes de transformação social e política. 

Apesar dos enormes avanços na área dos direitos humanos, tanto no âmbito 

nacional quanto no estadual, São Paulo ainda é palco de muitos acontecimentos que 

preocupam a comunidade e o governo.
4
 Muito se discute sobre o binômio polícia civil x 

direitos humanos, mas a exploração do tema é mais midiática ou pontual (principalmente 

pelo trabalho de organizações não-governamentais, que produzem relatórios, cartilhas e 

outros textos, ou por algumas revistas especializadas).
5
 

Durante o período de exceção a polícia civil se utilizou de métodos violentos para 

manter a ordem pública e garantir a segurança nacional, extraindo confissões sob tortura, 

efetuando prisões arbitrárias, conforme diversos relatos que hoje estão publicados.
6
 Não 

bastasse a imagem negativa desse período, a atuação da polícia civil tem sido manchada 

pelo trabalho corrupto e violento de muitos policiais, que são os que aparecem nas páginas 

                                                 
4
 Outros Estados brasileiros, como o Rio de Janeiro, por exemplo, enfrentam problemas seríssimos nessa 

área. A violência policial no Rio é tão gritante que tem sido explorada, inclusive, pelo cinema nacional. Um 

dos últimos filmes produzidos sobre o assunto é o Tropa de Elite 2, que tem como protagonista “o primeiro 

super-herói brasileiro”, o Capitão Nascimento, que é “violentamente honesto” e “incorruptível, implacável 

com bandidos e espanca políticos degenerados”, de acordo com a capa da Revista Veja que contém matéria 

sobre o filme (2010). 
5
 Guaracy Mingardi (1992, p. 2) aponta isso em sua pesquisa sobre a polícia civil. O autor, que estudou o que 

deve fazer a polícia, o combate ao comportamento tipificado por lei como criminoso e a maneira pela qual a 

polícia cumpre sua função, acredita que muitos se preocupam com a segurança pública e o aumento da 

criminalidade, mas poucos se detêm ao estudo do ator (e não da platéia). 
6
 Um dos livros que traz interessante colação de relatos sobre a época da ditadura militar no Brasil é Direito à 

Memória e à Verdade da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.  
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de jornais e revistas, provocando repulsa à figura do policial e criando um perfil difícil de 

ser modificado.
7
 

Além disso, o acesso a informações junto à polícia civil sempre foi mais difícil, o 

que também é herança do período ditatorial. A organização sempre foi conhecida por ser 

extremamente corporativa. Por conta disso, o interesse na formação do policial civil em 

direitos humanos sequer tem espaço, sendo raros os estudos específicos sobre o tema no 

Brasil.  

Em regra, a resistência aos direitos humanos é tão presente nas instituições policiais 

que gera dificuldades de implementação de políticas públicas que tenham por objetivo 

desenvolver um trabalho de conscientização do policial para pôr em prática os direitos do 

homem. 

A boa notícia é que o perfil da instituição policial civil tem sido modificado nos 

últimos anos, por iniciativa de membros da própria instituição, como se verifica, por 

exemplo, na Academia de Polícia paulista Dr. Coriolano Nogueira Cobra, que possui o 

Centro de Direitos Humanos e Segurança Pública Dr. Celso Vilhena Vieira, do qual fazem 

parte Delegados de Polícia que são professores da casa e se preocupam com a educação e a 

conscientização do alunado da ACADEPOL em direitos humanos. Eles se reúnem 

semanalmente para tratar de questões que circundam a formação do policial e desenvolvem 

atividades que refletem nos conteúdos programáticos da disciplina direitos humanos dos 

cursos dados na Academia – de formação e de aperfeiçoamento –, promovem seminários, 

debates, pesquisas, grupos de estudos e outras atividades educativas na área de direitos 

humanos e segurança pública. (SÃO PAULO, 2006) 

Umas das atividades mais recentes do CDHSP, em parceria com a Universidade 

Zumbi dos Palmares, foi a promoção de um encontro em que policiais civis negros foram 

convidados a palestrar para os alunos da ACADEPOL sobre temas como a diferença, a 

diversidade, a desigualdade.
8
 

Nos últimos anos, a polícia civil do Estado de São Paulo tem se mostrado 

empenhada em modificar a imagem negativa e tem desenvolvido atividades que são 

interessantes, pois demonstram que algumas mudanças internas têm ocorrido e provocado 

uma alteração na representação do perfil do policial que se desejaria ter numa democracia. 

                                                 
7
 Sobre a atuação da polícia, brilhante o trabalho de Guaracy Mingardi, no livro Tiras, Gansos e Trutas, da 

Editora Página Aberta. 
8
 Para maiores informações consultar a página da internet: 

<http://www2.policiacivil.sp.gov.br/x2016/modules/news/article.php?storyid=2233>. Acesso em: 25 nov. 

2011. 
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Alguns exemplos são o Núcleo Especial Criminal – NECRIM, um núcleo que funciona em 

Lins, interior de São Paulo, em que se estimula a conciliação como solução de conflitos, 

por intermédio de policiais, como uma verdadeira iniciativa de policiamento comunitário 

da polícia civil; o Projeto ACADEPOL Cidadã, que estimula o diálogo entre polícia e 

sociedade; e outros eventos de aproximação com a comunidade (como o ocorrido em 2010 

com moradores de rua), entre outros. 

O Programa Estadual de Direitos Humanos do Estado de São Paulo, de 1997, que 

surgiu também em decorrência do Programa Nacional de Direitos Humanos, prevê 

algumas medidas relativas à segurança pública, inclusive com relação à formação do 

policial civil em direitos humanos. Mas muitas questões surgem a partir do Programa 

Estadual, tais como: até que ponto essas medidas foram ou estão sendo colocadas em 

prática? Qual a efetividade dessas medidas? Qual o apoio efetivo que a polícia civil de São 

Paulo recebe (do governo e da sociedade) para formar em direitos humanos? 

É fato que a polícia é muito mais temida do que conhecida pela ciência política 

(PAIXÃO, 1992), no entanto não se pode negar que ainda resta muito da cultura de 

exceção. Os vinte e um anos de ditadura militar no Brasil contribuíram para que dentro da 

instituição policial se formasse um pensamento conservador, autoritário, patriarcal, 

hierarquizado e fechado. Por conta disso, dos reflexos dessa cultura, a atuação da polícia 

ainda tem sido muito marcada pelo uso excessivo da força. 

Bittar (2009, p. 218-219) lembra, contudo, que “o Brasil é um país que se ergue 

sobre um processo de modernização incompleto, cujas consequências têm sido lentamente 

percebidas e vividas pela sociedade.” Aqui se vive, ao mesmo tempo, a pré-modernidade, a 

modernidade e a pós-modernidade. Dessa forma, é complicado se falar em homogeneidade 

na condução das políticas públicas, na aplicação da legislação e no desenvolvimento de 

atividades sociais no Brasil. 

Diante disso, aproveitando a abertura e o incentivo que a instituição policial tem 

dado às pesquisas na área de direitos humanos, o apoio do Centro de Direitos Humanos Dr. 

Celso Vilhena Vieira, e o acesso às informações para o desenvolvimento da pesquisa, é que 

foi possível desenvolver este estudo. A análise está centrada na polícia civil e nos trabalhos 

de educação do policial em direitos humanos realizados pela ACADEPOL para os cursos 

de formação. 

O objetivo principal foi entender um braço dessa formação em direitos humanos no 

atual contexto democrático em uma das instituições mais difíceis de se deixar permear por 

esse discurso, identificando algumas ações e suas limitações. Além disso, tratou-se de 
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identificar ações existentes, por iniciativa da própria polícia, e que integram esse trabalho 

de formiguinha que é a formação em direitos humanos do policial civil de São Paulo. 

O que se quis foi fazer um diagnóstico da forma como a polícia civil de São Paulo 

ensina direitos humanos aos recém-chegados na instituição, identificando pontos positivos 

e negativos, destacando potencialidades, limites e desafios, a partir da análise dos 

conteúdos programáticos da disciplina direitos humanos dos cursos de formação das 

carreiras e de algumas falas de pessoas que participam dessa formação. 

O arcabouço teórico sobre polícia, segurança pública e direitos humanos, junto com 

a análise do conteúdo programático da disciplina direitos humanos dos cursos de formação 

das carreiras da polícia civil do Estado de São Paulo e com as entrevistas realizadas 

permitiram pensar a formação em direitos humanos dos policiais civis dentro do contexto 

sócio-econômico-político-cultural de São Paulo, tornando possível, ainda, arriscar alguns 

apontamentos que possam, talvez, contribuir para o aprimoramento da segurança pública, 

permitindo algum tipo de operacionalização prática a partir da perspectiva teórica 

resultante da pesquisa. 
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1 A INSTITUIÇÃO POLICIAL CIVIL DE SÃO PAULO: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

 

O presente capítulo se divide em alguns tópicos que vão de um breve histórico 

sobre a polícia, passando por alguns fatos e datas importantes, até contornos atuais, 

mostrando um pouco mais sobre a instituição policial e a Academia de Polícia Civil do 

Estado de São Paulo. 

 

1.1 Breve histórico 

 

A polícia brasileira, nos seus contornos atuais, apresenta uma série de fatores 

complexos e de difícil compreensão. A avaliação dessa polícia pela mídia complica um 

pouco mais a percepção que a sociedade dela tem, dando enorme peso a questões 

conjunturais e estruturais (como a ação ilegal de um determinado delegado ou um esquema 

descoberto em determinada delegacia) que, embora sejam importantes para compreender a 

problemática e traçar estratégias para o seu enfrentamento, são insuficientes para 

identificar a dinâmica da polícia civil de São Paulo no contexto da segurança pública 

brasileira. Estudar essa estrutura historicamente considerando toda essa complexidade, é de 

fundamental importância para entender o que é a polícia no Brasil e, mais do que isso, o 

que é a polícia civil de São Paulo. 

Alguns aspectos relevantes da história da formação da polícia, especialmente nas 

últimas décadas, merecem uma reflexão mais cuidadosa. Assim, este espaço será dedicado 

a uma incursão histórica sobre o tema, buscando reconstruir os principais eventos que 

contribuíram para a educação em direitos humanos de policiais desde a redemocratização 

do país e considerando alguns acontecimentos marcantes dos quais provém características 

que são próprias da polícia desde os tempos mais remotos e que têm reflexos nos dias 

atuais, com propósito de entender o que é hoje a polícia, sem deixar de situar a segurança e 

os direitos humanos, por serem questões que se penetram e são indissociáveis. 

A França foi o primeiro país a incluir o termo polícia em sua linguagem jurídica, 

seguida da Alemanha. O Estado medieval se limitou à manutenção da paz jurídica, contudo 

a outorga do Jus Politiae ao Estado dos séculos XVI e XVII, do direito de prover pela 

força o bem-estar comum, propiciou ao Estado a possibilidade de fazer recair seu poder 

sobre todas as atividades individuais dos cidadãos, tornando-o titular do poder público 
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absoluto. Assim, polícia e governo chegaram a ter conceitos idênticos. Ao término da 

Reforma começaram a se destacar do conceito de polícia algumas funções do Estado, o que 

refletia o fortalecimento dos poderes territoriais e o começo da formação das instituições 

públicas. A polícia viu seus poderes delimitados, embora sua atividade se estendesse a 

todos os ramos administrativos. Ao regime de polícia sucedeu o regime de direito, sob o 

qual vivem nos dias atuais todos os povos civilizados. (VIEIRA; SILVA, 1955) 

A polícia moderna, na definição de Jean-Claude Monet (2005, p. 42), 

mais do que o progresso dos efetivos, é a profissionalização que cava o fosso 

entre as formas antigas e modernas de polícia. A noção de “polícia moderna” 

remete, com efeito, a evoluções precisas que constituem a função policial como 

profissão: estabelecimento de critérios meritocráticos – o concurso – em matéria 

de recrutamento; elaboração e transmissão de um saber técnico através dos 

processos de formação; remuneração suficiente para que o oficial policial seja 

exercido em tempo integral; desenvolvimento, enfim, de uma identidade 

profissional que se exprime por uma cultura que tem suas normas, valores e ritos. 

 

Para Braga Júnior (2009, p. 442), a noção moderna de polícia, recente e derivada de 

transformações muito gerais na organização política das sociedades ocidentais, “se refere à 

instituição ou conjunto de instituições encarregadas de promover a segurança interna da 

sociedade civil, por meio de medidas preventivas e repressivas.” Não obstante as medidas 

de defesa e vigilância pertençam a toda ordenação humana, de forma pragmática, atendem 

às necessidades e conveniências da regularidade social, conforme tempos e sociedades. 

Para Bayley (2001) as principais características da polícia contemporânea são 

caráter público (que se refere à natureza da agência policial, paga por e controlada pelas 

comunidades, agindo coletivamente), especialização (o policiamento se torna especializado 

quando as agências são direcionadas a se concentrar principalmente na aplicação de força 

física) e profissionalização (recrutamento por mérito, treinamento formal, evolução na 

carreira estruturada, disciplina sistemática e trabalho em tempo integral). O policiamento 

nos dias de hoje é dominado por agências públicas, especializadas e profissionais. 

Nos dias atuais, segundo José Pedro Zaccariotto (2005, p. 51), há na Europa uma 

profusão de polícias, existindo geralmente mais de uma em cada país, vinculadas a 

diversificados órgãos de tutela. “Essas forças, preponderantemente civis, ainda hoje 

ostentam sinais claros de seus modelos de origem, sempre francês ou inglês, e uma 

razoável adequação aos regimes políticos nacionais.” 

No Brasil, uma característica perene do século anterior é a vinculação funcional dos 

aparatos policiais e sua instrumentalização ao Poder Executivo. (CHOUKR, 2004) 

A instrumentalização da polícia como forma de dominação empregada durante o 

regime militar era expressiva, como, por exemplo, no caso do Serviço Nacional de 
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Informações – SNI, que monitorava o fluxo de informações interessantes ao poder 

dominante e mantinha sob seu controle direto as forças policiais, as quais lhe prestavam 

serviços no âmbito federal e estadual. O órgão civil responsável pela investigação e pela 

repressão era a Secretaria Estadual de Segurança Pública, que controlava o Departamento 

de Ordem Política e Social – DOPS e o Departamento Estadual de Ordem Política e Social 

– DEOPS. (CHOUKR, 2004) 

Foram nesses Departamentos que a polícia, via de regra, combateu os subversivos, 

os comunistas, ou seja, eram nesses locais que aconteciam prisões ilegais, clandestinas, 

mediante sequestros, torturas e mortes. 

Um histórico sobre a polícia civil em São Paulo, por mais breve que seja, não pode 

deixar de narrar a passagem de André Franco Montoro como Governador do Estado (1983-

1986). A importância que esse político e outras figuras ligadas a ele tiveram é muito 

importante, vez que são pessoas ligadas à nova polícia (que não deu certo na época) e que 

influenciaram algumas das mudanças mais significativas na Academia de Polícia (e na 

polícia) com relação aos direitos humanos. 

Fernando Salla (2007) explica que apesar dos desgastes políticos na área da 

segurança pública, a gestão de Montoro plantou “raízes profundas na consciência social em 

torno dos direitos humanos que explicam as resistências à maioria das intervenções 

desastrosas da polícia e à violência no dia-a-dia prisional.” 

Eleito em 1982 em São Paulo, Franco Montoro governou o estado com um 

programa que incluía a proteção e promoção dos direitos humanos, particularmente o 

controle da violência policial, das execuções extrajudiciais e da tortura de pessoas 

condenadas ou acusadas pela prática de crimes e de pessoas consideradas suspeitas pela 

polícia. Preocupou-se com o monitoramento da violência estatal e social, através da 

produção e divulgação de estatísticas sobre a violência policial e criminalidade no estado. 

(MESQUITA NETO, 2010a) 

De fato, quando Montoro assumiu, sua equipe procurou por em prática o projeto de 

governo traçado antes das eleições, com propostas de mudança para a justiça e a segurança 

pública, especialmente para a polícia civil. Seu programa foi elaborado num momento de 

reviravolta política no Brasil em que a moralização do serviço público e o respeito aos 

direitos humanos eram preocupações em voga. Montoro reuniu um grupo de especialistas 

em 1982 para trabalhar na proposta de governo e aproveitou o estudo (um diagnóstico da 

polícia civil) de dois anos antes, que havia sido elaborado por três delegados, dentre eles 

Roberto Maurício Genofre. Esse estudo havia identificado pontos fracos das polícias civis 
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estaduais, fornecendo também sugestões concretas para sanar as deficiências apontadas. 

(MINGARDI, 1992) 

Mudanças na Academia de Polícia faziam parte do programa, na tentativa de 

superar o despreparo profissional da polícia. Era clara a preocupação do projeto da nova 

polícia de trazer o trabalho policial para a legalidade, impedindo que a corrupção e a 

violência continuassem a ser regra, mesmo que isso demandasse numa perda temporária de 

eficiência. (MINGARDI, 1992) 

Nesse período houve uma série de crises que colocavam nas manchetes a polícia e o 

Secretário da Segurança Manoel Pedro Pimentel praticamente todos os dias. Cada uma 

delas mostrava um pequeno abalo no apoio à reforma policial. A nova polícia foi perdendo 

terreno político em cada decisão tomada – da esquerda, da direita, do Ministério Público, 

da Associação de Delegados etc. Houve um resfriamento da nova polícia com a troca de 

governo e dos chefes da polícia civil: quatro vezes em três anos o Secretário da Segurança 

e, na mesma escalada, os chefes da Polícia. (MINGARDI, 1992) 

Os esforços de Montoro e sua equipe foram minados e mostraram que ainda eram 

fortes as forças que resistiam às mudanças, mesmo que isso significasse desafiar a lei e a 

ordem democrática. (SALLA, 2007) 

No final do governo Montoro, a linha da velha polícia já predominava novamente, 

e os ideais de mudança, de prestação de serviços à população, tinham sido abandonados em 

troca da estabilidade política. (MINGARDI, 1992) 

É interessante que a questão dos direitos humanos tenha influído nos destinos da 

polícia, pois não era a meta principal da reforma que se pretendia fazer. De fato, o 

principal objetivo era acabar com a corrupção; a questão da violência policial vinha em 

segundo lugar. Quem simbolizou o combate pelos direitos humanos era o secretário da 

Justiça, José Carlos Dias, que permaneceu no poder até 1986, apesar da grande pressão 

política que derrubou seus colegas, pois possuía uma base de sustentação política com a 

qual o governador não queria se desentender. (MINGARDI, 1992) 

Mingardi (1992) fala que são quatro as razões pelas quais a nova polícia se 

desmantelou: o aumento da criminalidade, a exploração dos crimes sanguinários pelos 

meios de comunicação, a rivalidade entre polícia civil e polícia militar e o combate à 

corrupção. 

Os governos seguintes representaram grande retrocesso na área da segurança 

pública e na promoção dos direitos humanos na polícia. A expressão máxima disso foi a 

ocorrência de dois eventos: o caso do 42º Distrito Policial em 1989 e o Massacre do 
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Carandiru em 1992. Em ambos houve arbitrariedade e violência na atuação dos policiais 

civis e militares. O caso do 42º Distrito Policial ocorreu no dia 5 de fevereiro de 1989, logo 

após o país ver promulgada a Constituição de 1988. (SALLA, 2007) 

Para Paulo de Mesquita Neto (2010a), os governos de Orestes Quércia e Luis 

Antônio Fleury, respectivamente em1986 e 1990, “foram tolerantes em relação à violência 

policial, considerando-a inevitável e um instrumento necessário para controlar a escalada 

da criminalidade e da violência na década de 1980 e de 1990.”  

A retomada, em certo sentido, de vários compromissos com a agenda dos direitos 

humanos na área da segurança pública ficou evidente no governo Mário Covas. Um dos 

exemplos disso é o esforço no sentido de reduzir as mortes provocadas por policiais, 

através de algumas iniciativas como a criação do Programa Estadual de Acompanhamento 

dos Policiais Envolvidos em Ocorrências de Alto Risco - Proar, a submissão de policiais a 

um acompanhamento e a avaliações psicológicas para verificar sua condição de retornar ou 

não às atividades, entre outras medidas. Foi no governo Mario Covas que foi criada a 

Ouvidoria de Polícia, “que passaria a ter um papel decisivo na recepção, encaminhamento 

e acompanhamento de denúncias de arbitrariedades praticadas por policiais e São Paulo.” 

(SALLA, 2007) 

Assim, ficou claro que mesmo com a chegada da Constituição Federal de 1988, que 

deu mais estabilidade à segurança pública e à polícia, as alterações de governo 

(principalmente no governo do Estado) ainda exercem muita influência política na 

estrutura da Segurança, organismo eminentemente político, pertencente ao Executivo. 

É fato que a Constituição de 88 significou grande avanço, encerrando formalmente 

o período de quebra do modelo democrático; trouxe como fundamento a dignidade da 

pessoa humana e previu a segurança como um direito social, ao lado da educação, da 

saúde, da alimentação, do trabalho, da moradia, do lazer, entre outros (arts. 1º e 6º da 

CF/88). (BRASIL, 1988) Além disso, estabeleceu que segurança pública é dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144). 

Contudo, as inovações foram parciais e se mantiveram vários aspectos negativos, 

como destaca Choukr (2004, p. 4-5) 

(...) não apenas os organogramas foram mantidos em sua essência desde o último 

regime militar até o presente momento mas, sobretudo, os policiais que 

participaram de todo o contexto cultural anterior foram mantidos intocáveis em 

seus postos, sobretudo em decorrência da Lei de Anistia, chegando até a assumir, 

anos mais tarde, pelo voto direto, cadeira no Senado Federal, com a bandeira 

política da segurança pública. 
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A essência da organização e funcionamento das estruturas policiais sofreu poucas 

alterações, portanto, com o advento do regime democrático. Como observa Choukr (2004), 

a Constituição regulamenta uma série de polícias, mas deixa que cada uma dessas 

organizações conte com suas leis orgânicas próprias (e algumas anteriores ao texto 

constitucional de redemocratização, como é o caso da Polícia Civil de São Paulo) e seja 

administrada pela respectiva Secretaria de Segurança Pública. 

De qualquer forma, apesar do funcionamento das polícias se dar nos moldes da Lei 

Orgânica de cada Estado, é fato que a estrutura da polícia brasileira hoje está atrelada à 

Constituição Federal, o que garante certa estabilidade, pois alterações substanciais nesse 

aspecto não ocorrerão mais, a menos que se mude o texto constitucional. 

A Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo (Lei Complementar n. 207) foi 

editada em 1979 e está em vigor até hoje. Entre os aspectos mais relevantes dessa Lei para 

a presente pesquisa estão, certamente, a definição das carreiras da polícia civil – o artigo 

12 da Lei apresenta as quatorze carreiras policiais – e alguns conceitos como, por exemplo, 

o de carreira policial. 

A estrutura policial brasileira, desde os momentos iniciais, é predominantemente 

burocrática e marcada por um caráter centralizador e por uma hierarquia complexa, que 

abarcou muitas funções. Nas palavras de Cruz e Barbosa (2002), a administração pública 

brasileira estruturou-se institucionalmente baseada “em um modelo de gestão que 

sobrevalorizava o caráter jurídico da ação pública, mas socialmente, pautava-se no sistema 

de privilégios personalistas da corte lusitana.” 

Para Fernando Salla (2007) “as respostas governamentais em geral são prisioneiras 

das demandas mais imediatas do sistema de segurança pública”; voltadas para problemas 

mais emergentes, “poucos são os esforços para a construção de políticas de médio e longo 

prazo que previnam essas instabilidades.” 

Os reflexos disso para a polícia dos dias atuais ainda são percebidos. Mas dentro da 

própria instituição policial – tanto na civil como na militar – existem movimentos que 

buscam quebrar esse paradigma de um regime patriarcal verticalista, principalmente por 

conta das diretrizes dos Programas Nacionais de Direitos Humanos e do Plano Nacional de 

Segurança Pública de 2000, que buscaram integrar a sociedade as organizações não-

governamentais e o próprio governo em ações de intervenção. No mesmo sentido é a 

terceira versão, de 2009, do Programa Nacional de Direitos Humanos, também com 

disposições sobre segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, traduzindo 
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direitos humanos consagrados na Constituição Federal e em acordos internacionais de que 

o Brasil é signatário. 

Exemplo disso é a criação da Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo, órgão 

de controle externo das atividades policiais, pela Lei Complementar n. 826, em 1997 (SÃO 

PAULO, 2010b), ou os Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEGs), criados logo 

no começo da redemocratização brasileira, por força do Decreto n. 24.919, de 1986. 

Os CONSEGs representam uma iniciativa de polícia orientada para a comunidade. 

(SÃO PAULO, 2010a) Trata-se de uma iniciativa de policiamento comunitário. A proposta 

é que a Secretaria de Segurança Pública seja representada em cada município pelo 

delegado de polícia titular e pelo comandante de Polícia Militar da área. (SÃO PAULO, 

2010b) 

Os Conselhos Comunitários de Segurança são formados por grupos de pessoas do 

mesmo bairro ou município, que se reúnem para discutir e analisar, planejar e acompanhar 

a solução de seus problemas comunitários de segurança, além de desenvolver campanhas 

educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais. 

(SÃO PAULO, 2010a) 

 

1.1.1 Policiamento comunitário 

 

O policiamento comunitário visa, entre outras coisas, quebrar com a subcultura 

policial, termo utilizado por Theodomiro Dias Neto (2000) para falar sobre a função 

policial idealizada somente para lidar com o combate ao crime, que significa uma tensão 

entre colegas policiais e entre a polícia e a comunidade por alguns motivos, principalmente 

a dinâmica do patrulhamento, pois aquele que aumenta sua produtividade gera tensão com 

os colegas, e a necessidade de manter vantagem sobre os criminosos, perpetuando uma 

situação de antagonismo, hostilidade e confronto em relação ao público. 

Na tentativa de reaproximar polícia e população, o policiamento comunitário é visto 

de forma positiva, uma das poucas unanimidades na esfera da segurança pública. Policiais, 

acadêmicos, governantes, ONGs, jornalistas vêem a ideia com simpatia. 

A ideia vem se alastrando na América Latina onde a polícia ainda é fortemente 

rejeitada em razão do envolvimento com a repressão durante os regimes autoritários e da 

escalada de violência após a transição para os regimes democráticos.
9
 (KAHN, 2002) 

                                                 
9
 Explica Kahn (2002, p. 7), em sua pesquisa, publicada na Revista do ILANUD: “Passando por uma crise de 

legitimidade em diversos países que transitaram do autoritarismo à democracia, as polícias latino-
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No Brasil, os programas de policiamento comunitário surgiram, quase todos, como 

iniciativas da polícia militar. A polícia civil paulista, contudo, também tem propostas 

interessantes. O Diretor da DEINTER 4, de Bauru - SP, Dr. Licurgo Nunes Costa, criou em 

Lins, cidade próxima de Bauru, o Núcleo Especial Criminal – NECRIM, iniciativa típica de 

policiamento comunitário na polícia civil. Outro projeto interessante é o ACADEPOL 

cidadã, que tem como idealizadores membros do Centro de Direitos Humanos da 

ACADEPOL e consiste num curso de seis semanas, inicialmente ministrado para os 

diretores dos CONSEGs. 

É fato que esse tipo de iniciativa na polícia civil ainda é muito incipiente, contudo, 

projetos estão despontando cada vez mais, em especial a partir da parceria de Delegados 

que trabalham na área de Direitos Humanos na Academia de Polícia de São Paulo. 

Sobre o policiamento comunitário, por consistir em novidade muito bem vinda, 

ainda mais no contexto brasileiro, de grande complexidade, muito se falou. O crescimento 

da criminalidade, a heterogeneidade, o avanço da política de direitos humanos a partir da 

redemocratização do país, são todos fatores que contribuíram para que fosse adotado. 

Segundo Kahn (2002, p. 10), a polícia militar do Estado de São Paulo adotou 

experimentalmente a filosofia do policiamento comunitário em 1997 como “filosofia e 

estratégia da organização que proporciona a parceria entre a população e a polícia”, tendo 

como principais parceiros a comunidade local, as autoridades eleitas e empresários locais. 

Prossegue o autor dizendo que 

A polícia militar criou testes específicos para selecionar policiais comunitários, 

passou a incluir a matéria “polícia comunitária” em todos os cursos de formação, 

aperfeiçoamento e requalificação profissional a partir de 1998 e trouxe diversos 

especialistas nacionais e estrangeiros – principalmente americanos, canadenses, 

franceses e japoneses – para assessorar o programa e fazer palestras sobre o 

tema. Além de trazer especialistas internacionais, já enviou policiais paulistas em 

viagens de estudo e seminários no Canadá e Japão. (KAHN, 2002, p. 10) 

 

A polícia civil, da mesma forma, incluiu o policiamento comunitário em todos os 

cursos, não só nos de formação, mas também nos de aperfeiçoamento. Hoje, além de 

policiamento comunitário e direitos humanos, outras disciplinas de caráter humanista 

fazem parte da programação. Os Delegados membros do centro de Direitos Humanos da 

ACADEPOL acreditam no ensino dos direitos humanos como tema transversal a todas as 

                                                                                                                                                    
americanas – vistas frequentemente como ineficientes no combate ao crime e violentas no trato com a 

população – vêm abraçando com entusiasmo o modelo comunitário de policiamento como uma tentativa de 

recuperar prestígio.” 
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disciplinas dos cursos, mas apontam algumas questões como ética
10

 e qualidade no 

atendimento (além das acima mencionadas) como importantes para o desenvolvimento de 

temas de direitos humanos. 

É importante anotar que polícia comunitária não é um modelo.
11

 Existem várias 

iniciativas de policiamento comunitário que podem ser desenvolvidas na polícia civil e/ou 

na militar, de acordo com as diferentes demandas. Polícia e comunidade podem se unir na 

promoção das mais diferentes atividades, programas e projetos, em prol da educação, do 

lazer, da segurança e do que mais a população daquele meio necessitar. 

Não há evidências seguras, porém, de que o policiamento comunitário reduz 

criminalidade. Em Nova York, em 1990, por exemplo, a avaliação do programa de 

policiamento comunitário feita pelo Vera Institute comparou estatísticas de roubo, furto e 

chamados a polícia em distritos com e sem policiamento e concluiu que não houve fator 

significante que explicasse a variação dos números estatísticos. (KAHN, 2002) 

A polícia comunitária, não obstante contribuir para a melhora da imagem da polícia 

como um todo, não conseguiu superar o problema com jovens e não brancos, como 

apontam as pesquisas de vitimização. É esse grupo que mais reclama da conduta de 

policiais – de carro ou a pé – e das abordagens policiais com agressões físicas e verbais. 

(KAHN, 2002) Mais adiante, o autor explica: 

O experimento de policiamento comunitário vem sendo aplicado em São Paulo 

num contexto bastante diferente daquele em que foi introduzido nos países 

desenvolvidos. A estrutura da polícia é outra, assim como o tipo de sociedade e 

de cidade, bem como a história recente do relacionamento entre a polícia e a 

comunidade. (KAHN, 2002, p. 35)  

 

Segundo Chinchilla (2002), a despeito das reformas empreendidas nos muitos 

países da região (latinoamericana), predomina uma estrutura altamente centralizada e 

hierarquizada, o que obstaculiza a incorporação do governo local à gestão policial e inibe o 

                                                 
10

 Sobre a ética em sentido amplo, disse Montoro (1998, p. 27) que voltou a ser um dos temas mais 

trabalhados do pensamento filosófico contemporâneo. Segundo ele, quiseram construir um mundo sem ela, 

mas a ilusão se transformou em desespero; as expectativas de um sucesso pretensamente neutro, alheio aos 

valores éticos e aos direitos humanos, tiveram resultado desalentador e muitas vezes trágico. A 

reconstrução dos direitos humanos imprimida na DUDH significa o retorno aos valores da ética nos 

múltiplos campos da cultura e da vida social. 
11

 Colomer (2004, p. 95-96) explica que o modelo policial é formado por três componentes muito difíceis de 

serem separados: o constitucional, o administrativo e o processual penal. O primeiro define a estrutura 

básica da organização policial, os tipos de polícia que o Estado quer ter, as linhas básicas de atuação no 

processo penal e os princípios a que são submetidos sua atuação, ficando obrigada, particularmente, a 

respeitar os direitos dos cidadãos, principalmente dos inculpados. O segundo é importante principalmente 

em países em que a polícia judiciária é a mesma que a polícia administrativa, havendo necessidade de se ter 

bem definidas as regras de atuação de quando ela é ou não auxiliar do Judiciário, bem como a indicação da 

estrutura hierárquica. Por fim, o terceiro componente, o mais complicado de todos, com exigências de 

caráter organizacional e funcional. 
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trabalho dos policiais destacados na comunidade. O modelo comunitário exige um policial 

com alto nível de motivação, habilidade na comunicação, exercício de liderança etc. 

Contudo, o pessoal é mal remunerado, mal aparelhado, com baixo nível de autoestima, 

escassa iniciativa e desinformado sobre os principais aspectos que afetam o entorno da 

comunidade. Não existe uma preparação para o trato das informações, de suma 

importância, que auxiliam no mapeamento do perfil criminógeno da área, quais fatores têm 

maior incidência na região etc. A frágil cultura democrática que caracteriza a organização 

social e política na América Latina impede maior participação da população junto às 

estruturas de poder; o modelo exige a participação e a mobilização cidadã para gerar 

impacto na qualidade de vida da população. Além das dificuldades apontadas por 

Chinchilla, outras precisam ser consideradas em São Paulo, onde as comunidades são 

muito maiores do que nos países desenvolvidos em que existe o policiamento comunitário, 

com mais de duzentas mil pessoas. Com esse número é quase impossível que o policial 

conheça e seja conhecido pela comunidade. Sequer os moradores se conhecem, se falam ou 

se importam com o que acontece no bairro (quem dirá montar associações comunitárias). 

(KAHN, 2002) 

Além disso, outros problemas envolvem a questão em São Paulo, o que não poderia 

ser diferente, diante da complexidade, da heterogeneidade e do tamanho da cidade. Outros 

fatores, contudo, devem ser considerados em apoio à experiência, como a melhora da 

imagem do policial, o restabelecimento da relação de confiança, a maior participação da 

comunidade com problemas locais etc. Isso diminui a sensação de insegurança. 

Um estudo bastante interessante foi realizado nos países latinoamericanos, tendo 

sido produzidos alguns informes em relatórios nacionais que possibilitaram a elaboração 

de resumos comparativos. Esses resumos mostraram aos seus autores 

as convergências e divergências entre as diferentes legislações dos países da 

região, suas diferentes realidades, o contraste entre o plano normativo e o plano 

fático e, em geral, as tendências para onde se dirige a realidade policial 

latinoamericana (AMBOS, 2004, p. xi) 

 

Nesse sentido, Colomer (2004, p. 94) destaca que não existe um modelo policial na 

América Latina, isto é, não há uma concepção estatal da organização da polícia como 

auxiliar dos tribunais e dos promotores públicos para a investigação do crime, ou, se 

houver, suas atribuições não estão bem definidas ou delimitadas, tornando a polícia 

ineficaz em seu trabalho. Para o autor, “mais preocupante é, sem dúvida, que esse fato não 

parece ser compreendido pelas polícias desses países, para que um problema tão 

importante esteja em vias de ser solucionado.” 
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Colomer (2004, p. 94) insiste que “o modelo policial é absolutamente necessário 

para que a Justiça penal trabalhe com correção”, evitando assim os altos níveis de 

corrupção, impunidade e arbitrariedade incompatíveis com um modelo policial próprio de 

Estado de Direito, e também porque “estar consciente de qual modelo policial se necessita 

implica meditar sobre qual tipo de polícia queremos.” 

Assim, as instituições policiais – e a polícia civil paulista não é exceção – acabam, 

ao conduzir investigações criminais, instaurar inquéritos, efetuar prisões, buscar provas, 

enfim, ao exercer suas funções, desrespeitando o Estado Democrático de Direito, 

“comprovando-se a assertiva pelas largas violências e corrupção noticiadas (e reconhecidas 

pelo próprio Estado).” (CHOUKR, 2004, p. 21) 

Como assinalado por Colomer (2004), a partir da análise de relatórios nacionais, há 

um acordo bastante difundido com relação à polícia no Estado de Direito latinoamericano 

que a considera como uma instituição absolutamente necessária para investigar com 

eficácia o crime, como uma peça indispensável ao compromisso articulado para a 

persecução do crime pelo Estado, sendo inquestionavelmente, em todos os países, a 

autoridade pública de persecução. Porém, com a mesma nitidez, se vê que cada país tem 

dificuldade para organizar sua polícia para que possa cumprir suas funções adequadamente 

(talvez em razão da complexidade da instituição ou da falta de conhecimento por parte do 

Estado em como realizar tal tarefa ou até mesmo pela falta de interesse de que 

verdadeiramente a polícia funcione). 

Dentro dessa questão histórica há um fator que não pode ser desconsiderado por 

exercer influência direta sobre o funcionamento econômico-político-social do país e, 

consequentemente, da polícia. Bittar (2009), ao falar da ambiguidade da situação do 

sistema jurídico brasileiro em meio a uma crise ao mesmo tempo moderna e pós-moderna, 

alerta para a desintegração de características fundamentais que regiam o sistema social e 

que provocaram profundo abalo nos moldes de organização da vida, em suas diversas 

projeções, o que afeta diretamente o modo como cada sociedade lida com suas patologias. 

Para ele, na razão direta do aumento da criminalidade está o exacerbado fomento ao 

consumismo e à criação de uma sociedade marcada pelo capitalismo. 

Essa questão está presente na análise da crise pós-moderna, sendo certo que nunca 

houve a um só tempo e de modo tão exacerbado tantos paradoxos concorrendo quanto 

hodiernamente. (BITTAR, 2009) 

Bittar (2009, p. 236) aponta como modificações dos sistemas cultural, axiológico, 

político e econômico decorrentes da erosão do ordenamento jurídico brasileiro a perda de 
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referência socioinstitucional e representativa de autoridade e o descrédito das instituições 

públicas: 

(...) desrespeito para com o munus publico inerente a certas funções públicas e a 

certas funções socialmente relevantes torna a noção de autoridade oca, incapaz 

de gerar lideranças ou trazer benefícios ou consequências sociais benéficas para 

a comunidade, gerando a ingovernabilidade e o descrédito nas forças comuns da 

sociedade (...), além de uma falta de legitimidade no exercício do poder, uma vez 

que o capitalismo transfere todos os seus dilemas intrínsecos à sua crise para a 

esfera do governo. 

 

As consequências disso são as mais danosas, vez que a funcionalidade dos 

Programas de Direitos Humanos e Segurança Pública dependem da interação entre 

governo e sociedade, do crédito, da confiança, do diálogo e da cooperação. E aqui talvez 

resida, no campo brasileiro, a complexidade ou falta de conhecimento ou interesse por 

parte do Estado de que a polícia funcione a que se refere Colomer. 

 

1.2 A polícia civil de São Paulo 

 

O artigo 144 da Constituição define a estrutura da polícia, em todos os âmbitos: 

municipal, estadual e federal. Choukr (2004) apresenta o cenário de distribuição das 

estruturas e atividades policiais a partir do texto constitucional da seguinte forma: 

(i) Quanto à forma de estado (federado): polícia federal; polícia estadual; 

guardas municipais; 

(ii) Quanto à estrutura organizativa: civil; militar; 

(iii) Quanto ao tipo de atividade policial: investigativa (realizada pela polícia 

civil e realizada pela polícia militar); policiamento ostensivo (realizado pela 

polícia militar estadual e realizado pelas polícias federais especiais). 

No sistema de justiça penal a polícia tem papel fundamental na fase administrativa. 

A polícia militar existe para prevenir a ocorrência de crimes, sua atividade é ostensiva e 

preventiva. Já a polícia civil, a polícia judiciária, tem o papel de investigar (apurar fato, 

descobrir autor, colher provas). 

No âmbito estadual, as polícias civil e militar estão subordinadas à Secretaria de 

Segurança Pública, cujo Secretário é nomeado pelo Governador do Estado. O chefe da 

polícia civil, o Delegado Geral de Polícia, é nomeado pelo Poder Executivo. A carreira, 

hierarquizada, é preenchida por meio de concurso público, com alguns requisitos comuns, 

passando por uma continuação do processo seletivo que é o curso na Academia de Polícia 

do seu Estado. (CHOUKR, 2004)  
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A polícia judiciária, especificamente, é essencial à justiça criminal e se presta, 

dentro da perspectiva garantista, a evitar que acusações infundadas, levianas e/ou 

caluniosas afetam inocentes e eventualmente os coloquem diante dos tribunais, além de 

possibilitar a exata e justa aplicação do direito, sempre no âmbito processual, àqueles que 

realmente transgridem as leis penais. (ZACCARIOTTO, 2005) 

Choukr (2010, p. 36) conceitua polícia judiciária como  

a divisão no âmbito das Polícias civis e militar que tem a missão funcional de 

investigar de forma proativa ou reativa a ocorrência de fatos penalmente 

relevantes, instruindo sua ocorrência do Ministério Público e ao Poder Judiciário 

na forma da lei. 

 

A polícia civil executa funções de polícia judiciária, ou seja, é responsável pela 

repressão ao criminoso, e seus membros atuam geralmente depois do crime ter sido 

cometido. O único caso em que a polícia civil se antecipa é quando faz o policiamento 

preventivo especializado, como no controle de tráfico de entorpecentes em que, sabendo da 

transação, a polícia efetua uma diligência preventiva para deter traficantes e apreender a 

mercadoria. A polícia judiciária é basicamente um instrumento utilizado pelo judiciário 

para a coleta de dados. (MINGARDI, 1992). 

A função de polícia judiciária pode ser desempenhada também pela polícia militar, 

porém somente no âmbito de uma investigação policial militar. 

O inquérito policial constitui instrumento de investigação penal; é o procedimento 

administrativo destinatário das diligências executadas pela polícia judiciária. (CHOUKR, 

2010) 

A lei que disciplina o inquérito policial é o Código de Processo Penal, um Decreto-

Lei anterior ao regime democrático, porém em plena vigência. Cumpre aos utilizadores 

desse instrumento legislativo fazer a adequação de seus preceitos às novas diretrizes 

constitucionais, sob pena de desrespeitar não só a lei maior do Estado brasileiro, mas 

também os direitos humanos.  

Guaracy Mingardi (1992, p. 14) fala sobre as medidas a serem tomadas quando se 

tem notícia de crime nos dias atuais: 

a) constatar a existência de fato do delito; b) verificar meios e modos pelos quais 

foi cometido; c) descobrir a autoria; d) levantar as provas existentes; e) transmitir 

ao Judiciário as informações obtidas; e f) havendo ordem judicial ou flagrante 

prender o acusado. A maneira de transmitir as informações ao judiciário é o 

inquérito policial, instaurado pelo delegado. Nele estão todas as provas 

contatadas após a investigação. 

 

As carreiras policiais civis, segundo a Lei Orgânica, são: agente de 

telecomunicações policial, agente policial, atendente de necrotério policial, auxiliar de 
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necropsia, auxiliar de papiloscopia policial, carcereiro, delegado de polícia, desenhista 

técnico pericial, escrivão de polícia, fotógrafo técnico policial, investigador de polícia, 

médico legista, papiloscopista policial e perito criminal. 

Sobre as carreiras, da forma como são estruturadas, qualquer delegado pode chegar 

a delegado-geral; já os operacionais não têm nenhuma verdadeira possibilidade de carreira 

pela frente. Mesmo que um deles atinja o topo de sua carreira, ainda assim estará 

necessariamente subordinado a um delegado. Todos os cargos importantes na polícia só 

podem ser preenchidos por delegados e a única forma de ascender implica em prestar o 

concurso para delegado, que exige o bacharelado em Direito. (MINGARDI, 1992)  

Para funcionar devidamente, um distrito policial deve possuir minimamente 

funcionários de três carreiras: delegado, escrivão e investigador. A carreira de delegado 

tem seis degraus, que são as classes. O recém concursado é o chamado delegado de 5ª 

Classe e conforme vierem as promoções ele vai passando para a 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª Classe, 

até chegar na Classe Especial, o topo. (MINGARDI, 1992) 

Para cada uma dessas funções há requisitos de escolaridade, de que são exemplos o 

curso superior em direito para o delegado de polícia e o ensino médio para o agente 

policial. (MATSUDA, 2009) 

Os delegados não têm muita opção entre plantão e chefia como investigador e 

escrivão têm (podem preferir trabalhar num lugar ou noutro e quem os aloca é o delegado 

distrital). O recém-formado, saído da ACADEPOL, vai direto para o plantão (delegados, 

escrivães e investigadores). O delegado titular (de primeira classe) e o assistente 

(geralmente de segunda classe) ficam na chefia e, via de regra, tendem a cuidar da parte 

administrativa; os outros trabalham no plantão, desempenhando papel verdadeiramente de 

polícia judiciária. (MINGARDI, 1992) 

O escrivão é o funcionário que transforma as queixas em boletins de ocorrência, 

transcreve depoimentos e transporta para o inquérito os elementos levantados, embora a 

decisão de quem ouvir e o que juntar ao inquérito seja, em última instância, do delegado. O 

trabalho do investigador é o de esclarecer circunstância e detalhes de fatos criminosos, com 

a preocupação de identificar pessoas com eles relacionadas. O escrivão tem mais 

autonomia na delegacia do que o investigador, geralmente preso no trabalho burocrático. O 

escrivão auxilia de forma bastante significativa o delegado no plantão. Mesmo assim, há 

um grande entrosamento entre as funções no plantão, ou seja, todos os policiais acabam 

desempenhando outras funções além das suas em decorrência dos poucos funcionários e do 

excesso de serviço. (MINGARDI, 1992) 
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Com relação ao atendimento, varia muito de acordo com o distrito policial, a equipe 

básica de plantão e o tipo de delito noticiado. Pouca importância se dá para crimes como 

furto, especialmente os de pequena quantia. Furtos de residência só ganham a atenção dos 

policiais quando a vítima é de classe média ou alta. O furto de veículos é noticiado 

imediatamente para a CEPOL, que alimenta o sistema e avisa todas as viaturas. Em ambos 

os casos a perícia no local raramente é feita e nos boletins de ocorrência os policiais 

justificam o descaso com frases como não há campo para a perícia técnica. A classe social 

da vítima é determinante para o atendimento de furto, roubo e lesão corporal. Estelionato 

não é tão comum como furto e roubo, mas quando chega ao plantão ou vira um boletim de 

ocorrência ou é resolvido extrajudicialmente, o que é mais comum. Nesse caso, não é raro 

o policial tentar um acordo ilegal, forçando uma cobrança para proveito próprio. Os casos 

de homicídios são curiosos, pois existe uma diferença com relação à competência de 

atuação. (MINGARDI, 1992) Caso o local do crime tenha sido preservado, a vítima 

estando morta já no momento em que foi encontrada ou morrendo no caminho ou no 

hospital, o Departamento de Homicídio e Proteção à pessoa – DHPP é acionado, fazendo 

uma equipe comparecer à cena do crime. Nesse caso, o próprio DHPP inicia a 

investigação, valendo-se unicamente do registro inicial (boletim de ocorrência) da unidade 

distrital. Já na hipótese de inexistir campo para a realização de uma perícia segura no local 

dos fatos, o registro e o início da investigação incumbirão ao distrito policial, que 

encaminhará inquérito ao DHPP para prosseguimento apenas depois de esgotadas todas as 

providências elucidatórias possíveis e caso não tenha sido alcançada a autoria delitiva. 

Uma pesquisa desenvolvida pela ONG internacional Altus Global Alliance
12

 em 

parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP de São Paulo e com o Centro de 

Estudos em Segurança Pública e Cidadania – CESeC do Rio de Janeiro, sobre o 

atendimento em Delegacias de todo o mundo, possibilitou algumas visitas a distritos 

policiais de São Paulo. Geralmente, os distritos se apresentaram dispostos da seguinte 

forma: o plantão policial no térreo e a chefia no primeiro andar, onde fica o delegado 

titular, o delegado assistente, investigadores e escrivães da chefia e o chefe de cartório.  

O plantão é a porta de entrada da polícia, é onde ocorre o atendimento ao público. A 

estrutura física e material das Delegacias e as condições de trabalho a que são submetidos 

policiais são verdadeiramente precárias, a ponto de alguns delegados de polícia pagarem o 

                                                 
12

 A ONG atua em vários continentes e adota uma perspectiva multicultural para melhorar a segurança 

pública e o sistema de justiça criminal. Para maiores informações, acessar: 

http://www.altus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=49&lang=pt. 
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combustível de viaturas para conseguirem trabalhar. Por outro lado, algumas falhas são de 

responsabilidade do delegado titular, como disponibilizar avisos e informações ao público 

sobre como contatar Corregedoria, Ouvidoria, entre outras. Esse tipo de informação nem 

sempre está disponível. O cidadão deve ter acesso fácil a telefones úteis e portais de 

reclamação, mormente quando se refere a um serviço público tão delicado como o atendimento 

em uma delegacia de polícia, sob pena de se ferir os preceitos democráticos. Exemplo disso é a 

fala de um dos delegados titulares, numa das visitas do grupo de pesquisa da Altus: “a pessoa 

tem que ter coragem de vir falar comigo sobre os problemas da minha delegacia, sobre o mau 

atendimento de um funcionário”, justificando a falta de cartazes com contatos da Ouvidoria e 

da Corregedoria. 

Esse tipo de problema é muito ocorrente em distritos policiais. O que não se pode 

perder de vista é que, apesar da maioria trabalhar dessa forma, há delegacias em que o 

delegado titular orienta sua equipe a desempenhar um bom trabalho, respeitando os cidadãos 

que se socorrem desse serviço e garantindo a boa condução das investigações criminais, de 

acordo com o processo penal constitucional. 

É certo que o plantão policial e a dinâmica acima apresentada é o início não só de 

ocorrências e notícias de crime, mas também é onde tem início a carreira da maioria dos 

policiais. (MINGARDI, 1992) Contudo policiais civis desempenham importantes papéis em 

outras funções como é o caso da Coordenadoria dos CONSEGs. Um delegado de classe 

especial assume uma diversidade de atividades importantes para a educação em direitos 

humanos e para o diálogo entre polícia e comunidade. Outro exemplo é quando o delegado de 

polícia acumula a função de corregedor de presídio, atuando em prol da educação de presos, de 

melhora no tratamento dentário, clínico, entre outras atividades. Ainda, ministrar aulas em 

cursos de formação, aperfeiçoamento e outros oferecidos pela ACADEPOL, além de incitar 

iniciativas em prol da formação dos direitos humanos. Esses exemplos são reais e são ou já 

foram exercidos por delegados do Centro de Direitos Humanos e Segurança Pública da 

Academia de Polícia. 

Mingardi (1992) fala que a estrutura formal de trabalho da polícia civil difere muito 

da maneira como ela efetivamente se organiza para realizar sua atividade de polícia 

judiciária. A primeira está fundamentada na lei, basicamente no Código de Processo Penal 

e na Lei Orgânica da Polícia; a segunda se baseia nos costumes, alguns que remontam aos 

primórdios da República, outros ao Estado Novo, e os mais recentes aos anos de ditadura 

pós-64.  

A polícia judiciária está ligada à lei penal, ou seja, em tese, a valores sociais. Mas 

os valores socialmente prevalecentes nem sempre correspondem à hierarquia legal, que 
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frequentemente representa um ideal que as classes dominantes acham de bom tom venerar, 

sem o menor desejo de respeitar. (COMPARATO, 1983)  

Como ressalta Choukr (2010), para além das meras questões de adequação 

legislativa, há de ser ponderado que, sem uma mudança cultural no sentido do modelo 

acusatório como exteriorização das premissas democráticas no processo penal, uma 

mudança da forma do ser da investigação, pouco será alterado do cenário atual. 

Mas essa estrutura, muito comum em alguns distritos policiais, não pode ser 

generalizada. Há muitos policiais trabalhando para a melhora da postura profissional (e até 

pessoal) dos colegas de profissão. 

Mingardi (1992) fala sobre a hierarquia da polícia e a organização informal. 

Segundo ele, o escalão mais alto – o governador – tem duas formas de influir na polícia: 

alterar a estrutura organizacional (o que pode ou não resultar em mudança na forma dos 

policiais agirem) e quando da escolha do secretário da Segurança, do delegado-geral e dos 

diretores de departamento. As relações conflitivas com o sistema legal são uma constante 

no trabalho policial. Yves Michaud (1992) acredita que os conflitos provêm do fato da 

polícia ter como objetivo primeiro a manutenção de certas leis e da ordem pública ao invés 

do respeito integral a todas as leis. Essa situação faz com que o policial evite cumprir 

determinadas instruções que impliquem em punir a violência formalmente ilegal, mas que 

a ética policial considera como necessária para cumprir a função de manter a ordem. As 

nomeações para cargo de chefia também devem considerar a posição do candidato perante 

os colegas. Se não tiver aceitação, suas ordens poderão ser ignoradas, pois embora não se 

possa afirmar categoricamente o menosprezo do policial pela hierarquia talvez seja uma 

característica da função. Nasce do costume de trabalhar em pequenas equipes, frouxamente 

controladas, e que não podem contatar os superiores a todo momento. 

 

1.2.2 Tortura e corrupção 

 

O policial contemporâneo carrega o estigma de truculento, violento e corrupto. Essa 

imagem negativa está bastante relacionada com a forma de atuar da polícia durante os 

períodos não democráticos, em nome da ordem pública e da preservação da segurança 

nacional, especialmente no regime militar de 1964 a 1985, prendendo, torturando e 

matando pessoas tidas como opositores políticos, para a manutenção de um Estado que não 
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tolerava antagonismos internos.
13

 A tortura foi largamente utilizada, por meio de métodos 

perversos dos mais diversos, e a corrupção também se fez presente.  

Hélio Bicudo (2002) relata que com o golpe de 1964 a antiga Força Pública 

alcançava grande projeção e preparava-se para absorver a polícia civil, que numa tentativa 

de demonstrar eficiência descambou para práticas violentas, sendo o chamado Esquadrão 

da Morte seu principal intérprete. Nascido, em tese, com a proposta de dinamizar o 

organismo policial, no desejo de conquistar posição de maior relevo, o esquadrão resvalou 

para a satisfação de interesses pessoais ou de pequenos grupos sequiosos de poder, 

servindo a quadrilhas de entorpecentes, de jogo e de prostituição. 

Em São Paulo o problema foi grave, segundo o autor, pois “os principais 

implicados na execução dos crimes do esquadrão passaram a atuar no campo da polícia 

política, integrando o sistema de segurança, ao qual transmitiram suas técnicas de ação.” 

(BICUDO, 2002, p. 1) As enormes dificuldades narradas por Bicudo em seu livro Meu 

depoimento sobre o esquadrão da morte para investigar os crimes cometidos pelos 

integrantes desse grupo foram as mais diversas, provocando sua exoneração e uma 

sensação de insegurança constante não só para ele, por conta de suas atividades funcionais, 

mas para toda sua família. 

Mingardi (1992) fala que existem três versões sobre o esquadrão da morte. A 

primeira seria a defendida por Hélio Bicudo, no sentido de que os policiais cometiam 

homicídios visando lucro, vez que protegiam quadrilhas de traficantes do Estado de São 

Paulo, matavam os principais concorrentes. Lembra que não é que a morte de um policial 

(que teria sido a origem do Esquadrão em novembro de 1968) não possa provocar 

represálias. 

Um delegado, professor da Academia de Polícia, referiu-se durante uma aula a 

um caso desse tipo, em que foi forjado um acidente, em pleno prédio do DEIC, 

contra o assassino de um investigador. A questão, porém, é se um grupo de 

pessoas tão pragmáticas como os policiais civis manteriam essa atividade 

homicida por muito tempo se não houvesse algo a lucrar. (MINGARDI, 1992, p. 

67) 

 

Outra versão sobre o Esquadrão tem a ver com a necessidade dos policiais civis de 

manter o prestígio da polícia civil, tendo em vista a concorrência com a polícia militar, vez 

que com o método de trabalho do grupo, os policiais civis encontraram uma forma de 

mostrar serviço, eliminando marginais considerados de alta periculosidade e obtendo 

                                                 
13

 Publicação muito interessante sobre esses métodos não humanitários utilizados pela polícia, mesmo que 

isso importasse em extrair confissões sob tortura, efetuar prisões indistintamente, entre outras coisas, é o 

livro Direito à Memória e à Verdade, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República, que traz uma colação de relatos sobre a época da ditadura militar no Brasil. 
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crédito junto a autoridades estaduais. A última versão é a de que vários membros do 

esquadrão se agregaram a criminosos aos quais vendiam proteção. (MINGARDI, 1992) 

A violência do esquadrão foi aos poucos sendo substituída pela da ROTA (Rondas 

Ostensivas Tobias Aguiar)
14

 da polícia militar, órgão de elite, que era julgado pela justiça 

militar, dificultando ainda mais as possibilidades de condenação. “No início da década de 

70, com a queda da credibilidade do Esquadrão, os membros dessa unidade foram aos 

poucos assumindo o papel de executores que até então cabia aos policiais civis.” A 

corrupção também era forte no período, mas menos noticiada. Mesmo com denúncias 

sobre violência e corrupção, “aparentemente não havia nenhum movimento para melhorar 

a polícia. A inoperância da Corregedoria da Polícia Civil demonstra que a situação, no que 

dependesse do antigo regime, não tendia a melhorar.” (MINGARDI, 1992, p. 68-69) 

A tortura e a corrupção, contudo, não eram práticas exclusivas do esquadrão da 

morte. Vários são os relatos sobre casos daquela época, alguns deles reunidos no livro 

Direito à Memória e à Verdade, da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

Políticos da Secretaria Especial dos Direitos Humanos/PR. Um exemplo é o caso de 

Rubens Beirodt Paiva,
15

 que “teria reunido documentação empresarial a respeito de 

corrupção em contratos para a construção da ponte Rio-Niterói, uma das obras que foram 

conduzidas como alta prioridade pelo regime militar, no período repressivo mais agudo.” 

(BRASIL, 2007, p. 143) Em 1971 foi preso e por um longo período foi considerado como 

desaparecido político até que alguns ossos foram encontrados na praia do Recreio dos 

Bandeirantes, no Rio de Janeiro, com a ajuda de um médico que avaliava presos para 

novas sessões de tortura no período em que esteve sob poder dos militares. (EREMIAS; 

DOSSIÊ, 2002-2007) Um dos relatos sobre Rubens é de que se encontrava, certa vez, na 

carceragem, nu, estendido no chão, com o corpo marcado de pancadas e o abdômen 

enrijecido, clássico sintoma de hemorragia interna. (BRASIL, 2007) 

A eleição e posse de governos democráticos no Rio de Janeiro e em São Paulo em 

1983 contribuiu para renovar o debate sobre as causas e soluções do problema da violência 

                                                 
14

 Maria Victória Benevides (1983, p. 64-66) fala da relação entre a violência da polícia e a violência do 

bandido. Em seu estudo, aparece a ROTA como um ponto de discussão importante, e hoje esse mesmo 

raciocínio vale para o BOPE. Em 1982 as perspectivas políticas para um novo governo despontavam 

fortemente e o papel da ROTA passou a ser discutido em termos de reformulação, manutenção ou extinção, 

e um dos aspectos de maior relevância nessa discussão foi a responsabilidade da própria ROTA na escalada 

da violência marginal por conta da utilização de métodos violentos no trabalho. Não é mais miséria que 

causa violência, mas violência que causa violência. 
15

 Detalhes dos fatos que envolvem o desaparecimento, tortura e a morte de Rubens encontram-se disponível 

na reportagem O caso Rubens Paiva, um homicídio executado e até hoje acobertado pelos setores 

militares, de Márcio Bueno, recolhida no site www.desaparecidospoliticos.com.br. 
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e da criminalidade. Em São Paulo, o secretário de Segurança prometeu ampla reformulação 

na filosofia policial, e o secretário da justiça (José Carlos Dias) reafirmou seus 

compromissos com os direitos humanos. Algumas propostas em São Paulo merecem 

destaque, como: 

(...) o delegado geral da Polícia não será mais indicado pelo secretário da 

Segurança Pública – seus colegas, de classe especial, vão elegê-lo; a corrupção e 

a violência, problemas que se arrastam há anos, serão enfrentados através de uma 

Corregedoria de Polícia eficaz e independente; o redimensionamento da 

Academia de Polícia, a ser transformada em departamento de ensino não apenas 

para acesso à carreira como também para uma constante reciclagem dos 

servidores, aperfeiçoando-os do pontos de vista técnico e dando um sentido ético 

à função social da Polícia. (BENEVIDES, 1983, p. 42) 

 

Mas práticas como tortura e corrupção, apesar de mais tímidas, ainda constituem 

característica presente na polícia civil para extrair confissões e informações.
16

 

Diferentemente do que ocorria no período autoritário, quando as vítimas da tortura 

eram, em geral, opositores políticos, quase sempre provenientes da classe média, hoje o 

alvo desse tipo de ação ilegal são, em sua maioria, pessoas das camadas mais pobres da 

população, que sofrem com a tolerância a abusos por parte da polícia. Essas pessoas não 

são vistas como cidadãos, como sujeitos sem direitos. São vistas como bandidos que 

merecem o tratamento a eles impingido. 

De fato, a atuação truculenta da polícia não deixou de ser uma característica e os 

aplausos da sociedade para ações brutas como as do Batalhão de Operações Policiais 

Especiais – BOPE no Rio de Janeiro, por exemplo, dificultam qualquer alteração nesse 

cenário. Apesar do BOPE ser da polícia militar, simboliza que tipo de policiamento a 

sociedade quer. 

A força de operações especiais ganhou repercussão nacional por meio de dois 

filmes produzidos com base nos livros Elite da Tropa 1 e 2, de Rodrigo Pimentel e outros 

autores. A figura principal do filme é o Capitão Nascimento, um policial violentamente 

honesto, incorruptível, implacável com bandidos e que espanca políticos degenerados, 

como anunciou a Revista Veja (2010). Mas é preciso muito cuidado com a heroicização de 

figuras institucionais como esta, pois funcionam como verdadeiros legitimadores da 

violência em prol de um objetivo maior (que, no contexto atual poderia ser o sucesso das 

Olimpíadas ou da Copa no Mundo no Rio de Janeiro). O resultado político que se quer é a 

retomada do controle do território pelo Governo, mas isso não pode significar desrespeito à 

                                                 
16

 Cristina Neme (2012, p. 19), que trabalhou como pesquisadora na Ouvidoria de Polícia de São Paulo, 

relata que “as denúncias de tortura cresceram até 2000, ano em que 148 casos foram registrados. A partir de 

2001, a incidência dessas denúncias diminuiu consideravelmente, chegando ao registro de 15 casos em 

2009.” Os dados se referem à polícia civil e à polícia militar. 
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dignidade humana, ou o risco que se corre é o de se evidenciar a existência do estado de 

exceção como paradigma de governo de Agamben (2004), em que a terra é de ninguém, 

entre o direito público e o fato político e entre a ordem jurídica e a vida.  

O autor italiano continua, dizendo que a situação de exceção se encontra em estreita 

relação com a guerra civil, a insurreição e a resistência, como uma resposta imediata do 

poder estatal aos problemas internos mais extremos. (AGAMBEN, 2004) Nesse sentido, o 

totalitarismo moderno pode ser definido 

(...) como a instauração, por meio do estado de exceção, de uma guerra civil 

legal que permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas 

também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não 

integráveis ao sistema político. Desde então, a criação voluntária de um estado 

de emergência permanente (ainda que, eventualmente, não declarado no sentido 

técnico) tornou-se uma das práticas essenciais dos Estados contemporâneos, 

inclusive dos chamados democráticos. (AGAMBEN, 2004, p. 13) 

 

O filme sobre o BOPE, aplaudido por muitos brasileiros, mostra ações truculentas 

da polícia militar, da polícia civil, policiais torturando e matando no exercício de suas 

funções, corrupção, entre outras coisas, que a população aceita como razoável desde que 

isso faça com que menos bandidos andem pelas ruas. A violência por eficiência fica muito 

clara. 

Não mais no cinema, mas na vida real, há os recentes episódios de pacificação das 

favelas do Rio de Janeiro, em que o BOPE, a polícia civil e até o exército trabalham juntos 

para acabar com o tráfico nas comunidades. Esse é o novo lugar da polícia, um lugar 

soberano, em que tenta-se inibir ações ilegais contra pessoas que vivem situação de 

exclusão.  

Mesmo com a redemocratização, policiais que participaram de todo o contexto 

cultural de repressão continuaram em seus cargos. A herança mais marcante da ditadura 

para os dias atuais na polícia talvez seja a forte presença da cultura da tortura com técnicas 

ainda muito usadas nas delegacias de polícia, às escondidas, justificada como forma mais 

rápida (e as vezes única) de se conseguir uma confissão, ou de se solucionar crimes e 

proporcionar segurança. 

Graças às práticas constantes, contudo, o legislador brasileiro teve o cuidado de 

considerar tortura como crime na Constituição Federal e na Lei 9.455/97. No âmbito 

internacional há a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes da ONU. 

De fato, o maior conjunto de práticas de tortura se dá quando cidadãos estão sob a 

custódia do Estado, em delegacias, cadeias e presídios. A tortura é um recurso 
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constantemente usado por policiais para obter informações sobre crimes. Com frequência, 

pessoas detidas são torturadas para dar informações. Busca-se logo provocar uma 

confissão, como prova que dispensa a continuidade da investigação. (SALLA; 

PIOVESAN, 2001) 

Benevides (1983) comenta sobre a tortura como método de trabalho da polícia civil. 

Para ela, a tortura, geralmente infligida aos presos e suspeitos oriundos de classes 

populares, é muitas vezes justificada não só por integrantes da própria polícia, mas também 

pela população. A justificativa aparece como algo natural, uma explicação, com aplausos. 

Os motivos que justificariam a violência da polícia civil podem ser descritos dessa forma: 

em primeiro lugar, a tortura, necessária e inevitável, serve para maximizar a eficácia dos 

interrogatórios, já que há informações que só são obtidas por meio do emprego da 

violência física e da exploração do medo; o segundo motivo é de ordem moral, em que se 

pune para dar o exemplo; o terceiro motivo, por mais paradoxal que possa parecer, é de 

ordem humanitária, ou seja, trata-se de proteger o réu confesso, torturando-o 

ostensivamente para livrá-lo da vingança certa dos colegas a quem teria delatado (só 

delatou porque foi torturado; não se poderia exigir o contrário, exclusão da culpabilidade). 

Com a tortura se parte do criminoso para o crime, e não o contrário. O 

interrogatório tem que render. Isso faz parte da lógica como a polícia se relaciona com a 

produção: “(...) a polícia, a instituição, valoriza muito a produção quantitativa e não a 

qualitativa.” (BENEVIDES, 1983, p. 83) 

Mingardi (1992, p. 105) reforça a ideia da dependência da violência para atingir 

eficiência: 

O trabalho policial no início de 1983 era baseado quase que somente na violência 

como forma de conseguir informações. (...) Depois de tantos anos conseguindo 

resultados somente com base na violência, o policial comum se sentia incapaz de 

consegui-lo de outra forma. Se a diminuição da violência pode ter resultado em 

queda no desvendamento de crimes, a preocupação número um da Corregedoria, 

o combate à corrupção, tinha tudo para aumentar a eficiência da polícia 

judiciária. 

 

O mesmo autor fala que, em linhas gerais, a polícia militar viola a integridade física 

de pessoas suspeitas por motivos emocionais, ou seja, pela necessidade de intimidar e 

estabelecer uma hierarquia que torna mais fácil controlar os circunstantes. Já a polícia civil 

tortura por uma questão de método de trabalho. (MINGARDI, 1992) 

Mingardi (1992), ao falar do funcionamento do distrito policial, explica a diferença 

entre o plantão e a chefia e as funções de cada um, apontando que é na chefia que acontece 

o pau, ou seja, a tortura.  
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No plantão, um preso pode ser até espancado, mas não receberá choques nem 

será pendurado. A sala do pau é controlada pelo chefe dos tiras, e fica localizada 

perto da sala dos investigadores. Um investigador do plantão que queira 

trabalhar um preso, tem que se entender com o chefe. Na prática o policial do 

plantão é menos adepto da tortura. (MINGARDI, 1992, p. 37-38) 

 

Uma das abordagens mais interessantes sobre tortura é a de Paulo Endo (2005, p. 

37), em seu estudo psicanalítico sobre a violência na cidade de São Paulo, que fala da 

tortura como uma atividade corriqueira, mais profunda, como forma de violência ilegal 

institucionalizada, uma violência que virou “mercadoria comercializada facilmente, em 

situações bem específicas e por ‘comerciantes’ também específicos.” Os policiais torturam 

não para combater o crime, mas para tirar vantagem do torturado, simplesmente, depois do 

que cessam a prática da tortura, independente de haver ou não êxito com relação à 

investigação. Trata-se da degradação do sujeito, pela usurpação do corpo, em prol do 

poder, do ganho material e do reconhecimento. 

Sobre o tratamento do suspeito pela polícia muito se fala, mas de forma bastante 

sumária para um evento tão complexo. O uso da violência contra suspeitos tem dois 

motivos de ordem prática, admitidos por boa parte dos policiais civis: “a necessidade de 

mostrar serviço, elucidando crimes, e a utilidade da tortura como implemento da 

corrupção. Ignorá-los seria deixar de lado o sentido que a ação tem para seu autor.” O mau 

tratamento faz parte de um processo que se inicia com a seleção do suspeito e termina na 

entrega dele à justiça ou em acordo ilegal, em que o policial exige dinheiro ou o que lhe 

convier ou parecer lucrativo em troca da liberdade. (MINGARDI, 1992, p. 51-52) 

Esse tipo de situação não é uma característica de toda delegacia de polícia. Apenas 

em locais onde o delegado aceita que se inflija o tratamento aos seus presos, e mesmo 

assim há condições. 

As regras sobre quem vai para o pau, e como aplicar a tortura, são as seguintes: 

a) Maneira correta de se tirar serviços de um preso é o pau-de-arara. As outras 

deixam marcas. Na Academia de Polícia um delegado, titular de seu distrito, 

explicou que a maneira mais segura era enrolar pedaços de cobertor nos pulsos 

do preso antes de pendurá-lo, assim não ficariam marcas. (...) O uso ou não da 

máquina de choques fica por conta de quem conduz o interrogatório. (...) b) 

Pessoas de posição social e não-fichadas não devem ser penduradas. Nesse caso 

não interessa a culpabilidade ou não do indivíduo. (...) Sobre os não-possuidores 

de ficha criminal o delegado já citado recomendou em outra aula na Academia 

de Polícia: ‘Só pendurar vagabundo, não primário. Nesse caso, dar uns 

choquinhos no tornozelo. Aconteceu alguma coisa com primário tá no veneno.’ 

(...) c) Criminoso com dinheiro não apanha. O meio de não apanhar é fazer um 

acerto antes. (MINGARDI, 1992, p. 55-56) 

 

 O uso da violência contra suspeitos não visa apenas a necessidade de mostrar 

serviço, apresentar resultado, mas tem um outro motivo de ordem prática, como diz 

Guaracy Mingardi (1992): o implemento da corrupção. 
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A corrupção, prática muito ocorrente na polícia e marcante no funcionamento de 

muitos distritos policiais conforme relatos de Guaracy Mingardi em seu livro Tiras, gansos 

e trutas, nada mais é do que um exercício de influência. Segundo Schilling (1999), é 

exercida onde existem funcionários com alto poder decisório e onde os custos de uma 

decisão contrária ao interesse do indivíduo são altos, como, por exemplo, a prisão. A 

corrupção nem sempre é uma relação de mútuo benefício; por vezes é uma relação de 

poder desigual, aproximando-se da extorsão.  

Um mapeamento das denúncias feitas à Ouvidoria de polícia de São Paulo 

constatou que as denúncias de crimes contra a administração pública, patrimônio e tráfico 

constituem o quarto grande grupo de manifestações, em que prevalecem os crimes de 

concussão e prevaricação que, somados, representam 50% dos casos, e são seguidos por 

tráfico de drogas (16,5%), corrupção (13,7%) e peculato (9,2%). Os demais, 

enriquecimento ilícito, roubo ou furto, estelionato, roubo de carga e facilitação de fuga, 

somam 9,7%. A maioria dessas denúncias (61,5%) se refere à polícia civil. Considerando 

os crimes contra a administração pública, verifica-se que recentemente houve acentuada 

elevação das denúncias de prevaricação, que sofreram um aumento de 270% entre 2008 e 

2009, e de corrupção, que cresceram 178,3% entre 2007 e 2009 (NEME, 2012) 

A corrupção tem sido marca da polícia civil desde sua origem. Os detetives (como 

eram chamados os policiais civis cuja função era de investigação criminal) gozavam de 

uma relativa liberdade de atuação, o que implicava em uma ausência de padrão de conduta, 

levando-se à suspeita, durante muito tempo, do seu envolvimento com o mundo do crime 

(SOUZA, 1998) A estrutura policial brasileira sempre foi, desde o início, complexa e 

confusa e sua atuação sempre esteve intimamente ligada aos interesses políticos vigentes, 

diante da direta vinculação ao Poder Executivo, campo farto à corrupção. 

Nesse sentido, “o funcionário que é pago pelo Estado e, portanto, pela sociedade 

civil para protegê-la, ao contrário, esmera-se em extorqui-la.” Mais do que isso, dispõe e 

faz uso, muitas vezes, daquilo que ao cidadão é mais próprio e singular: sua vida, seu 

corpo. (ENDO, 2005, p. 38) 

A questão da corrupção é cara e complexa. Cara no sentido de custar muito à 

polícia, à sociedade, ao Estado, e complexa pelos diversos fatores que a envolvem. De fato, 

como observa Schilling (2001), a corrupção gera deterioração na possibilidade de uma 

gestão democrática e pode ser vista como uma das formas de crime organizado, que mina a 

confiança na política e faz questionar o fundamento das práticas de governo. “Neste 
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contexto a corrupção deixa de ser vista como uma ‘ilegalidade tolerada’ e começa a ocupar 

sua dimensão como crime, ligado a outros crimes.” 

Para Moccia (2002, p. 6) no contexto da criminalidade organizada, cada vez mais 

diversificada e complexa, não se quer negar ou diminuir a estrema gravidade dos 

fenômenos de corrupção, cujos efeitos são devastadores para o país. Para ele, existe uma  

(...) fenomenologia multiforme de comportamentos fortemente caracterizados 

pela capacidade de provocar danos à sociedade, que impõe como necessidade 

absoluta o processo para aqueles que, em vários níveis e de várias formas, 

contribuíram a criar aquele estado de profunda corrupção.  

 

Isso não justifica as graves violações aos direitos humanos em matéria de coerção, 

ainda que em favor do esclarecimento de um grande número de casos, tornando também 

imediatamente perceptível à opinião pública o estado das coisas. (MOCCIA, 2002) 

Combater a corrupção e a violência policial é uma forma eficiente de diminuir os 

índices de criminalidade. A violência e a tortura são elementos indispensáveis para o bom 

andamento da corrupção, fator criminógeno que além de permitir ao criminoso agir 

impunemente, o obriga a delinqüir mais para manter-se. (MINGARDI, 1992) 

A corregedoria e a ouvidora são órgãos de controle das atividades policiais, típicos 

de um regime democrático, mas que, no Brasil, ainda merecem aperfeiçoamento. Esse 

controle pode ser interno (corregedoria) ou externo (ouvidoria) e varia de acordo com a 

liberdade das instituições e a democracia de cada país. A função de órgãos de controle é 

evitar que a atividade policial ultrapasse limites permitidos por lei quando do exercício de 

suas funções. 

A Ouvidoria e outros mecanismos de controle da atividade policial surgiram em um 

momento histórico em que o diálogo se fazia mais presente entre polícia, sociedade e 

governos estadual e federal. Cristina Neme (2001) fala sobre esse período: 

É nesse contexto que reformas importantes aconteceram, como a criação da 

Ouvidoria da Polícia; a implantação do policiamento comunitário e de programas 

para redução da letalidade em ações policiais; a ampliação do controle judicial 

civil sobre a ação policial; o estabelecimento de normas que obrigam a 

publicação periódica de dados relativos às ocorrências policiais que provocam 

vitimização (de civis e de policiais). 

 

No Brasil se discute democratização da polícia desde a volta ao regime político 

democrático; é um processo lento, pois as instituições não mudam de uma hora para outra e 

sem controle externo é mais difícil promover mudanças substantivas. É importante que o 

controle externo da atividade policial seja apresentado aos policiais como um elemento de 

sua profissionalização, e não apenas como um mecanismo que vai gerar punição. A 

punição por eventuais desvios ou abusos cometidos existirá, mas em termos de gestão é 



50 

 

fundamental que a instituição faça um diagnóstico dos problemas e crie novos mecanismos 

para preveni-los. (NEME, 2011) 

Assim, a atuação da polícia civil tem sido manchada pelo trabalho corrupto e 

violento de muitos policiais, que são os que aparecem nas páginas de jornais e revistas, 

provocando repulsa à figura do policial e criando um perfil difícil de ser modificado. 

 

1.2.3 A Academia de Polícia: ACADEPOL 

 

A Academia de Polícia de São Paulo leva o nome Dr. Coriolano Nogueira Cobra 

em homenagem a um dos seus professores que foi precursor do ensino da investigação 

policial no Brasil, e é, segundo informações disponíveis no sítio eletrônico da polícia civil, 

órgão de nível departamental responsável pela seleção, formação e treinamento de policiais 

civis, bem como pelo aperfeiçoamento desses servidores, com capacidade para receber em 

seus cursos cerca de 1200 alunos. (SÃO PAULO, 2011) 

Esse número provoca algumas dificuldades, como, por exemplo, a de abrirem 

várias turmas, atendendo à demanda real de policiais, para as diversas carreiras, ao mesmo 

tempo em que se tem cursos de aperfeiçoamento, especialização, entre outras atividades 

próprias da Academia. Os cursos para formar policiais precisam ser rápidos e em número 

que a estrutura comporte. 

A ACADEPOL seleciona os candidatos para ocuparem cargos nas quatorze 

carreiras da polícia civil por meio de concurso público. O policial realiza o Curso de 

Formação Técnico-Profissional, cujos currículos variam de acordo com as carreiras, mas 

essas variações são pequenas. As disciplinas são basicamente as mesmas, com maior ou 

menor ênfase para cada carreira. 

Guaracy Mingardi (1992, p. 168-169) fala que a idéia de que só se aprende a 

profissão após anos de experiência é facilmente notada em uma conversa informal com um 

policial. Sua pesquisa de campo revelou opiniões como “a Academia é o maior elefante 

branco da polícia”, “polícia aprende nas ruas”, e “na Academia só ensinam bobagens”. Isso 

porque “sem um dia sequer da Academia, o policial está habilitado para o exercício de 

algumas atividades simples, que pode ter aprendido em outros locais”, tais como disparar 

uma arma e imobilizar alguém. Lembra o autor que há pouco mais de cem anos não havia 

no mundo um curso profissionalizante para policiais, que geralmente eram escolhidos 

devido a estatura, coragem ou experiência no exército. No mesmo sentido, adverte 
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Comparato (1983) que “não é demais dizer que, até há pouco, a polícia nunca existiu neste 

país como órgão do Estado, mas como guarda particular dos senhores de terra.” 

Por outro lado, policiais que trabalham (ou já trabalharam na Academia) enxergam 

o espaço com bons olhos, pois conseguiram alguns bons progressos na área de direitos 

humanos por meio do trabalho contínuo e diário, como é o caso do Centro de Direitos 

Humanos e Segurança Pública Celso Vilhena Vieira da ACADEPOL, cuja missão é 

“conscientizar o policial de sua condição de guardião e destinatário dos direitos humanos, 

valendo-se do inquérito policial como instrumento de valorização da cidadania”. (SÃO 

PAULO, 2006, p. 2) 

O CDHSP funciona dentro da Academia e atualmente conta com oito integrantes. O 

número pequeno de participantes se deve a uma decisão da diretoria atual que restringiu a 

freqüência dos participantes de todos os grupos de estudos da ACADEPOL. A decisão foi 

rechaçada por algumas pessoas, mas elogiada por outras, que vêem a iniciativa como uma 

forma de manter na ativa apenas os verdadeiramente interessados. Mas a participação nas 

atividades não ficou caracterizada como algo fechado, a diferença é que os integrantes 

devem demonstrar, quando pleitearem crescimento do grupo ou o envolvimento da 

Academia, o andamento positivo dos trabalhos, a seriedade na condução desses trabalhos, 

de forma que a direção consegue se envolver mais no que se passa nos grupos de estudos, 

bem como cobrar resultados.  

Outros ex-integrantes que não puderam mais participar das reuniões semanais se 

informam por meio dos colegas e participam de forma esporádica, demonstrando interesse 

no estudo dos direitos humanos. Por vezes, os integrantes do grupo convidam professores 

da própria Academia ou pessoas de fora para palestrar ou participar de iniciativas / 

atividades. 

No CDHSP trabalham professores da ACADEPOL, dos mais diversos cursos, e 

tentam adequar os estudos lá desenvolvidos com o conteúdo programático das disciplinas 

ministradas. O coordenador do grupo atualmente é o Dr. Tabajara Novazzi Pinto, delegado 

de polícia que teve (e tem) importante papel na história da inclusão dos direitos humanos 

na formação do policial. 

Num período curto de tempo (menos de um ano) a diretoria da Academia mudou 

quatro vezes. Isso é prejudicial para o andamento dos cursos, vez que depende da 

estabilidade da direção a estabilidade do plano pedagógico político geral da ACADEPOL. 

Mesmo que o conteúdo programático seja o mesmo, as diretrizes internas sobre a forma de 

conduzir o curso são muito importantes para o desenvolvimento das aulas. As gestões de 
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pessoas comprometidas com a democracia e a cidadania, por exemplo, reúnem os 

professores dos cursos para orientar sobre a linha humanista que a ACADEPOL deve 

desenvolver. 

Ademais, a polícia civil destaca como missões da ACADEPOL: realizar concursos 

públicos para as quatorze carreiras policiais civis, ministrar cursos de formação e 

complementares, realizar atividades de pesquisa, processo seletivo para docentes; entre 

outras atividades, especialmente aqueles decorrentes de legislação ou convênio. (SÃO 

PAULO, 2011) 

A Academia ocupa prédio dentro da Universidade de São Paulo desde 1970. Logo 

na entrada do prédio há um quadro chamado Galeria da Honra com os nomes de policiais 

que morreram no cumprimento do dever. Esse é o campus principal da Academia, mas há 

um segundo, inaugurado em 2009 em Mogi das Cruzes, com espaço para alojar mais 

alunos e professores. (SÃO PAULO, 2011) 

É no campus II, em Mogi, que acontecem as aulas sobre preservação de locais de 

crime, levantamento de vestígios, áreas de treinamento e laboratórios de condicionamento 

físico, defesa pessoal, direção defensiva e operacional, abordagem policial, gerenciamento 

de crises, invasão tática e socorros de urgência, laboratório de antropologia biológica, com 

possibilidade de pesquisa em cadáveres com parceria de universidades, entre outros. (SÃO 

PAULO, 2011) O Campus I ainda é o mais utilizado por conta do fácil acesso.  

A Academia de Polícia tem a seguinte estrutura: assistência policial, secretaria de 

concursos públicos, secretaria de cursos de formação, secretaria de cursos complementares, 

unidade docente de administração policial, unidade docente de criminalística, unidade 

docente de criminologia, unidade docente de medicina legal, unidade docente de polícia 

administrativa, unidade docente de polícia judiciária, congregação, presidida pelo delegado 

de polícia diretor da Academia, e serviço de apoio técnico. (SÃO PAULO, 2011) 

Lá também há o Museu do Crime de São Paulo, cujo acervo tem antigas viaturas e 

casos de crimes de maior repercussão como Chico Picadinho, Crime da Mala e Maníaco 

do Parque, dentre outras informações sobre criminologia e criminalística. (SÃO PAULO, 

2011) 

Em alguns núcleos chamados núcleos do interior, sediados nas sedes dos 

Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – Deinter, a Academia oferece 

cursos complementares. (SÃO PAULO, 2011) 

O organograma da ACADEPOL pode ser representado pela figura abaixo: 
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(SÃO PAULO, 2011) 

 

A ACADEPOL é, portanto, o espaço onde o policial civil vai receber da própria 

instituição a formação em direitos humanos pela primeira vez. É lá que as aulas de direitos 

humanos e outras disciplinas correlatas são ministradas por professores que batalham 

diariamente por um objetivo que lhes parece bastante claro: desenvolver no futuro agente 

da segurança o sentimento de preservação da dignidade humana. Talvez mais do que isso, 

o sentimento de ser portador da dignidade humana e agente de proteção e efetivação desse 

princípio da vida segundo o Estado democrático de direito. 

A formação e convicção do professor é fator fundamental para essa tarefa, vez que 

as aulas são ministradas por policiais convidados pela direção para determinados cursos, 

em razão da experiência que têm ou da atividade que desenvolvem. Os professores de 

direitos humanos, contudo, para ministrarem aulas na Academia, passam por uma espécie 

de banca, cujos membros são todos professores de direitos humanos, geralmente membros 

do CSPDH, que conseguem fazer, de certa forma, uma seleção de perfil, ou seja, somente 

autorizam a entrada de um profissional cuja filosofia seja semelhante à vigente hoje na 

Academia. 
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A formatação atual da Academia de Polícia se deve, em alguma medida, aos Planos 

de Direitos Humanos – nacionais e estadual – que preveem iniciativas de educação – e 

mais especificamente de formação – em direitos humanos para policiais, numa tentativa de 

modificar, juntamente com outras diversas ações, gerações de policiais; reestruturar a 

polícia de forma a ter reflexos positivos na segurança pública, como se depreende do 

próximo capítulo. 
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2 DOCUMENTOS DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA 

PÚBLICA: O QUE HÁ SOBRE A FORMAÇÃO DO POLICIAL CIVIL 

 

Existem alguns documentos que foram lançados pelo governo federal, outros por 

governos estaduais, todos no intuito de melhorar a aplicabilidade dos direitos humanos. 

Para este trabalho interessa aqueles que têm relação direta com os sistemas de justiça e 

segurança e que dizem respeito ao Estado de São Paulo. 

A segurança pública, como um direito fundamental previsto na Constituição, foi 

discutida e complementada nos debates dos Programas Nacionais de Direitos Humanos – 

PNDHs. Em 1996 o presidente Fernando Henrique Cardoso lançou o primeiro Programa 

Nacional de Direitos Humanos – PNDH. Existem três versões do programa, as duas 

primeiras do governo FHC e a última do governo Lula. Está em vigor hoje a terceira 

versão, de 2009. 

A intenção explícita nos Programas é de um sistema único de segurança, com a 

reestruturação das polícias, o incentivo e a implementação de políticas públicas, que 

envolvam governo, organizações não-governamentais e comunidade, “mais amplas e 

complexas do que as iniciativas possíveis às chamadas ‘forças da segurança’, o surgimento 

de nova geração de policiais, disposta a repensar práticas e dogmas.” (BRASIL, 2009) 

O conteúdo desses documentos é de suma importância para o processo de 

conscientização, educação, atuação da população e dos governos em prol dos direitos 

humanos em diversas áreas, inclusive a da segurança.  

Segundo Paulo de Mesquita Neto (2010b), a afirmação da importância da defesa 

dos direitos humanos pela mais alta autoridade política do país quando anunciou o 

primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos reflete e reforça a importância adquirida 

pela questão dos direitos humanos no Brasil. 

No momento da elaboração do PNDH-1, de 1996, uma das preocupações mais 

sérias era o setor da segurança pública, como corrupção, crime organizado, tortura, tráfico 

de drogas e outras violações à lei e aos direitos humanos. Traduzindo algumas dessas 

preocupações mais sérias, abarcou uma série de recomendações, a partir de ampla consulta 

à sociedade, que participou por meio de sugestões e críticas em debates e seminários, com 

vistas, principalmente, a estancar a banalização da morte, obstar a perseguição e a 

discriminação contra os cidadãos e tornar a Justiça mais eficiente, de modo a assegurar 
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mais efetivo o acesso da população ao Judiciário e o combate à impunidade. (BRASIL, 

1996)  

Em razão das recomendações do Programa, algumas modificações significativas 

foram realizadas, dentre as quais se destacam a tipificação do crime de tortura com a 

fixação de penas severas, e a criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, no 

Ministério da Justiça, para coordenar e monitorar a execução do Programa (BRASIL, 

1996), e que teve papel fundamental no decorrer dos anos, incentivando e financiando 

políticas públicas de segurança, de que é exemplo o Convênio n. 30/2007, firmado entre a 

Secretaria e a Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação – 

ANDHEP, situada na Universidade de São Paulo, para diagnosticar a situação dos 

defensores de direitos humanos no Brasil.  

Sobre a segurança das pessoas, dispunha o PNDH-1 medidas de curto e médio 

prazo, como a inclusão nos cursos das academias de polícia de matéria específica sobre 

direitos humanos; a implementação da formação de grupo de consultoria para educação em 

direitos humanos, conforme o Protocolo de Intenções firmado entre o Ministério da Justiça 

e a Anistia Internacional para ministrar cursos de direitos humanos para as polícias 

estaduais; e o apoio às experiências de polícias comunitárias ou interativas, entrosadas com 

conselhos comunitários, que encarassem o policial como agente de proteção dos direitos 

humanos. (BRASIL, 1996) 

Outras propostas de ações governamentais para políticas públicas para proteção e 

promoção dos direitos humanos no Brasil como apoiar a formulação e implementação de 

políticas públicas e privadas e de ações sociais para redução das grandes desigualdades 

econômicas, sociais e culturais ainda existentes no país, visando a plena realização do 

direito ao desenvolvimento, e a proteção ao direito a vida (BRASIL, 1996) demonstram a 

preocupação em atender aos ditames da declaração universal de Direitos Humanos. 

À época, a proteção à vida era uma preocupação emergente devido às pesquisas que 

mostravam o aumento do número de mortes por homicídio no Brasil. Mesquita Neto 

(2010b) fala, com base em dados do Sistema de Informação de Mortalidade, do Ministério 

da Saúde, e projeções de população residente do Anuário Estatístico de 1992, do IBGE, 

coletados pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, que houve um sensível 

agravamento desse problema no país e em quase todos os estados. De fato, a taxa de 

homicídios por cem mil habitantes no Brasil passou de 12,3 em 1980 para 21,3 em 1990.
17

 

                                                 
17

 É fato que a preocupação ainda persiste. Segundo notícia veiculada pela revista Veja On Line da Veja, o 

Brasil teve 49.932 homicídios em 2010 (26,2 mortes para 100.000 habitantes). (CASTRO, 2011) 
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O PNDH-1 previa também algumas medidas de curto prazo para reduzir problemas 

no campo da segurança das pessoas. Especificamente sobre a polícia, dizia: propor projeto 

de lei regulando o uso de armas e munições por policiais nos horários de folga e 

aumentando o controle nos horários de serviço; estimular o aperfeiçoamento dos critérios 

para seleção, admissão, capacitação, treinamento e reciclagem de policiais; estruturar a 

Divisão de Direitos Humanos da polícia federal; estimular a criação e o fortalecimento das 

corregedorias de polícia, com vistas a limitar abusos e erros em operações policiais e emitir 

diretrizes claras a todos os integrantes das forças policiais com relação à proteção dos 

direitos humanos; propor o afastamento nas atividades de policiamento de policiais 

acusados de violência contra os cidadãos, com imediata instauração de sindicância, sem 

prejuízo do devido processo criminal; incentivar a criação de Ouvidorias de Polícia, com 

representantes da sociedade civil e autonomia de investigação e fiscalização; estimular a 

implementação de programas de seguro de vida e de saúde para policiais; apoiar a criação 

de um sistema de proteção especial à família dos policiais ameaçados em razão de suas 

atividades; estimular programas de cooperação e entrosamento entre policiais civis e 

militares e entre estes e o Ministério Público; estimular a criação de cursos de formação de 

agentes penitenciários. (BRASIL, 1996) 

Policiais civis aplaudiram o incentivo a programas de seguro de vida e de saúde, já 

que uma das queixas mais constantes diz respeito ao salário, condições de trabalho, 

estrutura material etc.  

Para o médio prazo, as propostas eram no sentido de incentivar programas de 

capacitação material das polícias, com a necessária e urgente renovação e modernização 

dos equipamentos de prestação da segurança pública; apoiar as experiências de polícias 

comunitárias ou interativas, entrosadas com conselhos comunitários, que encarem o 

policial como agente de proteção dos direitos humanos; apoiar programas de bolsas de 

estudo para aperfeiçoamento técnico dos policiais; estimular a regionalização do 

intercâmbio de informações e cooperação de atividades de segurança pública, com apoio 

aos atuais Conselhos de Segurança Pública do nordeste, do sudeste e do entorno, e a outros 

que venham a ser criados; apoiar a expansão dos serviços de segurança pública, para que 

estes se façam presentes em todas as regiões do país. (BRASIL, 1996) 

Outras medidas que envolvem policiais foram propostas, mas com o intuito de 

melhorar a segurança em geral, o sistema de justiça, a impunidade etc., como atribuir à 

justiça comum a competência para processar e julgar os crimes cometidos por policiais 

militares no policiamento civil ou com arma da corporação, apoiando projeto específico já 
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aprovado na Câmara dos Deputados; regulamentar o artigo 129, VII, da Constituição 

Federal, que trata do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público; 

estimular a criação do serviço Disque Denúncia em todo país e instituir esse serviço nas 

repartições públicas federais que integram o sistema federal de segurança pública. 

(BRASIL, 1996) 

Os crimes dolosos contra a vida cometidos por policiais militares não são mais 

julgados pela Justiça Militar, mas pela Justiça Comum, garantindo maior distanciamento e 

imparcialidade nos julgamentos.  

Em uma palestra proferida em 1996, José Gregori (1996) fala: 

Apesar de todos os percalços, conseguimos - também depois do Plano, em 13 de 

maio - aprovar uma lei que transfere da Justiça Militar para a Justiça Comum os 

crimes comuns dos militares. Era uma velhíssima reivindicação dos grupos de 

direitos humanos - é de justiça destacar o trabalho pioneiro do Deputado Hélio 

Bicudo -, e onde nós éramos, periodicamente, fragorosamente derrotados. Quer 

dizer, chegava a ponto de aprovação, mas na hora da votação o lobby das 

Polícias Militares era fortíssimo e infringiu memoráveis derrotas aos direitos 

humanos. (...) De maneira que, apesar desse projeto não ser totalmente 

satisfatório, marca um tipo de modificação no tipo de resultado que essa idéia 

vinha merecendo, porque a maioria dos Senadores passaram pelo Governo do 

Estado e se aproximaram muito das Polícias Militares (...), mas a pressão da 

opinião pública foi tão grande, inclusive da imprensa, de que alguma coisa tinha 

que se modificar e não poderia pura e simplesmente haver rejeição da idéia. E 

houve a consagração dessa primeira brecha, de que os assassinatos dolosos serão 

julgados pela Justiça Comum.  

 

Na mesma linha, Paulo de Mesquita Neto (2010a): 

O lançamento do Programa Nacional de Direitos Humanos em maio de 1996 e a 

criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos em abril de 1997 

sinalizaram o compromisso do governo federal com a proteção dos direitos 

humanos e com a transformação da sociedade brasileira numa sociedade mais 

igualitária e mais justa. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos se tornou 

rapidamente um núcleo de acompanhamento e apoio a ações e programas de 

defesa dos direitos humanos no Congresso Nacional e nos estados da federação. 

Entre outras medidas importantes propostas pelo Programa Nacional, foram 

aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso leis transferindo da Justiça Militar para a Justiça Comum o 

julgamento de policiais militares acusados de crimes dolosos contra a vida (lei 

federal 9.299/96), tipificando o crime de tortura (lei federal 9.455/97) e 

criminalizando o porte ilegal de armas (lei federal 9.437/97). 

 

O controle externo da atividade policial pelo Ministério Público é um ponto 

curioso. Mais do que controlar a investigação, ou seja, verificar prazos e a condução da 

investigação pelo delegado de polícia, o Parquet passou a ter a possibilidade de 

“desenvolver investigações próprias com o objetivo de sustentar ações penais públicas” 

(CHOUKR, 2010, p. 27) Essa questão ainda não está assentada e provoca grande discussão 

na doutrina e oscilação na jurisprudência e talvez será resolvida somente diante de uma 

reforma global do Código de Processo Penal. Porém, é de se anotar que o projeto de 
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Código Processual Penal que tramitou recentemente no Senado, mas não foi adiante, sendo 

barrado na Câmara, não resolvia a questão.  

Já o disque denúncia tem sido sucesso desde sua criação, contando com a ampla 

participação popular, sendo um dos exemplos mais recentes o episódio da comunidade da 

Rocinha no Rio de Janeiro. A população local alertou a polícia diversas vezes sobre o 

paradeiro de armas e drogas dentro da comunidade após a entrada do BOPE para instalação 

de Unidade de Polícia Pacificadora – UPP.  

Mesmo que não seja possível medir o grau de aumento do respeito aos direitos 

humanos no Brasil, desde o lançamento do Programa de Direitos Humanos houve 

diminuição da tolerância com relação à impunidade e às violações de direitos humanos. 

Graves violações de direitos humanos continuam a ocorrer freqüentemente e em todo o 

território nacional, mas sem a sustentação ou omissão do governo federal, como acontecia 

durante o regime autoritário ou a democracia populista, que, agora, exerce papel ativo na 

proteção e promoção dos direitos humanos, criando condições menos favoráveis para a 

continuidade de práticas ilegais e violentas na resolução de conflitos. (PINHEIRO; 

MESQUITA NETO, 1997) 

Apesar das intenções, o primeiro PNDH não conseguiu, na época, atingir todos os 

objetivos. Tanto é que em 2002, o governo federal propôs o PNDH-2, em complementação 

ao primeiro, incorporando ações específicas no campo da garantia do direito à educação, à 

saúde, à previdência social e assistência social, ao trabalho, à moradia, a um meio ambiente 

saudável, à alimentação, à cultura e ao lazer. (BARAZAL, 2010)  

Enquanto o PNDH-1 enfatizou a garantia de proteção dos direitos civis, o segundo 

Programa previu ações de apoio à execução do Plano Nacional de Segurança Pública – 

PNSP e aos programas e ações que tenham como objetivo prevenir a violência contra 

grupos vulneráveis e em situação de risco; o estímulo ao aperfeiçoamento dos critérios 

para seleção e capacitação de policiais e implantar, nas Academias de polícia, programas 

de educação e formação em direitos humanos, em parceria com entidades não-

governamentais; a inclusão no currículo dos cursos de formação de policiais de módulos 

específicos sobre direitos humanos, gênero e raça, gerenciamento de crises, técnicas de 

investigação, técnicas não letais de intervenção policial e mediação de conflitos; a 

proposição da criação de programas de atendimento psicossocial para o policial e sua 

família, a obrigatoriedade de avaliações periódicas da saúde física e mental dos 

profissionais de polícia e a implementação de programas de seguro de vida e de saúde, de 

aquisição da casa própria e de estímulo à educação formal e à profissionalização; e o 
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incentivo à implantação da polícia ou segurança comunitária e de ações de articulação e 

cooperação entre a comunidade e autoridades públicas com vistas ao desenvolvimento de 

estratégias locais de segurança pública, visando a garantir a proteção da integridade física 

das pessoas e dos bens da comunidade e o combate à impunidade. (BRASIL, 2002) 

Segundo o 4º Relatório Nacional sobre os Direitos Humanos no Brasil do Núcleo 

de Estudos da Violência – NEV da Universidade de São Paulo,  

Em 2008, o ministro Paulo Vannuchi lançou um processo de revisão e 

atualização do Programa Nacional de Direitos Humanos, em uma demonstração 

de que os direitos humanos haviam se consolidado como política de estado, 

concluindo um completo balanço conjunto das políticas implementadas nos dois 

primeiros programas durante o governo Fernando Henrique Cardoso e no 

governo Luis Inácio Lula da Silva. Depois, levou à frente e aprofundou a 

participação da sociedade civil realizando em cada um dos estados federados 

conferências de intensos debates e contribuições e uma conferência nacional, das 

quais resultou o PNDH 3, lançado em dezembro de 2009. (SALLA; et. al., 2010, 

p. 10) 

 

O PNDH-3 é ainda muito recente. Apesar de pressupor os dois anteriores, é de uma 

mudança democrática que o Brasil tá vivendo em muitas escalas. Bem mais extenso e com 

organização distinta, cuidou de aprofundar e ampliar o elenco de direitos, respondendo, em 

grande medida, às demandas nascidas de cinquenta conferências temáticas realizadas desde 

2003, e está estruturado em torno de seis eixos, dentre eles o de segurança pública, acesso 

à justiça e combate à violência. (ADORNO, 2010) 

Segundo Adorno (2010), o Programa mantém cautelas em respeito ao pacto 

federativo e, assim como os dois anteriores, incorpora uma nova concepção de direitos 

humanos, reconhecendo sua indivisibilidade. 

Conforme o eixo orientador sobre segurança pública, acesso à justiça e combate à 

violência do PNDH-3, nos últimos anos o processo de estranhamento mútuo entre 

segurança pública e direitos humanos passou a ser questionado. “De um lado, articulações 

na sociedade civil assumiram o desafio de repensar a segurança pública a partir de diálogos 

com especialistas na área, policiais e gestores” e, de outro, as primeiras políticas públicas 

buscando caminhos alternativos de redução do crime e da violência começaram a ser 

implantadas, a partir de projetos centrados na prevenção e influenciados pela cultura de 

paz. (BRASIL, 2009) 

As propostas elencadas nesse eixo orientador do PNDH-3 articulam-se com tal 

processo histórico de transformação e exigem muito mais do que já foi alcançado, vez que 

o Brasil continua enfrentando problemas sérios de violência e impasses estruturais na área 

da segurança pública. A ausência de diagnósticos, de planejamento e de definição formal 

de metas, a desvalorização profissional dos policiais, o desperdício de recursos e a 
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consagração de privilégios dentro das instituições, as práticas de abuso de autoridade e de 

violência policial contra grupos vulneráveis e a corrupção dos agentes de segurança 

pública demandam reformas tão urgentes quanto profundas. (BRASIL, 2009) 

Nesse contexto, o PNDH-3 aponta para algumas ações como a ampla reforma no 

modelo de polícia e propõe o aprofundamento do debate sobre a implantação do ciclo 

completo de policiamento às corporações estaduais. Reafirma a necessidade de criação de 

ouvidorias independentes em âmbito federal e, inspirado em tendências mais modernas de 

policiamento, estimula as iniciativas orientadas por resultados, o desenvolvimento do 

policiamento comunitário e voltado para a solução de problemas, elencando medidas que 

promovam a valorização dos trabalhadores em segurança pública. (BRASIL, 2009) 

Uma das ações programáticas da diretriz de modernização do marco normativo do 

sistema de segurança pública é  

(...) propor a revisão da estrutura, treinamento, controle, emprego e regimentos 

disciplinares dos órgãos de segurança pública, de forma a potencializar as suas 

funções de combate ao crime e proteção dos direitos de cidadania, bem como 

garantir que seus órgãos corregedores disponham de carreira própria, sem 

subordinação à direção das instituições policiais. (BRASIL, 2009) 

 

A diretriz de promoção da educação em direitos humanos no serviço público tem 

como um dos objetivos a formação adequada e qualificada dos profissionais do sistema de 

segurança pública. As ações programáticas previstas são: oferecer, continuamente e 

permanentemente, cursos em direitos humanos para os profissionais do sistema de 

segurança pública e justiça criminal; oferecer permanentemente cursos de especialização 

aos gestores, policiais e demais profissionais do sistema de segurança pública; publicar 

materiais didático-pedagógicos sobre segurança pública e Direitos Humanos; incentivar a 

inserção da temática dos direitos humanos nos programas das escolas de formação inicial e 

continuada dos membros das forças armadas; criar escola nacional de polícia para 

educação continuada dos profissionais do sistema de segurança pública, com enfoque 

prático; apoiar a capacitação de policiais em direitos das crianças, em aspectos básicos do 

desenvolvimento infantil e em maneiras de lidar com grupos em situação de 

vulnerabilidade, como crianças e adolescentes em situação de rua, vítimas de exploração 

sexual e em conflito com a lei. (BRASIL, 2009) 

Além dos programas Nacionais, São Paulo conta também com o Programa Estadual 

de Direitos Humanos (Decreto n. 42.209, de 15 de setembro de 1997) foi lançado pelo 

Governador Mário Covas. 
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Segundo Mesquita Neto (2010a) é sinal do compromisso do governo de São Paulo 

e das organizações de direitos humanos de trabalharem em parceria no controle da 

violência e na proteção e promoção da cidadania. Surgido também em decorrência do 

Programa Nacional de Direitos Humanos, o Programa Estadual prevê algumas medidas 

relativas à segurança pública, inclusive com relação à formação do policial civil em 

direitos humanos. 

A violência era um problema sério em São Paulo no momento do lançamento do 

Programa de Direitos Humanos – o primeiro Programa estadual lançado – tendo destaque a 

violência policial com graves violações a direitos humanos.  

O problema da violência policial ainda persiste, mostrando que o Programa 

Estadual ainda não conseguiu ser incorporado totalmente pelo governo estadual e pela 

sociedade. O 4º Relatório Nacional sobre os Direitos Humanos no Brasil do NEV aponta 

que, sendo a imprensa uma das maneiras encontradas para monitorar os casos de violência 

policial, segundo o banco de dados da imprensa sobre as graves violações de direitos 

humanos do Núcleo, “no período de 2005-2007, foram registradas 2080 mortes causadas 

pela polícia no estado de São Paulo.” (SALLA; et. al., 2010, p.19) 

Dentre os direitos civis e políticos, o Programa Estadual prevê o acesso à justiça e 

luta contra a impunidade; o fortalecimento da Ouvidoria da Polícia do Estado de São 

Paulo; a promoção de cursos de capacitação na defesa dos direitos humanos e cidadania, 

endereçados a lideranças populares. (SÃO PAULO, 1997) 

Para a segurança do cidadão e medidas contra a violência, o Programa sugere a 

integração dos sistemas de informação e comunicação das polícias civil e militar; a criação 

de cursos regulares para capacitação em gerenciamento de crise e negociação em conflitos 

coletivos, dedicados a profissionais ligados às áreas de segurança e justiça; o 

aperfeiçoamento de critérios para seleção e promoção de policiais, de forma a valorizar e 

incentivar o respeito à lei, o uso limitado da força, a defesa dos direitos dos cidadãos e da 

dignidade humana no exercício da atividade policial; o apoio a programas de 

aperfeiçoamento profissional de policiais militares e civis por meio da concessão de bolsas 

de estudo e intercâmbio de experiências com polícias de outros países para fortalecer 

estratégias de policiamento condizentes com o respeito à lei, uso limitado da força, defesa 

dos direitos dos cidadãos e da dignidade humana; o apoio a realização de cursos de direitos 

humanos para policiais em todos os níveis da hierarquia policial. (SÃO PAULO, 1997) 

Apesar dos Programas Nacionais e do Programa Estadual, muitas questões surgem, 

especialmente a partir deste último, tais como: até que ponto essas medidas foram ou estão 



63 

 

sendo colocadas em prática? Qual a efetividade dessas medidas? Qual o apoio efetivo que 

a polícia civil de São Paulo recebe (do governo e da sociedade) para formar em direitos 

humanos? Esse acompanhamento é um pouco dificultoso.  

De fato, como aponta o Núcleo de Estudos da Violência de São Paulo,  

Apesar de a violência policial ser um grave problema no Brasil, não existem 

informações sistematizadas sobre estas violações. Mesmo a Secretaria Nacional 

de Segurança Pública (SENASP), que reúne boa parte das informações sobre a 

área, não conta com a colaboração dos estados no repasse de dados que 

permitam uma visão nacional do problema. Além disso, as ouvidorias de polícia, 

que também deveriam coletar e organizar tais informações, com vistas ao 

controle externo da polícia, por diversos motivos, não conseguem cumprir essa 

obrigação. (SALLA; et. al., 2010, p.19) 

 

Não só a violência policial é um problema a ser resolvido pelo Estado de São Paulo, 

mas no campo da segurança, ainda são grandes as violações a direitos humanos e bastante 

complexos os problemas a serem enfrentados. 

Outro documento de relevância para o presente estudo é o Plano Nacional de 

Segurança Pública, de 2000. 

Trata-se de um plano de ações, fundado na interdisciplinaridade, no pluralismo 

organizacional e gerencial, na legalidade, na descentralização, na imparcialidade, na 

transparência das ações, na participação comunitária, no profissionalismo, no atendimento 

das peculiaridades regionais e no estrito respeito aos direitos humanos, com objetivo de 

aperfeiçoar o sistema de segurança pública nacional por meio de propostas que integrem 

políticas de segurança, políticas sociais e ações comunitárias de forma a reprimir e prevenir 

o crime e reduzir a impunidade. (PLANO, 2000) 

É certo, contudo, que se trata de um plano de intenções, tendo em vista as 

dificuldades que a segurança, a criminalidade e a violência impõem. O que se deve 

ressaltar é mais uma vez um aglutinamento de esforços do governo federal no sentido de 

propiciar melhorias em uma área tão desgastada e que traz tantos problemas à realidade 

brasileira. 

Mais uma vez a integração entre as polícias estaduais civis e militares é estimulada. 

No âmbito estadual paulista talvez essa integração aconteça, mesmo que de forma precária, 

nos CONSEGs, em que polícia militar e civil dividem responsabilidades com a 

comunidade em ações de melhorias para a segurança local. Mas uma integração dessas 

polícias, em São Paulo ou no país todo, ainda está muito longe de acontecer, especialmente 

no que tange á propostas de treinamento básico e planejamento comum descentralizado.  

O Plano Nacional demonstra grande preocupação com as chacinas e execuções 

sumárias bastante ocorrentes em São Paulo e no Rio de Janeiro, propondo punição mais 
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rigorosa para violência policial mediante criação de mecanismos de punição ao policial que 

se envolver em atividades criminosas, bem como Cadastro Nacional de Policiais Expulsos 

da Corporação, por envolvimento com crime, de modo a evitar que esse ex-policial seja 

contratado por empresas de segurança privada ou outras atividades de guarda, com acesso 

a armas e munições ou poder de mando; e regulamento e controle para unidades de 

repressão e forças policiais, estabelecendo regulamentos e controles rígidos para a ação de 

forças especiais de polícia, por meio dos quais a coordenação e a responsabilidade das 

operações fiquem sempre a cargo de um oficial superior, determinando ainda o registro de 

todos os passos da missão e a identificação em relatório dos policiais, das armas, da 

munição e dos veículos que serão utilizados pelo grupamento destacado para missão. 

É de se observar que esse tipo de ação, se isolada, é um tanto imediatista e não trata 

a causa do problema. Como já se teve a oportunidade de observar, em locais em que o 

Estado não chega, em que a população está mais suscetível a violências vindas não só de 

criminosos, mas também de agentes públicos, muito mais do que repressão e controle é 

importante intervir no sentido de garantir necessidades básicas e educação. 

A idéia seria exatamente criar um tipo de agente de cidadania, quer dizer, um tipo 

de serviço que poderia ser prestado a um país em que a grande maioria não conhece os 

seus direitos, não tem os seus documentos, não sabe a quem se encaminhar quando tem 

reivindicações justas a apresentar. (GREGORI, 1996) 

Medidas de médio e longo prazo, cujos efeitos demoram a ser percebidos 

dificilmente são tomadas por governos estaduais. Qualquer ação é prejudicada na troca de 

mandato político. Um exemplo é a queixa de policiais civis do Centro de Direitos 

Humanos e Segurança Pública sobre a condução do projeto que eles ajudaram a elaborar 

sobre Delegacia Cidadã, que visava um atendimento mais humanizado, com assistência 

social, espaço físico melhor, informações úteis ao público, entre outras melhorias. A 

proposta se desvirtuou do seu propósito original, garantindo bons resultados para o 

governo local, mas desastrosa para a polícia e para a população. 

Assim, qualquer medida deve ser acompanhada de uma transformação cultural, sob 

pena de ser desvirtuada de seu propósito original.  

O Plano prevê outras ações de educação e estrutura, mas cabe aos aplicadores das 

propostas utilizá-las de forma conjunta, relacionadas, por serem fundamentalmente 

imbricadas. O próprio Plano sinaliza que o foco é o da ação integrada, capaz de coordenar, 

avaliar e redirecionar ações e metas propostas, contribuindo para a criação de um Sistema 
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Nacional de Segurança Pública que ofereça alcance amplo e eficaz, na solução do 

complexo problema da violência. (PLANO, 2000) 

O compromisso sobre capacitação profissional e reaparelhamento das polícias 

presente no Plano Nacional está disposto nos seguintes termos: 

A qualificação e a valorização do profissional de segurança pública são pilares 

de qualquer programa consistente de redução da criminalidade. A evolução do 

crime exige constante aperfeiçoamento dos equipamentos e conhecimentos 

policiais. Por outro lado, o policial deve ser permanentemente capacitado para 

servir sua comunidade. É hoje consenso em todo o mundo que a eficiência da 

polícia está diretamente ligada a sua proximidade da população e ao grau de 

confiança alcançado junto à comunidade. Será esta a ênfase dos programas de 

capacitação na área de segurança pública. (PLANO, 2000) 

 

Da mesma forma, a previsão de um Fundo Nacional de Segurança Pública 

destinado a apoiar financeiramente o reaparelhamento, reestruturação e qualificação das 

polícias estaduais e padronizar a capacitação das polícias estaduais, particularmente na 

gestão de segurança pública, mediação de conflitos, operações que envolvam o 

policiamento de manifestações de massa e investigação policial, além de promover a 

integração entre as academias de polícia civil e militar. 

Sobre recursos materiais e condições de trabalho do policial, questão muito 

deficitária e problemática, o Plano não se omitiu. Previu ações para incentivar a criação de 

seguro de vida em favor da família dos policiais mortos em serviço, estabelecer programas 

especiais para aquisição da casa própria, em terrenos públicos, bem como estimular a 

educação formal, a pesquisa científica e a profissionalização do policial; e disponibilizar 

recursos para, mediante contrapartida em ações e compromissos dos governos estaduais 

com os resultados do Plano, promover o reaparelhamento das polícias estaduais, em 

especial na área de comunicação e na criação de delegacias especializadas. 

O Plano Nacional de Segurança Pública serve para dar referências e horizonte de 

como e para onde se deseja chegar, mas a consecução de seus resultados exige um 

compromisso efetivo de todos, numa articulação produtiva entre os Poderes Executivos, 

Legislativo, Judiciário, o Ministério Público, e a sociedade civil em geral. (PLANO, 2000) 

Mas Mesquita Neto (2010) lembra que a proteção e a promoção dos direitos 

humanos dependem não apenas da vontade política e da sociedade civil, mas também, e 

“principalmente, da institucionalização de mecanismos de resolução de conflitos sem o 

recurso à violência ilegal e de proteção e promoção dos direitos civis, políticos, sociais, 

econômicos e culturais de todos os cidadãos.” 

Segue esse molde o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – 

PRONASCI, do Ministério da Justiça, lançado em 2007 por medida provisória (n. 384), 
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que justamente se presta a articular políticas de segurança com ações sociais, envolvendo 

os diversos atores, atuando de forma preventiva. São, ao todo, 94 ações. 

Trata-se de iniciativa que reúne ações de prevenção, controle e repressão da 

violência com atuação focada nas raízes sócio-culturais do crime. (CARDOSO FILHO, 

2010) 

Luiz Eduardo Soares (2007) fala sobre os valores consensuais que o PRONASCI 

endossa e enfatiza:  

Direitos humanos e eficiência policial não se opõem; pelo contrário, são 

mutuamente necessários, pois não há eficiência policial sem respeito aos direitos 

humanos, assim como a vigência desses direitos depende da garantia oferecida, 

em última instância, pela eficiência policial. Tampouco é pertinente opor 

prevenção a repressão qualificada; ambas as modalidades de ação do Estado são 

legítimas e úteis, dependendo do contexto. Polícia cumpre papel histórico 

fundamental na construção da democracia, cabendo-lhe proteger direitos e 

liberdades. Nesse sentido, empregar a força comedida, proporcional ao risco 

representado pela resistência alheia à autoridade policial, impedindo a agressão 

ou qualquer ato lesivo a terceiros, não significa reprimir a liberdade de quem 

perpetra a violência, mas preservar direitos e liberdades das vítimas potenciais. 

Assim, aprimoramento do aparelho policial e aperfeiçoamento da educação 

pública não devem constituir objetos alternativos e excludentes de investimento 

estatal. Não se edifica uma sociedade verdadeiramente democrática sem 

igualdade no acesso à Justiça, a qual depende da qualidade e da orientação das 

polícias (e das demais instituições do sistema de Justiça criminal) e da eqüidade 

no acesso à educação. 

 

Os pontos de que trata o Programa são extremamente positivos e relevantes; 

todavia, seu caráter assistemático, concebido como uma listagem de tópicos e 

compromissos que mal se adaptam às categorias ordenadoras escolhidas ou que o fazem 

com heterogeneidades e assimetrias, provoca redundâncias e lapsos, falhando, 

especialmente, por não se indicar os passos que completarão as iniciativas anteriores, para 

torná-las efetivas. (SOARES, 2010) 

O mais interessante sobre o PRONASCI, contudo é a ênfase na formação do 

policial como uma ação de valorização dos profissionais de segurança pública que visa a 

qualificação das polícias e inclui práticas de segurança-cidadã. Exemplos disso são: 

utilização de tecnologias não letais; técnicas de investigação; sistema de comando de 

incidentes; perícia balística; DNA forense; medicina legal; direitos humanos, entre outros 

cursos, todos oferecidos pela Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública. 

(CARDOSO FILHO, 2010) 

O investimento na questão da formação policial demonstra que o Programa tem o 

objetivo de “levar a polícia brasileira a sair do amadorismo e passar ao patamar da ciência 

e do conhecimento, por meio de um processo permanente de educação em que o policial 

esteja constantemente estudando na academia.” Dessa forma, aprendendo ciência de 
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segurança pública, a polícia terá condições de, aos poucos, substituir sua arma de 

intervenção mais truculenta pela inteligência. (CARDOSO FILHO, 2010) 

Para o alcance dessa formação, o PRONASCI desenvolve ações de ensino a 

distância, graduação e mestrado, inteligência e investigação de crimes. 

Segundo Cardoso Filho (2010), a rede de educação a distância consiste em 

iniciativa que  

(...) pretende capacitar policiais civis, militares, peritos, bombeiros e agentes 

penitenciários em temas relacionados à área de segurança pública, como direitos 

humanos e cidadania, tráfico de pessoas, criminalidade e prevenção, uso 

moderado da força e combate à lavagem de dinheiro. A proposta e de criação de 

telecentros em locais onde os policiais terão acesso ao computador e às 

transmissões da TV corporativa de educação em segurança pública. 

 

Graduação e mestrado visam a implementação de cursos de tecnólogo, 

especialização e mestrado em segurança pública, por meio da Renaesp. Em Inteligência se 

busca a unificação dos sistemas de inteligência para uma melhor efetividade da polícia 

brasileira, destacando ações de identificação, aplicação e produção do conhecimento e 

contra-inteligência. Finalmente, para investigação de crimes o Pronasci proporcionará aos 

órgãos de segurança pública estaduais condições para que as investigações policiais sejam 

realizadas com mais rapidez e eficiência investindo em qualificação profissional e 

modernização das técnicas de perícia. (CARDOSO FILHO, 2010) 

Diante desses documentos todos, portanto, ficou explícito que, atualmente, a 

intenção é a de integração. Também há a idéia de continuidade, ou seja, desde o primeiro 

Plano Nacional lançado pelo governo Fernando Henrique, percebe-se uma evolução, uma 

continuidade de planos elaborados pelo governo federal, governos estaduais, municipais e 

articulando sociedade civil, num esforço de implementar políticas públicas com maior 

eficiência, aproveitando o que foi positivo e investindo no reparo de falhas e deficiências. 

Obviamente, a ideia ainda é muito recente e embrionária, necessita de muito tempo, 

empenho político, social, individual, mas a concepção é inédita, de diálogo, integração e 

cooperação. A segurança não é mais tão-somente uma questão de polícia, é, antes, uma 

questão social – que compreende a vida, a liberdade, a saúde, o trabalho, a moradia, a 

educação –, e antes no sentido cronológico, tendo a polícia como um personagem 

fundamental para garantir que não haja o uso da repressão sem necessidade. 

No campo da segurança pública, no caminho da formação de policiais em direitos 

humanos, os avanços da Constituição Federal e as perspectivas dos Planos Nacionais de 

Direitos Humanos em direção à efetivação dos direitos humanos são imprescindíveis à 

transformação do país, deixando para trás a cultura da exceção, não mais tutelada pelo 
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Estado, além da parceria da população organizada na construção do novo sistema. Os 

planos representam uma mudança no cenário da segurança, tratando o tema de forma mais 

concreta. 

O problema da segurança, assim,  

(...) não pode mais estar apenas adstrito ao repertório tradicional do direito e das 

instituições da justiça, particularmente, da justiça criminal, presídios e polícia. 

Evidentemente, as soluções devem passar pelo fortalecimento da capacidade do 

Estado em gerir a violência, pela retomada da capacidade gerencial no âmbito 

das políticas públicas de segurança, mas também devem passar pelo 

alongamento dos pontos de contato das instituições públicas com a sociedade 

civil e com a produção acadêmica mais relevante à área. Em síntese, os novos 

gestores da segurança pública (não apenas policiais, promotores, juízes e 

burocratas da administração pública) devem enfrentar estes desafios além de 

fazer com que o amplo debate nacional sobre o tema transforme-se em real 

controle sobre as políticas de segurança pública e, mais ainda, estimule a 

parceria entre órgãos do poder público e sociedade civil na luta por segurança e 

qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Trata-se na verdade de ampliar a 

sensibilidade de todo o complexo sistema da segurança aos influxos de novas 

idéias e energias provenientes da sociedade e de criar um novo referencial que 

veja na segurança espaço importante para a consolidação democrática e para o 

exercício de um controle social da segurança. (OBSERVATÓRIO, 2011) 

 

As ações dos profissionais da segurança pública, em especial do policial civil, não 

se articulam por si só, de forma automática, mas requer que o profissional reconheça e 

coloque em evidência as circunstâncias existentes e que se relacionam. Os trabalhos não 

podem ser feitos de forma fragmentada, tendente ao estranhamento e distanciamento dos 

policiais com outros agentes da segurança e a população; devem ser integrados, 

articulados, devem considerar o coletivo, a heterogeneidade, vez que a questão da 

segurança é complexa demais para ser estudada e tratada de forma que não seja a da 

interface. 
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3 A FORMAÇÃO DO POLICIAL CIVIL EM DIREITOS HUMANOS 

 

Este capítulo será dedicado à apresentação do trabalho de campo realizado, com 

alguns apontamentos mais diretos sobre o objetivo principal da investigação. Esse passo, 

contudo, exige que se fale um pouco mais sobre a educação em direitos humanos e a 

formação do policial em direitos humanos, como temas que precedem o que se buscou com 

as entrevistas e nos planos de ensino disponibilizados pela Academia de Polícia. 

 

3.1 Educação em direitos humanos 

 

A educação é um direito humano; é um direito fundamental para a realização de 

outros direitos, como o exercício da liberdade de expressão, do acesso à informação que 

possibilite o usufruto dos direitos civis e políticos, dos direitos sociais e econômicos. 

(SCHILLING, 2008) 

O reconhecimento da educação como um direito fundamental e de sua importância 

está registrado em documentos internacionais, bem como no esforço de profissionais e 

organizações em algumas iniciativas, debates, encontros, merecendo destaque especial a 

Comissão Internacional sobre a Educação da Organização das Nações Unidas para a 

educação, a ciência e a cultura – UNESCO, em cujo relatório sobre a educação para o 

século XXI “a educação surge como um trunfo indispensável à humanidade na sua 

construção dos ideais da paz, da liberdade e da justiça social.” (UNESCO, 2010, p. 5) As 

políticas educacionais constituem “um processo permanente de enriquecimento dos 

conhecimentos e dos savoirfaire – e talvez, sobretudo – um recurso privilegiado de 

construção da própria pessoa, além das relações entre indivíduos, grupos e nações.” 

(UNESCO, 2010, p. 6) 

Respeitar os direitos humanos é reconhecer que toda pessoa é única e que suas 

qualidades não devem ser usadas para discriminar. É se conscientizar de que todos são 

diferentes e de que essa é a grande riqueza da humanidade. (MATSUDA, 2009) 

Segundo Benevides (2007), a educação em direitos humanos, permanente, 

continuada e global, está voltada para a mudança cultural e é pautada em valores “para 

atingir corações e mentes e não apenas instrução, ou seja, não se trata de mera transmissão 

de conhecimentos.” Além disso, deve abranger, igualmente, educadores e educandos. É a 
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formação de uma cultura que visa transformar valores como justiça, igualdade, liberdade, 

tolerância, solidariedade, em práticas. 

A cultura de respeito à dignidade humana orienta-se para a mudança no sentido 

de eliminar tudo aquilo que está enraizado nas mentalidades por preconceitos, 

discriminação, não aceitação dos direitos de todos, não aceitação da diferença. 

(BENEVIDES, 2007)  

 

Nesse sentido, Genevois (2010) entende educação em direitos humanos como 

aquela que objetiva formar a consciência do indivíduo para que ele seja o sujeito de sua 

própria história, visando incutir o ideal de uma sociedade justa e democrática, o espírito de 

tolerância e a fraternidade ao mesmo tempo em que a determinação de lutar pelos que não 

têm direitos. 

De acordo com Zenaide (2007, p. 19), a educação em direitos humanos no Brasil, 

assim como na América Latina, “surgiu no contexto das lutas sociais e populares como 

estratégia de resistência cultural às violações aos direitos humanos e como fundamentos 

para o processo emancipador de conquista e criação de direitos.”  

Nesse momento de resistência cultural é que algumas tensões, como as apontadas 

pela UNESCO (2010) – global/local, universal/singular, tradição/modernidade, longo/curto 

prazo, competição/respeito pela igualdade de oportunidades, desenvolvimento dos 

conhecimentos e as capacidades de assimilação do homem, espiritual/material –, passam a 

ser consideradas, numa perspectiva crítico-transformadora dos valores, atitudes, relações e 

práticas sociais e institucionais. (ZENAIDE, 2007) 

Para Benevides (2007), “ser a favor de uma educação que significa a formação de 

uma cultura de respeito à dignidade da pessoa humana, significa querer uma mudança 

cultural, que se dará através de um processo educativo.” É a não satisfação diante de 

valores que embasam a sociedade, como o longo período de princípios de respeito à 

dignidade da pessoa humana, a começar pelo direito à vida; a política oligárquica e 

patrimonial; o sistema de ensino autoritário, elitista e muito mais voltado para a moral 

privada do que para a ética pública; a complacência com a corrupção, dos governantes e 

das elites, assim como em relação aos seus privilégios; o descaso com a violência, quando 

exercida exclusivamente contra os pobres e os socialmente discriminados; as práticas 

religiosas ligadas ao valor da caridade em detrimento do valor da justiça; o sistema familiar 

patriarcal e machista; a sociedade racista e preconceituosa contra todos os considerados 

diferentes; o desinteresse pela participação cidadã e pelo associativismo solidário; o 

individualismo consumista. 
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De fato, são inúmeras as experiências desenvolvidas por diversos atores sociais, 

heterogêneas, diversas, com diferentes graus de continuidade / descontinuidade. São 

maneiras diversas de transportar / traduzir o conteúdo das declarações contidas nos 

documentos escritos à vida das pessoas. (SCHILLING, 2008) 

A pergunta que se coloca, de acordo com Benevides (2007) é: que efeitos se quer 

com esse processo educativo? O que se quer é uma formação que leve em conta algumas 

premissas, tais como a vivência do valor da igualdade em dignidade e direitos para todos; o 

desenvolvimento de sentimentos e atitudes de cooperação e solidariedade; a tolerância, não 

apenas como tolerância passiva da mera aceitação do outro, com o qual pode-se não estar 

solidário; o desenvolvimento da capacidade de se perceber as consequências pessoais e 

sociais de cada escolha, instigando o senso de responsabilidade; a participação, a crítica e o 

comprometimento com a mudança de práticas e condições da sociedade que violam ou 

negam os direitos humanos; a formação de personalidades autônomas, intelectual e 

afetivamente, sujeitos de deveres e de direitos, capazes de julgar, escolher, tomar decisões, 

serem responsáveis e prontos para exigir que não apenas seus direitos, mas também os 

direitos dos outros sejam respeitados e cumpridos.  

A grande dificuldade, porém, é desenvolver um trabalho dessa natureza 

contrariando aspectos culturais que parecem extremamente persistentes, em especial em 

um país como o Brasil, que conta com uma educação fragilizada, em que aspectos 

estruturais e conjunturais são negativos para a realização plena e universal desses direitos. 

(SCHILLING, 2008) 

O grande desafio contemporâneo, segundo Schilling (2008), é não aceitar 

isolamentos – por idade, sexo, sexualidade, raça, etnia, classe ou grupo de status social ou 

profissional. É importante negar e criticar a ideia do não falar com estranhos e sim tentar o 

exercício de negociar os conflitos numa perspectiva de mais igualdade (de poder, de saber, 

de participação). O diálogo e a aproximação dos diferentes não são simples; é um campo 

de luta que tem como norte uma ideia de fraternidade ainda não suficientemente construída 

e muito menos praticada. Trata-se de uma tensão para a qual se deve tentar construir 

respostas provisórias e flexíveis frente ao quadro hoje existente quando comprometido com 

a realização do direito humano à educação, não como um discurso utópico, mas como 

práticas que permitem com que o direito se realize.  

Diante desse quadro, a educação em direitos humanos para o policial precisa 

considerar algumas particularidades, algumas características muito peculiares sobre um 

profissional inserido em um contexto de discriminação, intolerância, resistência a 



72 

 

mudanças, violência. O campo da segurança pública no Brasil, as dificuldades de formação 

e estrutura para o trabalho desses agentes e a cultura ainda muito fragilizada com relação à 

solidariedade, não só dos policiais, mas da população como um todo, são desafios 

concretos que se colocam frente à educação em direitos humanos e à formação desse 

público em direitos humanos. 

É fundamental, nesse sentido, que se desperte a sensibilidade dos envolvidos no 

processo formativo, desenvolvendo potencialidades e abrindo-os para a escuta das 

necessidades dos sujeitos, despertando o reconhecimento e o senso de responsabilidade 

entre eles e os usuários dos serviços que prestam. Que se pense em um trabalho pautado na 

tolerância, na inclusão social, na diversidade, na interação, que rompa com a lógica 

verticalista, patriarcal, hierarquizada e rígida da polícia. 

Dubois (2007) menciona um curso de sucesso para agente de execução das leis 

baseado na diversidade dos responsáveis pelo projeto e implementação do curso, que 

contempla, além de policiais e educadores, um sociólogo especializado em terapia familiar, 

especialistas em ética, comunicação interpessoal e sistemas de justiça criminal, e um 

terapeuta. A participação ativa de policiais é também imprescindível, mostrando 

familiaridade / proximidade / simpatia com a temática dos direitos humanos. Como o 

próprio autor diz, essa combinação é difícil de se repetir, mormente quando se trata da 

instituição policial, ainda muito fechada à ideia de incorporar profissionais e informações 

de vários campos do saber. 

Mas a diversidade seria ideal, enriqueceria o curso de direitos humanos para 

policiais civis e contribuiria para que os passos fossem cada vez mais largos rumo à 

aceitação da diferença, da tolerância, da solidariedade, enfim, de valores humanistas 

preciosos, deixando para trás a ideia de direitos humanos como algo que retarda o estado 

de direito. 

O que não se pode perder de vista é que a educação como fator isolado não 

construirá outra instituição policial. A educação em direitos humanos não tem, sozinha, 

capacidade de transformação social.  

É preciso ter a consciência de que a formação é o estágio inicial, mas que o 

processo educativo em direitos humanos é contínuo. Sua finalidade maior é a 

constituição de uma cultura de direitos humanos e, nesta perspectiva, está sempre 

em renovação. (TAVARES, 2007, p. 487) 

 

É preciso reconhecer que 

(...) a educação em direitos humanos para as forças de segurança tem seus 

limites. Não é razoável esperar que a educação ponha fim às violações dentro de 

um ambiente repleto de abuso sistêmico, ou que cure transgressores que se 
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deleitam com o prazer perverso de infligir dor ou exercer o poder físico sobre a 

vida. (DUBOIS, 2007, p. 456) 

 

A introdução formal dos direitos humanos no currículo espelha a preocupação que a 

polícia civil de São Paulo vem demonstrando com a temática, mas a reforma deve ser 

muito mais ampla para que os efeitos de uma transformação cultural sejam coletados.  

Nesse sentido, Genevois (2010) acredita que direitos humanos não se aprendem tão 

somente em salas de aula; permeiam momentos da vida, atos do cotidiano. A educação em 

direitos humanos visa criar um estado de espírito de permanente vigilância. Assim, a 

criação de uma disciplina sobre direitos humanos no programa de formação, reservando 

um período para ensiná-la, não trará resultados se o conteúdo abordado não estiver 

associado a práticas, à vivência de experiências que afetem os sentimentos.  

 

3.2 Formação do policial civil em direitos humanos 

 

 A formação do policial civil em direitos humanos é questão bastante específica. 

Trata-se de ensinar direitos humanos – como disciplina e como tema transversal – a 

policiais recém aprovados nos concursos para as carreiras em seus cursos para ingresso na 

instituição e para o necessário aperfeiçoamento no trabalho. Em São Paulo, a formação dos 

policiais civis acontece na Academia de Polícia. A disciplina direitos humanos é 

ministrada desde 1998. Embora a temática possa ser abordada nos cursos iniciais, de 

aperfeiçoamento, especialização, bem como em diversas outras atividades educativas, a 

formação de que trata esta investigação concerne ao curso inicial do policial na 

ACADEPOL, que se chama curso de formação. Interessa, neste trabalho, o primeiro 

contato do policial civil com direitos humanos dentro da instituição. 

Formar em direitos humanos significa direcionar a atuação de profissionais, 

mostrando que não há neutralidade em suas ações, fazendo-os sentir que são, ao mesmo 

tempo, produto e produtores do sistema de relações do qual fazem parte, não só 

profissionalmente, mas também como atores sociais. É contribuir na construção da cultura 

da dignidade humana, tocando os estudantes de forma a gerir a dualidade que existe na 

prática policial, sobre o real e o ideal, formando profissionais humanistas e auxiliando na 

transformação da polícia civil, favorecendo uma construção identitária diversa daquela que 

acredita no profissionalismo e na eficiência como fatores opostos aos direitos humanos. 

Ao pensar na formação dos policiais civis a instituição deve considerar que tipo de 

polícia a sociedade quer / precisa. As competências que um policial civil deve ter mudam 
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de acordo com o tempo (talvez não no mesmo ritmo que a cultura organizacional), de sorte 

que é papel da Academia estar preparada para atender às demandas que surgem. A 

introdução dos direitos humanos como disciplina nos cursos da ACADEPOL surgiu num 

momento em que não mais se tolerava policiais que não conhecessem e respeitassem as 

normas humanistas internacionais e nacionais; que não mais agissem como se tivessem em 

suas mãos o poder de cometer atos bárbaros para resguardar uma segurança nacional. 

Medida ousada de um diretor que aproveitou o momento interno e político para dar um 

passo rumo à democratização da polícia civil paulista, a introdução da disciplina direitos 

humanos no currículo ainda encontra resistência não só da própria polícia, mas também de 

parcela da sociedade. 

O currículo da Academia de Polícia é um instrumento que pode ser utilizado para 

aferir que competências a instituição deseja para o policial que está formando. Em 

momento oportuno, a análise dos dois programas disponibilizados pela Academia de 

Polícia de São Paulo ajudará a entender como se dá a formação e o que se espera do 

policial paulista atualmente. 

Inserir a solidariedade, a tolerância, o diálogo, vivências que afetem os sentidos dos 

policiais nos cursos de formação é um passo importante para promover qualquer tipo de 

mudança na instituição, contudo, essas medidas, por si só, não tem o condão de 

transformar o pensamento e a prática na polícia (ou em qualquer outro campo). A 

transformação depende de um esforço sistêmico, que abrange os mais diversos aspectos. 

De acordo com Benevides (1983), fatores negativos em termos materiais 

contribuem para as falhas da instituição policial, principalmente com o aumento da 

criminalidade. A falta de policiamento ostensivo, péssimas condições de trabalho, baixos 

salários e pouca instrução para enfrentar situações de complexidade e perigo são alguns 

desses fatores. 

A seleção de pessoas para o ingresso nas carreiras, a formação, a cultura 

profissional que se passa, a preocupação em promover cursos de aperfeiçoamento, entre 

outras medidas somam-se aos esforços de transformação como fatores que se fazem 

necessários. 

Respostas a entrevistas que Benevides (1983, p. 40) menciona em seu livro, 

realizadas em 1982 por Rosa Maria Fischer, revelam a preocupação com a conscientização 

do policial judiciário com relação à violência e à transformação social e política que 

acontecia no Brasil no momento da redemocratização: 
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“A polícia tem que agir mesmo. Já pensou se não houvesse polícia?” Algumas 

respostas qualificam o tipo de policiamento necessário – “rigoroso, mas tem que 

se conscientizar o policial, pois é deles que começa a violência” (...) “O que se 

pode fazer para diminuir a violência da polícia?” (...) “Cabe a cada um de nós 

tentar também conscientizar o policial, pois não se combate a violência com a 

violência.” “Dar um prensa neles e ter um papo sério sobre o que está 

acontecendo.” “Conscientizar o policial de que sua função é levar a paz e não 

fazer com que a população tenha medo dele.” 

 

Ainda, a autora faz referência ao recrutamento e à atuação da polícia e aponta a 

necessidade de a sociedade exigir melhor nível de educação e humanidade dos policiais. 

(BENEVIDES, 1983)  

Cano (2006) explica que “dada a frequência com que acontecem casos de desvio de 

conduta policial no país, é preciso reagir com uma abordagem sistêmica, repensando os 

critérios de formação, seleção e fiscalização, bem como a cultura profissional”, não 

bastando a punição ou a expulsão de indivíduos desviados. 

Guaracy Mingardi (1992) aponta alguns problemas que envolvem a formação em 

direitos humanos do policial civil. Para o autor, a cultura institucional prejudica 

sobremaneira qualquer tentativa de mudança. Para ele, a formação ocorre, de fato, na 

prática, durante o exercício da profissão, e na predominância da instituição policial na 

formação individual. A mudança cultural esbarra em algumas dificuldades, mas é possível 

de acontecer, de forma bem mais lenta e dispersa, por meio da troca de gerações de pessoas 

que agregam alguma coisa do que aprenderam na Academia e na prática, podendo fazer 

alguma diferença. 

Exemplo disso é a influência que alguns delegados ou mesmo a equipe toda de 

trabalho tem sobre o recém-formado, que sai da ACADEPOL e começa seu trabalho no 

plantão policial. 

Os chefes não os querem em suas equipes, não estão entrosados com o sistema 

de trabalho. O iniciante ainda guarda o pouco de idealismo com que entrou na 

polícia, e algumas poucas noções que lhe foram inculcadas na Academia, 

portanto, nem sempre está disposto a ajudar num interrogatório violento ou a 

participar de um acerto. (MINGARDI, 1992, p. 39-40) 

 

Bastos (2008) ressalta que aos poucos vão se formando diferentes policiais, com 

diferentes pensamentos. Mas o processo é complicado, pois construir o novo é algo 

perigoso, assustador, ameaçador, por consistir em rupturas com o passado. Mudanças 

geram conflitos inevitáveis, resistências internas, e, por isso, é um erro considerar a polícia 

civil de São Paulo como um bloco homogêneo. É possível encontrar dentro de uma mesma 

instituição grupos de pessoas que defendem projetos diferentes, que são adeptas de 

diferentes correntes. 
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No caso de São Paulo, pode-se dizer, existem pessoas afinadas com a corrente 

humanista, cuja maior expressão talvez seja o já mencionado Centro de Direitos Humanos 

e Segurança Pública Dr. Celso Vilhena Vieira. Os membros do grupo de pesquisa são 

pessoas (quase todos delegados) comprometidas com o ensino dos direitos humanos, não 

só na disciplina própria, como aponta o relatório de atividades de 2006: “através da 

atuação do CDHSP foi feito um esforço enorme no intuito de se definir e adequar o estudo 

dos direitos humanos com conteúdo programático das disciplinas ministradas” nos cursos 

da ACADEPOL e nos núcleos de ensino que a Academia possui em todo o Estado, junto às 

diretorias do departamento. (SÃO PAULO, 2006, p. 2) 

É importante dizer que os professores da Academia empenhados na formação em 

direitos humanos têm o CDHSP como grande aliado para o desenvolvimento de suas 

ações. O grupo existe desde que a disciplina direitos humanos ganhou espaço na grade 

curricular dos cursos de formação, por iniciativa do Dr. Tabajara Novazzi Pinto e ao longo 

dos anos resistiu às divergências internas, ganhou reconhecimento oficial e se fortaleceu, 

servindo como verdadeiro um aporte, um suporte institucional – até mesmo diante de 

pensamentos contrários dentro da própria polícia civil – sem o que algumas ações seriam 

inócuas ou sequer seriam possíveis de acontecer.  

Não obstante, Ricardo Balestreri (2003) critica a forma como o princípio de direitos 

humanos tem sido tratado nos programas de formação policial. Segundo ele, há uma 

tendência em transformar direitos humanos em conteúdos desvinculados da prática 

policial, tratando a temática como disciplina isolada sem conexão com as outras. 

As decisões acerca das propostas curriculares, da escolha das disciplinas e a ênfase 

que cada uma deve ter em cada um dos cursos (para cada carreira) são tomadas pela 

direção da Academia de Polícia. Contudo, em São Paulo, a forma de trabalhar o conteúdo 

programático, desde que não se abandone as ementas, é livre e depende em grande medida 

da visão subjetiva de cada professor e de sua formação específica. Nesse aspecto as 

reuniões do grupo de pesquisa de direitos humanos são valiosas, vez que os professores 

participantes (de direitos humanos ou de outras disciplinas) afinam seus métodos de 

trabalho e as abordagens da temática em sala de aula. 

A despeito dos esforços dos membros do CDHSP, justamente no sentido de tornar 

direitos humanos tema transversal às disciplinas ministradas nos cursos de formação, 

Balestreri (2003) questiona a ausência de uma postura transdisciplinar no tratamento dos 

direitos humanos e, ainda, postula uma melhor formação dos policiais e o aumento de suas 

competências. 
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Assim, a responsabilidade do corpo docente é cada vez mais complexa e exige um 

preparo para o enfrentamento das diversidades do cotidiano social. Essa questão está 

diretamente ligada à forma como o professor é recrutado para ministrar aulas (BASTOS, 

2008) e será melhor discutida no tópico concernente às entrevistas realizadas durante o 

trabalho de pesquisa, revelando que os professores da Academia de Polícia de São Paulo 

são convidados em razão de suas experiências ou afinidade com determinado tema, com 

exceção dos professores de direitos humanos, que passam pelo crivo de uma banca 

formada por membros do CDHSP.
18

 

A formação do policial é uma ação estratégica de política pública de segurança. 

“Não haverá defesa social sem que os profissionais que a sustentam não responderem 

adequadamente a ela.” (BASTOS, 2008, p. 28)  

O currículo deve ser visto como um diálogo cultural, como uma interação da polícia 

com eventos locais e globais, como, por exemplo, em situações em que a formação policial 

produza impacto no combate ao crime organizado, favorecendo o entendimento sobre a 

expansão e a instalação desse tipo de criminalidade (BASTOS, 2008), o que reflete 

naquela questão sobre que polícia se quer. A formação deve ter o condão de incorporar um 

olhar integrador, afastando o preconceito à diferença, preservando os direitos humanos. 

A ideia de diálogo e integração é fundamental para o trabalho do policial. Assim 

como o recém-formado, o policial em atividade há mais tempo não se articula por si só 

com diferentes atores sociais ou instituições. Essa articulação depende do reconhecimento 

de que o trabalho em rede é mais produtivo, eficiente, consistente. Não só o trabalho da 

polícia não deve ser isolado, fragmentado; juízes, promotores, ONGs e outros atores 

sociais, tendentes ao estranhamento e distanciamento podem encontrar na integração 

possibilidades de enfrentamento de questões sérias na área da segurança. 

Ao formular os programas de direitos humanos a Academia deve também 

identificar os principais fatores de conflito entre a instituição policial e o tema, que 

acabam, no dia-a-dia, contribuindo para que o desrespeito e abusos ocorram. No contexto 

dos direitos humanos há vários resquícios que mitigam os efeitos positivos das mudanças 

estruturais, como os resquícios coloniais, do estado de emergência, da impunidade. Uma 

                                                 
18

 Carlos Afonso da Silva (2007, p. 202) explica que “os professores da Academia de Polícia de São Paulo 

são selecionados em concurso público de provas e títulos, sendo pinçados em sua grande maioria entre os 

próprios profissionais de segurança paulista. Na sua enorme maioria são os delegados de polícia que 

compõem o corpo docente, mesmo assim juízes, promotores, peritos criminais, escrivães, investigadores, 

papiloscopistas e outros servidores públicos estaduais (requisito básico para a inscrição nos concursos de 

seleção de professores) também integrarem seus quadros.”  
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vez identificados, diminuir os impactos desses fatores torna-se o objetivo educacional que 

determina o conteúdo do curso. (DUBOIS, 2007) 

Afinar o comportamento ético do policial com a legislação internacional de direitos 

humanos não é uma tarefa fácil em um contexto em que ainda prevalecem subsistemas 

normativos dentro das forças, da unidade e da instituição e que justificam muitas das 

violações. Para que isso seja possível, é importante criar uma atmosfera que não seja 

ameaçadora para que o curso tenha eficiência, falando em dignidade humana, 

profissionalismo e outros assuntos que envolvem a temática de forma a não tratar direitos 

humanos como algo abstrato, inclusive incentivando a utilização de situações hipotéticas, 

construídas através de experiências dos participantes, permanecendo sempre no campo 

prático. (DUBOIS, 2007) 

Segundo Carlos Afonso da Silva (2007, p. 137), 

A formação deve estar comprometida com a paz e a cidadania e conectada com 

os avanços da ciência. Só assim será possível desenvolver a construção de 

conceitos teóricos e práticos de segurança pública, de Polícia Militar, de Polícia 

Civil, entre outras instituições, que expressem os valores, as garantias e o sentido 

de ordem para o Estado Democrático de Direito e para a sociedade organizada.  

 

O mesmo autor observa que os policiais desenvolvem uma compreensão 

equivocada dos direitos humanos, pois não experimentaram em suas vidas o exercício 

dessas prerrogativas. (SILVA, 2007)  

Daí a necessidade de aproximar as aulas da prática, de se trabalhar com o estado de 

espírito dos alunos trazendo situações concretas que afetem seus sentidos.  

As escolas de polícia devem promover a contínua formação e capacitação dos 

quadros policiais e administrativos, difundindo o conhecimento teórico com a 

respectiva aplicação prática, participando ativamente da atividade finalística, na 

pesquisa e no estudo de casos, manuseando estatísticas e promovendo a 

atualização da grade curricular. O conhecimento deve ser difundido de forma a 

possibilitar que o policial possa agregar valores das ciências naturais e sociais, 

especialmente aqueles necessários às atividades investigativas, tais como: locais 

de crimes, lógica, ética, direitos humanos, meio ambiente, entre outros, buscando 

evitar o empirismo e o imediatismo. (SILVA, 2007, p. 141-142) 

 

Do contrário, “as polícias correm o risco de se reduzirem a aglomerados de 

funcionários da violência, ou de burocratas apáticos que convivem com a banalização do 

mal, sendo também seus produtores.” (SILVA, 2007, p. 138-139) 

Isso porque o policial é o reflexo da sociedade em que está inserido e da qual se 

origina; é da própria sociedade que emerge o policial e dela não pode ser dissociado. 

Apesar de não ser tarefa fácil, o que a Academia de Polícia deve buscar é fazer com que 

seus alunos se vejam também como indivíduos destinatários de serviços públicos e das 

normas de direitos humanos. (SILVA, 2007) 
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3.3 Plano de disciplinas dos cursos de formação da ACADEPOL e algumas falas 

 

3.3.1 Sobre os planos de ensino disponibilizados 

 

 Os planos de ensino que são descritos e analisados neste tópico são o do curso de 

formação técnico-profissional para investigador de polícia e para escrivão de polícia, 

ambos do ano de 2010. Apesar de serem somente dois, conforme a Dra. Márcia Heloisa 

Mendonça Ruiz, professora da ACADEPOL que cedeu o material, os conteúdos 

programáticos variam muito pouco de curso para curso. A maior diferença entre eles é a 

carga horária de algumas disciplinas, conforme o enfoque necessário para a carreira. 

O conteúdo programático do curso de formação para investigador é composto por 

trinta e três disciplinas, que somam uma carga horária de 1.168 (mil cento e sessenta e 

oito) horas/aulas. O do curso de formação para escrivão é composto por trinta e quatro 

disciplinas, que somam uma carga horária de 1.082 (mil e oitenta e duas horas/aulas). 

Ambos os cursos têm duração aproximada de cinco meses. 

As disciplinas estão apresentadas na tabela abaixo, que mostra o que há de diferente 

entre os cursos das duas carreiras. 

 

Investigador de Polícia Hora/aula Escrivão de Polícia Hora/aula 

Atividades pedagógico-

administrativa 

40 Atividades pedagógico-

administrativa 

40 

Palestras 40 Palestras  40 

Estágio 160 Estágio 160 

Armamento e tiro 130 Armamento e tiro 130 

Condicionamento físico 40 Condicionamento físico 40 

Conduta policial 20 Conduta policial 20 

Criminalística 66 Criminalística 22 

Criminologia 12 Criminologia 12 

Defesa pessoal 40 Defesa pessoal 40 

Direção defensiva e 

operacional 

32 -  

Direito administrativo 

disciplinar 

18 Direito administrativo 

disciplinar 

18 
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Direito penal 30 Direito penal 30 

Direitos humanos 16 Direitos humanos 16 

-  Estatuto da Criança e do 

Adolescente 

20 

Ética policial 12 Ética policial 12 

Gerenciamento de crises 44 Gerenciamento de crises 44 

Gestão administrativa 12 Gestão administrativa 12 

História da polícia 10 História da polícia 10 

Informática policial 40 Informática policial 58 

Inquérito policial 60 Inquérito policial 120 

Inteligência policial 26 Inteligência policial 14 

Investigação policial 114 -  

-  Juizado Especial Criminal 12 

Legislação e administração 

de trânsito 

14 Legislação e administração 

de trânsito 

12 

Medicina legal 20 Medicina legal 20 

-  Organização Cartorária 26 

Organização policial 16 Organização policial 16 

Papiloscopia 24 Papiloscopia 12 

Polícia comunitária 8 Polícia comunitária 8 

Redação oficial policial 18 Redação oficial policial 18 

Relações públicas 20 Relações públicas 30 

Segurança e higiene laboral 16 Segurança e higiene laboral 16 

Socorros de urgência 20 Socorros de urgência 20 

Técnicas de abordagem 20 -  

-  Técnicas de investigação 22 

Telecomunicações 20 Telecomunicações 12 

Toxicologia 12 -  

(A autora) 

 

Como se percebe, algumas disciplinas só existem para um ou outro curso de acordo 

com a capacitação que se deseja dar. Os investigadores de polícia têm a mais: direção 

defensiva e operacional, investigação policial, técnicas de abordagem e toxicologia. Já 
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escrivães têm: Estatuto da Criança e do Adolescente, Juizado Especial Criminal e técnicas 

de investigação. No mais, as discrepâncias concernem à carga horária. 

A partir desses dois documentos é possível extrair que, não muito diferente do que 

acontecia na década de 1980, quando se visava preparar profissionais para o exercício da 

investigação criminal e para atividades judiciárias, ou seja, atos e procedimentos que 

compõem a formalização e andamento do inquérito policial, incluindo ações e atividade de 

apoio e suporte às determinações e atos judiciais (BASTOS, 2008), a formação de hoje está 

voltada para aspectos mais técnicos sobre a atividade de polícia judiciária. As disciplinas 

de caráter epistemológico, em menor quantidade, têm pequenas cargas horárias. 

Bastos (2008, p. 73) afirma que “o aumento ou a redução de carga tem impacto 

direto em algumas disciplinas. (...) A disciplina cuja carga horária aumenta, perde ou ganha 

espaço e reforça uma perspectiva de formação em detrimento da outra.” 

E prossegue o autor dizendo que a composição curricular não é atividade neutra e 

destituída de interesses. Instrumento de política curricular o programa revela que 

profissional pretende-se formar, para qual sociedade. (BASTOS, 2008) 

Não se quer atribuir menor importância às disciplinas técnicas, que consistem na 

instrumentalização necessária para o trabalho diário das carreiras policiais em análise; o 

que se quer ressaltar é que o ensino da polícia ainda está compartimentado, voltado para 

práticas burocráticas, com poucas iniciativas de diálogo interdisciplinar. 

O policial deve ter como foco a sociedade, saber que é nada previsível ou estável. 

Saber se relacionar, interagir, responder às necessidades contemporâneas com 

solidariedade, tolerância etc, é mais do que uma conveniência para melhorar o quadro da 

segurança pública; trata-se de uma necessidade. A Academia de polícia tem o dever de 

formar profissionais, mas também de formar seres humanos para a vida cidadã. 

Obviamente os policiais, antes de ingressarem na instituição, já têm uma formação prévia, 

mas é papel da ACADEPOL propiciar ao aluno condições de entender a obrigação que o 

policial tem de não descuidar dos direitos humanos, da dignidade humana, principalmente 

intensificando a ideia de que os cidadãos (inclusive eles próprios) são sujeitos dotados da 

proteção e das garantias humanistas. 

A sociedade brasileira ainda tem marcas tecnicistas e individualistas, um apego à 

forma, ao rito, ao procedimento, mas algumas disciplinas mostram que a polícia civil de 

São Paulo tem se preocupado em dar espaço a algumas preocupações contemporâneas. 

No que interessa para o presente trabalho, além da disciplina direitos humanos, 

outras se relacionam de forma muito próxima à temática dos direitos humanos. É o caso de 
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disciplinas como criminologia, gerenciamento de crises, investigação policial, Estatuto da 

criança e do adolescente, policiamento comunitário, relações públicas, técnicas de 

abordagem e ética policial, que certamente abordam a temática. O grande problema talvez 

seja a orientação interna com relação à metodologia de trabalho, que ora ocorre, ora falta, 

dependendo estritamente da direção da Academia de Polícia, fazendo com que a ligação 

dos temas com os direitos humanos dependa da abordagem do professor que entra em sala 

de aula. 

Para professores envolvidos com a causa humanista, contudo, isso pode ter um lado 

bom, no sentido de que o conteúdo programático de caráter generalista dá margem à 

criação, ou seja, não havendo uma metodologia a seguir com relação à forma de ensinar 

direitos humanos há possibilidade de inovar, incorporar conteúdo, propor atividades etc. 

É fato que melhores resultados seriam obtidos junto ao alunado se houvesse uma 

obrigação institucional de reciclagem, de capacitação para o corpo docente, transmitindo a 

importância de se intensificar debates, de se investir na capacidade de reflexão do aluno. 

Esse trabalho é realizado, de certa forma, pelos membros do CDHSP, que em suas reuniões 

procuram afinar suas metodologias de trabalho e compartilhar experiências para que as 

aulas sejam o mais produtiva possível. 

A disciplina direitos humanos propriamente, para ambos os cursos analisados, tem 

uma carga horária de 16 horas / aulas, sendo 12 horas / aula destinadas à parte geral e 4 

horas / aula à diversidade étnico racial. A quantidade de horas destinadas à disciplina, 

apesar de não ser um número desprezível, ainda parece pouco para o conteúdo a ser 

passado, exigindo certa objetividade dos professores ao integrarem teoria e prática, ao 

apresentarem informações gerais, estudos e instrumentos internacionais e nacionais de 

direitos humanos. 

Sobre o módulo de direitos humanos, nas duas primeiras aulas, o programa prevê: a 

identificação, integração e sondagem sobre a disciplina; trata-se da verificação da ideia que 

os alunos têm a respeito de direitos humanos e suas expectativas com relação à disciplina; 

uma discussão sobre direito, segurança e polícia; a contextualização histórica de questões 

relativas à segurança e polícia. 

Nesse primeiro momento, em que o policial civil terá o primeiro contato com 

direitos humanos no curso de formação, é evidente que a ACADEPOL quer que seu 

professor tenha a consciência de que está lidando com um tema delicado para aquele 

público e que essa introdução pode auxiliar na condução das demais aulas se conseguir 

sensibilizar os educandos, não só apresentando direitos humanos como algo concreto, mas 
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mostrando, a partir das experiências dos alunos, que a temática vai além da associação com 

segurança pública. 

As duas aulas seguintes devem se prender à legislação, à apresentação de 

documentos nacionais e internacionais de proteção aos direitos humanos, sem deixar de 

apresentar a situação do país no contexto nacional e internacional (especialmente diante da 

Organização das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos), e mostrar a 

repercussão interna e externa da adoção desses documentos. 

O contato com a legislação, talvez pela brevidade do curso de direitos humanos, 

apesar de importante, poderia ser menor. Nem todos os alunos chegam à ACADEPOL 

conhecendo essas leis ou diretrizes e apresenta-las tem, certamente, valia no sentido de dar 

a eles condições de buscar e conhecer melhor seus conteúdos. Mas destinar duas aulas das 

dez sobre direitos humanos a isso pode ser complicado, especialmente se o professor for 

adepto da leitura de artigos, da memorização de passagens, deixando pouco espaço para a 

reflexão. O conteúdo dessa legislação, por óbvio, faz parte do restante das aulas, de sorte 

que esse tempo poderia ser melhor aproveitado para discussão, debates, trocas de 

experiência, interação. 

Nas aulas de número cinco e seis, o programa aponta temas como: democracia e 

paradigmas em segurança pública; missão sócio-pedagógica da polícia; discussão dos 

novos paradigmas em segurança pública; o papel da polícia no contexto social brasileiro; 

análise da estrutura da segurança pública no Brasil, fundamentos constitucionais e 

atribuições da polícia, bem como sua participação no sistema de persecução penal e sua 

integração com outros órgãos formais e informais de controle social. 

As quatro últimas aulas tratam de temas mais direcionados para a violência e para o 

combate à criminalidade. Para as aulas sete e oito o programa prevê; violência e uso 

legítimo da força e as dificuldades do policial no campo da persecução penal. As aulas 

nove e dez servem para identificar instrumentos legais postos à disposição da polícia no 

combate à criminalidade, e fazer com que o policial compreenda que possui meios legais 

para exercer seu papel no sistema de combate à violência. 

Nessas seis últimas aulas, os professores de direitos humanos têm um campo 

extremamente rico, farto para discussão para explorar. Temas que podem ser percorridos 

das mais diversas formas, inclusive por meio de recursos audiovisuais na tentativa de 

provocar maior sensibilização do público, mereciam espaço maior, principalmente para 

que fosse possível o envolvimentos dos alunos com trocas de experiências e vivências. 
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Ainda, existe um módulo dentro da disciplina direitos humanos dedicado à 

diversidade étnico racial, que é uma das preocupações mais presentes no dia-a-dia do 

policial. De fato, a polícia trabalha com a diferença, com o preconceito, com o 

multiculturalismo de forma muito expressiva e seus agentes precisam estar preparados para 

as dificuldades que vão enfrentar ao longo da vida profissional. A carga horária de 4 horas 

/ aula não apresenta o tema de forma satisfatória, além de ser apresentada de forma 

compartimentada – ou seja, dissociada de todo o conteúdo restante – porém introduz o 

problema para que os alunos sejam capazes de buscar o aprofundamento. 

São quatro aulas que abrangem: raça, etnia, racismo, preconceito e discriminação, 

diferença entre igualdade formal e material, entre os crimes de racismo e de injúria racial, 

racismo na sociedade, e racismo policial. Questões estritamente ligadas aos temas tratados 

em todas as aulas mencionadas acima, podem ser melhor trabalhadas se não desvinculadas. 

Os conteúdos programáticos são idênticos para investigadores e escrivães de 

polícia. Mas num curso de formação ou noutro há possibilidade de discussão de mais 

temas relacionados aos direitos humanos em outras disciplinas, dependendo da abordagem 

do professor. 

Desses programas se depreende que a mudança de cultura dentro da instituição 

policial vem acontecendo, não apenas pela presença de disciplinas de caráter humanista, 

mas também em razão dos conteúdos, das temáticas apresentadas nos cursos, da existência 

de grupos de pesquisa sobre direitos humanos, sobre meio ambiente e outros na Academia 

de Polícia. 

Ainda, o policial que se parece querer nos dias atuais sai um pouco mais preparado 

para lidar com as complexidades contemporâneas, que não podem ser ignoradas por uma 

instituição do Estado que afeta diretamente a população, a segurança, o bem estar do 

cidadão, como a polícia civil. 

 

3.3.2 Sobre as entrevistas realizadas 

 

As entrevistas realizadas durante o trabalho de campo desta investigação totalizam 

quatro, mas seria incorreto afirmar que o trabalho considera a opinião pessoal e 

profissional de apenas quatro policiais. A participação em reuniões do CDHSP e o contato 

próximo com as figuras que frequentam esse espaço e com policiais e outros agentes da 
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segurança durante diversas outras atividades contribuíram sobremaneira para a construção 

das ideias contidas nesta dissertação.  

Formalmente, contudo, foram ouvidos e registrados os depoimentos dessas quatro 

pessoas como parte integrante do trabalho: Dr. Roberto Maurício Genofre; Dr. Tabajara 

Novazzi Pinto; Dr. José Pedro Zaccariotto; e Dr. Luis Fernando Camargo da Cunha Lima. 

Além de serem policiais (ou, no caso do Dr. Genofre, policial aposentado) e conhecerem 

bem a instituição que se estuda, são todos envolvidos em atividades de direitos humanos na 

ACADEPOL. Dr. Genofre, por ser aposentado, não mais dá aulas na Academia, mas tem 

vasta experiência com a formação policial civil de São Paulo em direitos humanos, tendo 

acompanhado, inclusive a introdução do tema no conteúdo programático. Os demais são 

professores da Academia, nem sempre da disciplina direitos humanos, mas também de 

temas correlatos, e frequentam ou já frequentaram o CDHSP. Em resumo, são pessoas 

engajadas com a formação humanista do policial paulista. Nesse sentido, os entrevistados, 

de certa forma, já estavam motivados com relação ao tema quando responderam o roteiro 

de perguntas. 

Para as entrevistas foram elaborados dois roteiros, um para os três delegados 

atuantes (Dr. Tabajara, Dr. José Pedro e Dr. Luis Fernando) e um para o delegado 

aposentado (Dr. Genofre). 

O primeiro grupo de questões foi o seguinte: (i) Qual sua idade?; (ii) Qual sua 

formação?; (iii) Há quanto tempo está na corporação?; (iv) Qual sua função?; (v) Conte um 

pouco sobre o seu trabalho; (vi) No desenvolvimento do seu trabalho, há parceria com 

entidades governamentais ou não-governamentais / comunidade? De que tipo? Quais?; 

(vii) Fale um pouco da relação entre o trabalho que realiza e ONGs / comunidade; (viii) 

Como foi o ingresso na polícia civil? Fale um pouco do concurso. Foi sua primeira opção? 

A procura foi grande?; (ix) O que são direitos humanos para você?; (x) Qual é a 

importância de conhecer os direitos humanos para a sua atuação como policial?; (xi) 

Considerou a sua formação em direitos humanos suficiente? Algo mudou para você, em 

sua visão de mundo, após a formação?; (xii) Teve aula de direitos humanos na 

ACADEPOL (no curso de formação ou depois)?; (xiii) O que hoje existe no curso da 

ACADEPOL é suficiente para garantir uma boa formação em direitos humanos?; (xiv) 

Outras disciplinas / professores abordaram o tema de direitos humanos?; (xv) Quais seriam 

as outras iniciativas que a polícia poderia tomar para uma formação mais consistente na 

temática e que se refletisse em práticas?; e (xvi) Há alguma coisa que queira acrescentar? 

Alguma observação etc.? 
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O roteiro para a entrevista com o Dr. Maurício Genofre, em razão de ser aposentado 

e de ter participado da elaboração da nova polícia no governo Montoro, foi diferenciado: 

(i) Qual sua idade?; (ii) Qual sua formação?; (iii) Por quanto tempo esteve na corporação?; 

(iv) O que são direitos humanos para o senhor?; (v) Qual é a importância de conhecer os 

direitos humanos para a atuação de um policial?; (vi) Fale um pouco sobre o Diagnóstico 

da Polícia Civil de 1980; (vii) Fale um pouco sobre a experiência da Sorbonne – 1982; 

(viii) Fale um pouco sobre as duas vezes em que foi Diretor da ACADEPOL e sobre a 

implementação do curso de direitos humanos; (ix) O senhor conhece o curso atual de 

direitos humanos da ACADEPOL? Se sim, é suficiente para garantir uma boa formação em 

direitos humanos? Outras disciplinas / professores abordaram o tema de direitos humanos?; 

(x) Quais seriam as outras iniciativas que a polícia poderia tomar para uma formação mais 

consistente na temática e que se refletisse em práticas? 

Ressalta-se que se trata de roteiro, ou seja, as questões acima serviram como norte, 

como direcionadoras, mas permitiram certa abertura. Outras perguntas foram feitas durante 

as entrevistas, conforme a necessidade e a oportunidade, o que enriqueceu a pesquisa. 

A trajetória de cada um interessa para que se possa compreender melhor a escolha 

desses nomes e situar suas falas. Isso porque o envolvimento pessoal e profissional, a 

subjetividade, a forma de conduzir a vida e o trabalho relacionam-se diretamente com a 

forma de trabalhar com os direitos humanos. 

Dr. Genofre se destacou durante os anos em que fez parte da polícia civil de São 

Paulo (de 1960 a 2005) não só pela atuação voltada para os direitos humanos, mas pela 

seriedade de seu trabalho e pela participação em atividades de grande contribuição para 

uma transformação da instituição policial civil, para uma quebra de paradigma. Hoje, com 

setenta e cinco anos de idade, aposentado há cinco, participa ativamente de fóruns sociais 

sobre segurança pública, dá aulas e palestras e eventualmente publica artigos em livros e 

periódicos. Sua formação é extensa e impressionante e revela sua imensa vontade de 

aprender, de constantemente se melhorar como pessoa e profissional. Os diplomas que 

acumula não fazem jus a sua trajetória acadêmica, que mostra força de vontade e interesse 

no conhecimento e atualização na área dos direitos humanos e da segurança. 

Formado em direito, pedagogia e administração de empresas, iniciou ainda o curso 

de sociologia na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas não chegou a 

terminar por conta de sua remoção para a Capital. Fez duas especializações, sendo uma em 

educação a distância e uma em direito processual penal. Começou dois mestrados, um em 

penal e um em processo penal, mas conseguiu concluir apenas o de processo penal, em 
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instituição diversa, por conta do envolvimento com as atividades na polícia, conforme seu 

relato: 

Dava aulas na PUC-SP de processo penal e quando cheguei lá só tinha mestrado 

de penal, então fui fazer. Processo penal era apenas uma das disciplinas 

agregadas a penal. Mas quando eu estava no último semestre de penal abriu 

processo penal, então mudei. Completei todos os créditos de penal, mas não fiz a 

tese. Aí fiz o mestrado em processo penal, mas fui nomeado chefe de gabinete do 

Secretário da Segurança no governo Montoro. O Secretário era o Manoel Pedro 

Pimentel. Não tinha Secretário Adjunto, naquela época não existia. Manoel 

Pedro Pimentel ficou dois anos e veio o Miguel Reale Junior, que me convidou a 

continuar e eu fiquei três anos na Secretaria da Segurança, praticamente 

carregando a Secretaria da Segurança. Quando eu terminei quis retomar o 

mestrado em processo penal, fazer a tese sobre a prisão albergue porque eu 

achava que boa parte dos presos poderia ir só à noite para a cadeia. Em Franca eu 

fui delegado e implantei a laborterapia. Os presos trabalharam dentro da cadeia, 

ganharam dinheiro, aprenderam a produção de calçados, porque Franca tinha 

muita indústria de calçados e os presos saíam de lá com uma profissão. Quando 

eu saí de Franca acabou o trabalho, quem me sucedeu disse que não se dá colher 

de chá para preso. Eu fui preparar essa tese, mas a reitora da Universidade disse 

que eu estourei o prazo para apresentar o mestrado. Expliquei, mas ela disse que 

tinha que começar tudo de novo porque os créditos venceram e não dava para 

aproveitar. Eu tenho 3.690 horas de mestrado na PUC. Mas desde que eu entrei 

no mestrado, o reitor na época, que era meu professor, me contratou. Eu cheguei 

a chefe de departamento de penal e processo penal da PUC sem ter o mestrado, 

apenas tinha especialização. O MEC aceitou e eu fiquei só com a especialização 

em penal e processo penal. Quando me aposentei na PUC, como professor, 

comecei a dar aula na UNIP. Então um amigo me disse que a Universidade 

Ibirapuera aceitava meus créditos da PUC e que eu poderia fazer meu mestrado 

lá, desde que cumprisse as matérias faltantes. Fiz duas ou três matérias e defendi 

o mestrado, escrevi sobre a vítima, e o orientador foi um ex-aluno meu da PUC. 

 

A partir da narrativa acima é possível perceber algumas contribuições de Dr. 

Genofre no campo dos direitos humanos e da segurança. Destaca-se sua nomeação como 

chefe de gabinete de Manoel Pedro Pimentel, Secretário da Segurança na época de Franco 

Montoro.  

Conforme registrado em tópico anterior, que faz um breve histórico sobre a polícia 

civil de São Paulo, Montoro foi Governador do Estado e ficou conhecido por querer mudar 

a polícia como forma de contribuir para a redemocratização do país, aproveitando o 

momento político da época. Suas investidas foram no sentido de controlar a violência e a 

corrupção policial. A nova polícia, como era chamada a proposta, não vingou, mas teve, 

junto com o programa de governo de Montoro, importante influência em algumas 

mudanças na área dos direitos humanos, inclusive na Academia de Polícia. 

Dr. Genofre, cujo nome desagradava grupos corruptos da polícia, teve papel 

fundamental durante esse período (de elaboração do projeto de governo e ao longo do 

tempo em que esteve na Secretaria), levando consigo a experiência de um estudo que havia 

feito junto com outros delegados para a Associação dos Delegados da Polícia Civil de São 

Paulo em 1980, consistente em um diagnóstico que verificava pontos fracos da polícia civil 
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do Estado e fazia sugestões concretas para sanar as deficiências apontadas. A dedicação 

para a elaboração do diagnóstico e durante o período em que esteve na Secretaria, contudo, 

foi bastante ofuscada pelas forças contrárias à redemocratização ou a qualquer 

transformação na polícia, apesar de ter inspirado muitas mudanças posteriores. Sobre isso, 

falou emocionado o entrevistado: 

Era tanta esperança... mas o poder... o poder é... realmente as pessoas quando 

almejam chegar num lugar dá pra fazer tanta coisa e quando chegam lá ficam 

engessados, é triste. Se pudéssemos só viver do sonho, dos planejamentos, mas 

infelizmente as pessoas, a burocracia, o sistema, tudo é difícil, tudo envolve 

política. Para fazer alguma coisa depende do legislativo, do judiciário, de 

mecanismos, sistemas. E os sistemas não funcionam de forma democrática, não 

há consultas à população, cada um que sobe é dono da verdade. “O certo é assim 

e vou implantar”. Quem que ele ouviu? Não há órgãos colegiados, participação 

popular, então é difícil. As vezes criam participações populares, mas é “meu 

grupo que vai participar”, pessoas que pensam da mesma forma, não há ideias 

contrárias. Pessoas que são inimigas de ideias contrárias. Eu acho que a coisa 

mais difícil no Brasil é conviver com ideias contrárias. Se você contraria ideias 

de alguém que tem qualquer parcela de poder, você arruma um inimigo, alguém 

que não vai te chamar, querer te ouvir de novo, ouvir uma ideia diferente da dele, 

não te pergunta mais. É difícil aprender a conviver. Isso deveria ser nas pequenas 

coisas, mas infelizmente é nas grandes. Falta é um estado democrático de direito, 

mais palavras democráticas. 

 

A fala de Dr. Genofre não se refere, obviamente, apenas ao período, mas a toda sua 

experiência profissional, daquela época até os dias atuais. Não se trata, ao que parece, de 

uma visão pessimista, que vem se construindo desde a frustração das expectativas daquela 

época, mas de um senso de realidade, de concretude, de alguém que conhece as limitações 

de algumas ações e o potencial de mudança das pessoas e das instituições. Não fosse 

assim, Dr. Genofre não permaneceria tão atuante: “eu acredito que, aos poucos, pela 

sociedade, pressionada por uma nova realidade, universidades, pesquisadores, todo um 

sistema democrático do mundo, começou a ocorrer a mudança.” 

Em razão das dificuldades que surgiram naquela época é que o delegado foi 

deslocado para a Academia de Polícia, lugar marginal para a instituição, cuja posição 

muitos encarariam como um sinal de desprestígio.  

Eu fui diretor da Academia no governo Montoro, após o período ditatorial e 

ainda sobre o governo do presidente Figueiredo, que foi o último presidente 

eleito pelo estamento revolucionário. A data foi a do governo Montoro mais 

especificamente. E veja bem: o Secretário da Justiça era um nome avançado em 

relação ao tema dos direitos humanos, que era o José Carlos Dias. Ele era o 

Secretário da Justiça e conhecido como o homem divulgador dos direitos 

humanos. (...) Nem todos os seguidores que vieram após o governo Montoro 

tinham um pensamento igual a esse, de modo que houve um período em que 

houve uma espécie de horizontalidade, uma falta de crescimento nessa 

perspectiva contra a violência, contra a tortura. Tortura já não tanto, mas uma 

violência própria do estamento policial. 

 



89 

 

Dr. Genofre, que viu na ACADEPOL um potencial para a transformação da polícia, 

um local de extrema importância e oportunidade para inserção da cultura de direitos 

humanos entre os policiais civis, trabalhou no sentido de intensificar o discurso humanista, 

tendo o respaldo de algumas pessoas influentes na época como o Secretário da Justiça. Seu 

trabalho rendeu frutos. Conforme depoimento, 

Eu me lembro que na própria polícia, quando eu deixei a Academia, alguns 

diretores se notabilizaram pela coragem de encarar o problema dos direitos 

humanos. Dentre eles o Tabajara Novazzi Pinto, que teve o apoio do Governo 

Fernando Henrique Cardoso, que era da linha do Montoro e que deu um apoio 

muito grande do governo federal ao governo do Estado para o Tabajara, como 

diretor da Academia (que me antecedeu na segunda gestão), e ele teve uma 

administração muito profícua, inclusive criando esse grupo de trabalho dos 

direitos humanos na Academia de Polícia. Foi ele quem criou o Centro de 

Direitos Humanos e Segurança Pública e, depois, como eu o sucedi, na minha 

administração, eu o convidei para ser o presidente do grupo, para que o grupo 

não perecesse. Sobre a implementação do curso de direitos humanos na 

ACADEPOL, quem poderia falar é também o Tabajara, porque foi o responsável 

pela por isso. 

 

É Dr. Genofre ainda que relata:  

Eu acompanhei o trabalho de Tabajara como diretor e ele foi o introdutor daquilo 

na Academia de polícia. Ele efetivamente mudou o quadro, porque fez de 

maneira institucionalizada. Aquilo que eu não pude fazer no governo Montoro, o 

Tabajara mais a frente conseguiu fazer e com uma equipe muito boa. Cada 

momento é um momento. Há momentos mais difíceis e momentos mais 

oportunos. Ele aproveitou um momento oportuno, um delegado que é inteligente, 

que é professor voltado pro magistério, e conseguiu implementar. 

 

Por recomendação de todos os policiais procurados ao longo do trabalho, o nome 

do Dr. Tabajara compôs a lista de entrevistados desta dissertação. E não poderia ser 

diferente. Dr. Tabajara, responsável pela inserção dos direitos humanos na Academia e 

pela criação do CDHSP, atualmente, dentro da ACADEPOL, coordena as atividades desse 

grupo e dá aulas de direitos humanos em cursos de formação. Sua ocupação funcional é na 

Corregedoria da Polícia, onde ocupa o cargo de chefe da assistência policial, cujo papel é 

apurar condutas de policiais corruptos e violentos e propor a pena adequada, além de 

desempenhar trabalho no sentido de melhorar a polícia, por meio de correição, que consiste 

em visitar unidades policiais para averiguar eventuais irregularidades, punir os 

responsáveis e fazer sugestões para que os problemas sejam sanados. 

Com sessenta e três anos de idade, Dr. Tabajara tem formação jurídica, fez pós-

graduação em docência no ensino superior e mestrado em direito constitucional. Está na 

instituição há trinta e cinco anos. 

Sua formação humanística vem de sua história pessoal:  

Fui criado em uma colônia de pescadores no litoral paulista que vivia da pesca. 

Minha formação vem do exemplo desses pescadores e suas famílias. (...) A vida 
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em comunidades assim tem muito a ver com direitos fundamentais e eu cresci no 

meio disso.  

 

Cresceu lidando com a diferença e com a caridade. 

Desde o exemplo do meu pai e outros pescadores sobre trabalho, saindo a noite e 

voltando no outro dia com alimento, até de gestos como o tratamento que as 

pessoas davam à prostituta que vivia por lá, ajudando no parto e nos cuidados 

com as crianças quando ela engravidava, ou ao bêbado, fazendo-lhe a barba, 

oferecendo roupas, banho etc. 

 

Já em São Paulo, enquanto cursava o curso secundário, como era chamado na 

época, integrou o movimento estudantil, participando de passeatas de protestos contra a 

ditadura. 

Eu fazia parte, engrossava as fileiras das passeatas, fui contemporâneo de José 

Dirceu, líder bastante atuante e nós ficávamos em volta para que ele não fosse 

pego, jogávamos bolinha de gude nas patas dos cavalos, amoníaco nos 

cachorros, coisas assim. Por causa disso, meus colegas acharam muito estranho 

eu ter escolhido a carreira policial, eu que sempre trabalhei com eles contra a 

repressão. Mas eu sabia diferenciar muito bem a polícia política da polícia para 

crimes comuns e eu gostava muito da ideia de investigar crimes. 

 

Uma vez dentro da polícia, Dr. Tabajara começou a procurar nos arquivos por 

colegas que haviam desaparecido. O período ainda era de exceção e a polícia não via com 

bons olhos esse interesse: “eu e alguns colegas sempre fomos vistos como pessoas 

estranhas para a polícia, nos chamavam de comunistas. Mas sempre fomos suportáveis no 

meio policial.” Mesmo assim, não encontrou grandes problemas e seguiu com seu trabalho 

de investigação, que sempre foi sua paixão e o que o motivou a abraçar a carreira policial. 

Eu entrei na polícia em 1976. Meu concurso foi em plena repressão, o Secretário 

de Segurança era Erasmo Dias. O que nos ensinavam na Academia, que eu 

achava um absurdo e quando fui diretor da Academia eu mudei isso, era atirar 

para matar o opositor. Tinha um alvo e nós ganhávamos ponto se acertássemos 

bem no meio do peito ou na cabeça. Não aprendíamos a nos defender, mas a 

atacar. A formação era essa. Não se falava em direitos fundamentais de forma 

alguma, se ensinava a ser truculento. A tortura era comum, era ensinada na 

prática, não na Academia. Na Academia era apenas sugerido: “quando vocês 

forem para a linha de frente vocês vão ver como é, como funciona”. Na época da 

repressão havia três facções na polícia: os que eram descaradamente truculentos 

e arbitrários, os que ficavam no meio termo, que eram hipócritas, que sabiam o 

que acontecia, mas faziam de conta que não viam, e os resistentes, contrários a 

isso, que eram a minoria. 

 

Mas, “a polícia política acabou e hoje a polícia civil é uma polícia de investigação.” 

Sua experiência até então influenciou muitas ações que realizou e ainda realiza 

dentro da instituição. 

Nós que viemos da atividade estudantil, olhamos para a polícia com outros 

olhos. Conseguimos ver o que está faltando na polícia, o que está sobrando, e 

aqui dentro tentamos dar uma contribuição e melhorar a polícia. Quem não veio 

do movimento estudantil ou que não teve uma formação humanística vê tudo 

com olhos bem diferentes. 
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Dr. Tabajara foi diretor da Academia em algumas oportunidades e sempre trabalhou 

de forma muito ousada. Mais do que agregar à grade curricular uma disciplina sobre 

direitos humanos, fez com que o ensino todo girasse em torno disso. O relato é longo, mas 

fundamental: 

Minha primeira gestão foi de 1997 até 2000; a segunda foi de 2006 a 2007. A 

inserção da disciplina na Academia foi muito mal vista. Tanto que quando eu 

recebi o prêmio por isso não houve qualquer manifestação da alta cúpula da 

polícia, e olha que eu era diretor. Eu fui o único policial até hoje que recebeu 

uma honraria das mãos do Presidente da República. Eu recebi aquela medalha 

como se fosse a polícia do Estado de São Paulo recebendo. Em uma reunião em 

Brasília das Academias de todos os Estados, discutia-se qual seria a grade 

curricular ideal, para fazer algo unificado. E eu expliquei ao coordenador dos 

trabalhos que tudo aquilo que foi sugerido nós já fazíamos em São Paulo. Ele 

não acreditou e quis ir a São Paulo, ficou lá uma semana. Foi por isso que eu 

ganhei o prêmio. Mas não houve qualquer manifestação do delegado-geral, dos 

colegas, nada. O curso atual de direitos humanos da ACADEPOL não é 

suficiente. é. Esses cursos foram criados na minha primeira gestão na Academia, 

em 1997. Também a exigência de estudar direitos humanos para prestar o 

concurso. Primeiro para delegados, depois para outras carreiras. Isso me valeu 

um prêmio, em 1997, por ser o pioneiro no ensino dos direitos humanos para 

policiais. O curso continua lá, mas acho que a carga horária é baixa. Varia de 

curso para curso. Certa vez estava no CDHSP e de lá dava para ver uma aula no 

pátio, e o professor falando que direitos humanos era bobagem. Então, na minha 

segunda gestão na Academia, eu coloquei um professor de direitos humanos com 

cada professor de disciplinas operacionais para ajudar a não violar os direitos 

fundamentais, o Código Penal. Atualmente não sei se fazem isso. Não só na 

Academia, mas na vida pública em geral, quando um dirigente sai o que entra 

tende a fazer as coisas do jeito dele e nem sempre há uma continuidade dos 

trabalhos. No momento da implementação do curso eu tomei a postura de um 

diretor de departamento, que não precisa pedir para o superior autorização para 

fazer as coisas, principalmente quando se trata de direitos humanos. Na minha 

época tinha aula de Ikebana na Academia, que não era ensinar policiais a fazer 

arranjos de flores, era uma arte desenvolvida pelos samurais para o equilíbrio 

antes e depois de cortar a cabeça do inimigo em combate. Também tinha tai chi, 

que é uma arte marcial, mas não toca a pessoa, os exercícios aguçam os sentidos. 

Até o Ratinho falava no programa dele que eu ensinava policiais a dançar dança 

do ventre. Eu também fiz convênios e tive muita ajuda da universidade de Nova 

Iorque, da Scotland Yard. O Secretário da época, por todos esses motivos, me 

tirou da ACADEPOL pouco depois. 

 

Como se percebe, Dr. Tabajara se preocupou em envolver os alunos, em tocá-los de 

forma a experimentar, vivenciar os direitos humanos para que conseguissem absorver 

melhor a ideia, o que, certamente, teria resultados na prática policial. Mas a instituição 

continuava rígida e verticalista. 

Sempre existiu esse pessoal resistente, e nesse aspecto acho que a polícia mudou 

bastante com o passar dos anos. Hoje tem muita gente tentando fazer a coisa 

certa. Hoje o policial que chega à instituição tem mais informação, conhece 

melhor Direito. Antes não era assim. 

 

Com relação ao CDHSP, foi mais uma de suas iniciativas ousadas, mas que perdura 

até os dias de hoje com sucesso. Fundado em dezembro de 1997, o grupo é bem articulado. 

Recentemente a direção da Academia restringiu o número de participantes. O que parecia 
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não ser um bom sinal mostrou-se de forma diferente: “a limitação de membros recente foi 

importante, muita gente que não colaborava muito saiu. O número caiu para oito.” Como 

ocupa a coordenação do grupo, Dr. Tabajara mostrou satisfeito com a nova forma de 

funcionamento das atividades. As pessoas que participam das reuniões semanais foram 

todas escolhidas por ele. “Pessoas que eu tive a oportunidade de escolher e estou lá 

distribuindo tarefas, ninguém fica sem fazer nada.” 

O terceiro nome escolhido foi o do Dr. José Pedro Zaccariotto, que ocupava a 

coordenação do CDHSP na época em que tiveram início as pesquisas que originaram o 

projeto de mestrado que precedeu esta dissertação. 

Com quarenta e oito anos idade, ingressou na polícia há vinte e cinco anos e, 

portanto, já em uma época diferente daquela vivida pelos dois delegados anteriormente 

citados. Apesar de acompanhar de perto o regime militar e de experimentar dentro da 

polícia seus últimos anos, a redemocratização e os direitos humanos eram temas em voga, 

mas a Academia de Polícia ainda enfrentava sérias dificuldades. 

Naquela época não tinha direitos humanos na ACADEPOL, como disciplina ou 

como qualquer manifestação de professores. Tive bem pouca coisa na faculdade. 

Era a fase da redemocratização, ainda não existia isso na polícia. Dr. Genofre era 

meu diretor na época, mas tudo foi muito corrido porque havia uma defasagem 

de delegados de polícia e o concurso teve que ser grande, rápido, assim como a 

formação. Meu curso durou dois meses, foi tudo muito abreviado. Depois 

fizemos prática / estágio, talvez mais um mês. Por isso a condução do meu curso 

foi muito técnica. 

 

Diferente das pessoas até então ouvidas, Dr. José Pedro não tinha a polícia como 

primeira opção ao sair da faculdade de direito e seu ingresso foi quase um acidente. 

Quando me formei era muito novo e não tinha ideia do que queria fazer 

profissionalmente, não tinha um panorama definido. Resolvi estudar, mas sem 

convicção nenhuma, era um garoto. Fui para São Paulo, fiquei encantado com as 

possibilidades, fui advogado em uma imobiliária, voltei para Sorocaba e percebi 

que não podia ser advogado porque não tinha uma característica importante que 

é a comercial. Na época, dois amigos muito próximos estavam estudando para o 

concurso para delegado e, por influência deles, prestei e passei. Era muito novo, 

cheguei a estudar para outros concursos, mas fui conhecendo alguns 

departamentos diferentes na polícia, conheci pessoas muito interessadas e me 

empolguei, fui levando e não pensei mais em mudar de carreira. 

 

Pessoa que se mostrou vocacionada para a profissão e para a questão humanista no 

trabalho do policial, empenhando-se para contribuir com a mudança de pensamento dentro 

da instituição. Suas intenções podem ser notadas em alguns de seus trabalhos, como o livro 

que escreveu sobre polícia judiciária no estado democrático, resultado do mestrado em 

direito constitucional, outros artigos e livros que publicou. O mais recente é uma 

compilação de instrumentos internacionais de proteção e promoção dos direitos humanos 

voltada para a polícia civil. 
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Na Academia dá aulas de ética e direitos humanos.  

Eu gosto muito de lecionar ética. É praticamente impossível falar do 

comportamento do policial sem abordar direitos humanos. A ética sempre 

buscou responder uma questão que nos fazemos todos os dias que é o que fazer 

para ser feliz? A partir daí eu consigo fazer um trabalho reflexivo, fazer com que 

o sujeito queira para ele o tratamento dos direitos humanos e que para isso ele 

deve garantir que todos tenham os direitos respeitados. 

 

 Dr. José Pedro é da primeira geração de professores de direitos humanos da 

ACADEPOL. A disciplina, conforme narra, foi imposta à Academia da polícia civil logo 

depois que o governo se viu em maus lençóis em razão do episódio ocorrido no Carandiru. 

Naquele momento, pois se viu em uma situação delicada, tendo de prestar contas de seus 

atos perante a comunidade internacional em razão de ter se comprometido com 

documentos internacionais de direitos humanos.  

Como uma promessa de modificar esse quadro as Academias preferiram 

ministrar alguns conceitos que levariam a polícia a uma mudança de postura. 

Então surgiu a disciplina direitos da cidadania. Quando eu fui me preparar para 

a disciplina não havia livros sobre direitos humanos. O que tinha era uma 

compilação de tratados. Não havia muita coisa. Minha inspiração foi um livro 

sobre direito internacional positivo. Ainda mais depois do episódio do Carandiru, 

teve gente que colocou direitos humanos como uma espécie de organização, o 

pessoal dos direitos humanos que defendem bandidos, contra a ação da polícia. 

Houve uma reação muito grande, mas a contra reação também foi muito grande, 

de movimentos de direitos humanos.  

 

A fala desse delegado auxilia no entendimento do contexto de surgimento da 

disciplina direitos humanos na Academia, àquela época ainda com o nome direitos da 

cidadania. 

Atualmente, além das atividades na ACADEPOL, Dr. José Pedro é delegado 

assistente do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (região de Sorocaba) – 

DEINTER, onde desenvolve inúmeras atividades. Sua função geralmente é a de auxiliar o 

diretor em todo o trabalho de coordenação das atividades policiais em uma área que 

abrange setenta e oito municípios, mediante encaminhamento de processos que demandem 

uma discussão mais cuidadosa, fazendo a interligação entre a direção da polícia, a 

delegacia geral e as seccionais, além do envolvimento com o projeto de reengenharia. 

Também abrange atividades internas como a supervisão da área administrativa, de pessoal 

e supervisão do trabalho de colegas no que tange à administração de material, licitação, 

contratos. Além disso, coordena o Núcleo de Ensino de Sorocaba, que funciona como um 

núcleo da Academia de polícia na região de Sorocaba, apesar de não haver previsão legal. 

Ministramos alguns cursos, realizamos concursos públicos e eu sou o sujeito que 

representa a Academia e toma as medidas aqui nessa região. Cabe a mim 

organizar e agendar os cursos, criar calendário, discriminar professores, verificar 

se a frequência está sendo satisfatória. É uma grande responsabilidade. Eu 

auxilio nos concursos e nos cursos para policiais. 
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Finalmente, também foi entrevistado o Dr. Luis Fernando, de 46 anos de idade, há 

vinte e um anos na polícia, hoje titular da assistência policial civil da Coordenadoria 

Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança – CONSEGs. Já trabalhou na 

Corregedoria por três vezes, no Departamento Estadual de Polícia do Consumidor - 

DECON, em Delegacia na capital e em algumas cidades do interior. Formado em direito, 

fez uma especialização em polícia comunitária, tema que costuma ministrar nos cursos de 

formação na Academia de Polícia, além de direitos humanos e ética policial. Por vezes, é 

convidado para dar aulas nos cursos de aperfeiçoamento e palestras em cursos como o 

curso superior de polícia e especialização. 

Seu trabalho na Coordenadoria, como o representante institucional da polícia civil, 

consiste em incentivar projetos, cuidar da qualificação dos Conselheiros , preparar 

treinamentos, verificar a regularidade formal dos Conselhos Comunitários de Segurança, 

que são disciplinados por uma Resolução da Secretaria, entre outras atividades. 

Sobre o interesse pelos direitos humanos revelou que sua maior influência foi a 

faculdade de direito, e não o curso de formação da Academia de Polícia. Contudo, ao 

ingressar na instituição é que pôde compreender a dimensão do que havia aprendido sobre 

o tema. 

Com relação à parte de documentos, normativa posso dizer que eu sou um 

autodidata. Mas desde a minha formação, com grandes professores que sempre 

falavam sobre respeitar direitos, eu aprendi muita coisa, especialmente nas 

minhas aulas de processo penal e constitucional na Faculdade de Direito. Sobre 

se algo mudou para mim após a formação em direitos humanos posso dizer que 

quando aprendi sobre respeitar direitos na faculdade eu não tinha ideia da 

dimensão que era. Quando o direito ganhou vida, quando eu comecei a exercer a 

profissão, a lei passou a ter um viés prático, eu comecei a dar mais importância 

para tudo. 

 

Não só o Dr. Luis Fernando, mas todos os entrevistados relatam que o contato com 

direitos humanos não foi no curso de formação da ACADEPOL. Todos eles ingressaram 

antes da inclusão da disciplina no programa. Por serem todos delegados têm formação 

jurídica e aproveitaram um pouco do que lhes foi passado sobre direito constitucional e 

outras matérias, além de se aperfeiçoarem ao longo do tempo em razão de experiências 

pessoais e profissionais. 

Assim, apresentados os policiais entrevistados e um pouco da história de cada um, 

o que ajuda inclusive na contextualização dessas figuras na formação do policial civil de 

São Paulo, o material colhido em campo buscou explorar basicamente cinco subtemas. O 

primeiro deles é a formação em direitos humanos de policiais recém-chegados na 

ACADEPOL. O segundo, a concepção que essas pessoas têm de direitos humanos. Em 
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terceiro lugar, buscou-se localizar a importância da educação em direitos humanos para a 

atividade policial. O quarto ponto busca entender se o que existe hoje na Academia de 

Polícia sobre direitos humanos é suficiente para uma boa formação. Finalmente, que 

iniciativas seriam válidas para ajudar na empreitada da transformação cultural do policial 

civil paulista. 

 

3.3.2.1 A formação na ACADEPOL 

 

Em oportunidade anterior foi abordado o tema da formação em direitos humanos 

para a polícia civil. Neste espaço existe a possibilidade de verificar se na Academia de 

Polícia de São Paulo as questões lá debatidas ganham vida e de que forma. 

Fortalecer a cultura da dignidade humana, tocar os alunos e descontruir a lógica 

impregnada em boa parcela da sociedade de que polícia e direitos humanos são conceitos 

opostos não é tarefa fácil para quem trabalha na ACADEPOL. Ainda mais quando existem 

forças lá dentro contrárias a esse esforço, quase heroico, de gerir a inserir a solidariedade, a 

tolerância e o diálogo. 

No momento de redemocratização, como ficou evidente nos relatos colhidos, a 

instituição policial apresentou muita resistência com relação à abertura de visão, à 

aceitação dos valores humanistas. Hoje, contudo, após tantos anos de democracia, a polícia 

continua recusando, reagindo contra esse movimento de ruptura com o passado. Mas a 

resistência não vem só de dentro. Os policiais recém aprovados nos concursos já chegam 

com esse pré-conceito. 

De acordo com o Dr. Luis Fernando, o curso de formação tem mais resistência do 

que um de aperfeiçoamento. 

Quem entra acredita na premissa de que polícia eficaz é polícia violenta e 

arbitrária. Esse é o paradigma que eu tenho que quebrar no curso de formação. 

No curso de especialização eles já estão mais abertos, já se passaram 10 anos, é 

mais fácil. A questão dos direitos humanos na polícia hoje é mais fácil de ser 

discutida com quem já é policial do que com que não é.  

 

Ao contrário do que possa parecer, policiais mais novos parecem ser mais fechados 

a mudança da polícia do que os mais antigos na carreira. Esse é, certamente, um fator 

importante. Como já se mencionou, a educação em direitos humanos, por si só, não é capaz 

de provocar uma transformação na realidade. É imprescindível que o esforço seja 

sistêmico, que vários outros setores, não só o cultural, sofra intervenções nesse sentido, 

como no caso da saúde, da moradia etc. a formação em direitos humanos na polícia civil 
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estadual, da mesma forma, não consegue transformar a polícia paulista sozinha, pois 

diversos são os fatores implicados, como a questão salarial, a falta de assistência médica, 

as condições materiais de trabalho etc. Contudo, com o passar dos anos, por uma 

comunhão de fatores, a polícia tem apresentado alguma melhora no sentido de estar mais 

adequada ao sistema democrático. As pessoas que chegam à polícia, que prestam concurso 

para ingressar na carreira policial civil em São Paulo, são pessoas que ou têm 

envolvimento pessoal com a polícia, como é o caso do Dr. Luis Fernando, que é filho de 

delegado e tem carinho pela instituição, ou veem a profissão como sua verdadeira vocação 

sem se preocupar com o que a instituição da qual fará parte possa oferecer, ou vêm de 

camadas pobres da população que se sujeitam a um trabalho duro, perigoso e difícil por um 

salário pequeno e um reconhecimento falho. Nesse sentido, os recém-chegados à 

instituição policial são, na maioria das vezes, pessoas marginalizadas, que desconhecem 

em suas rotinas o respeito e a garantia a direitos fundamentais.
19

 

Assim, 

Quem entra hoje tem como ídolo o Capitão Nascimento ou o Dexter, figura 

conhecida nos EUA, de um seriado de TV, um serial killer, psicopata, um 

justiceiro, que entra para a polícia para satisfazer sua necessidade de matar. E ele 

só mata quem merece morrer (na visão dele), com o pensamento de justiça, e 

virou um herói americano. Talvez quem entre na polícia esteja mais aberto para 

receber a doutrina, mas não para executá-la. Eu acredito que a cultura da 

sociedade hoje é uma das maiores limitações para a atuação do policial voltada 

para os direitos humanos; é com essa mentalidade que o policial chega na 

Academia. Ele acha que o professor de direitos humanos é um burocrata. Por 

isso que eu dou aula com o distintivo pendurado, para mostrar para o aluno que é 

um policial que está ali na frente dele. (Dr. Luis Fernando) 

 

Nesse sentido, Dr. Tabajara diz: 

Temos bastante policial que chega às ruas se achando o Capitão Nascimento, são 

pessoas contaminadas pela cultura disseminada na sociedade de que policial 

serve para matar bandido. Esse é o policial mais perigoso, ele não pode vir com 

essa intenção. Nossa função é investigar crimes e entregar para a justiça. 

Policiais não são vingadores, paladinos da justiça. Nós somos policiais 

judiciários, nosso papel é entregar a investigação para a justiça. 

 

Acredita, no entanto, que o policial que chega com essa contracultura não é 

geralmente parte da polícia civil, talvez da polícia militar, que atua de forma mais direta 

nas ruas, com uniformes, viaturas, tal como o BOPE ou a ROTA. Porém, lembra: “Essa 

                                                 
19

 De acordo com Dr. José Pedro, em São Paulo o policial civil é cansado, estressado pelo trabalho, com 

salário ruim. Ele não pode adoecer porque quando ele precisar de recurso para tomar remédio, ele estará 

desamparado, ele não tem plano de saúde, tem o SUS. Um tema interessante é a valorização do profissional 

como um instrumento de gestão; foi tema do Fórum de Segurança Pública. O policial se sente vítima do 

Estado. Pelo menos em São Paulo essa é a maior dificuldade: o péssimo e desumano tratamento que o 

policial recebe do Estado, que não garante sua dignidade.” 
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coisa do Capitão Nascimento é mais da polícia militar, mas como uma quer fazer um 

pouco da outra, acontece na polícia civil. Mas essas pessoas não são a maioria.” 

O estudo dos conteúdos programáticos também foi importante no sentido de tentar 

entender que tipo de polícia se quer, o que a Academia oferece para formar o policial. 

A carga horária e as poucas disciplinas destinadas à causa humanista demonstram 

certa precariedade no ensino dos direitos humanos. Exemplo é o espaço que se tem para 

abordar a questão afrodescendente: “são quatro horas/aulas, o que eu acho muito pouco. 

Cada curso tem quatro horas/aulas sobre a questão das etnias, das raízes africanas.” 

(Tabajara) 

Não se pode perder de vista, contudo, que São Paulo tem uma das mais modernas 

Academias de Polícia, conforme relatou Dr. Tabajara quando mencionou a reunião da qual 

participou em Brasília, em que se discutia qual seria a grade curricular ideal para o policial 

civil. Todas as sugestões de melhora já estavam sendo implantadas em São Paulo. A 

grande dificuldade, porém, é a inconstância, a fluidez com que as coisas acontecem por 

conta das diferentes direções e até trocas de governo. 

Assim, é fato que depende muito do professor, de grupos como o CDHSP, que já 

está estabelecido e fortalecido e de pequenas iniciativas, o desenvolvimento dos direitos 

humanos na Academia. Como a orientação sobre como conduzir os cursos raramente 

existe, os docentes conseguem trabalhar de forma livre. Mesmo que o ingresso na polícia 

exija o conhecimento prévio dos direitos humanos, haja vista o edital dos concursos para as 

carreiras, que abrangem não só algumas questões interligadas ao tema, mas também 

legislação, os alunos não chegam aos bancos da ACADEPOL com preparo suficiente, de 

forma que capacitar professores parece uma maneira inteligente de manter certa qualidade 

nas aulas de cunho humanista. Os professores de direitos humanos e aqueles que ministram 

disciplinas ligadas ao tema, como policiamento comunitário e ética policial, geralmente, no 

caso paulista, são selecionados pelos membros do CDHSP.  

Conforme Dr. Genofre,  

Para ser professor de direitos humanos, quem não tem aquele perfil não entra. 

Tem que passar por uma defesa de uma dissertação perante uma banca, com um 

tema de alocação. E os que pertencem à banca são só professores de direitos 

humanos. Então é difícil alguém que não tenha o perfil entrar. 

 

Mas isso não acontece com os demais professores, prejudicando que o tema 

humanista seja tratado de forma transversal. 

O corpo docente é convidado para ministrar aulas. Nem sempre há reuniões 

normativas. Reuniões em que há uma orientação para os professores. Como os 

professores são professores há muito tempo “O Senhor pode dar aula de 
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papiloscopia?” “Posso sim” “Olha é a turma tal, vê lá com a funcionária”. O 

professor ia lá, dava aula, ia embora pra casa. Depende muito da subjetividade 

do professor e da forma do diretor planejar, fazer o planejamento de aulas, com o 

grupo de professores. Alguns realizavam, outros não. Era algo que eu não podia 

fazer, segundo uma filosofia de planejamento das aulas e da filosofia dos cursos. 

Eu me lembro que alguns professores eu sempre tive uma preocupação que 

estivessem presentes principalmente nos cursos de delegados de polícia. Porque 

é o delegado que representa a cabeça na polícia. É o cargo de chefia que passa as 

ordens, as determinações. Apesar de não ser tão hierarquizada como a polícia 

militar, a polícia civil tem chefias que são formadas por delegados e os 

funcionários seguem orientações emanadas pelas chefias. (Dr. Genofre) 

 

O relato do Dr. Tabajara não é diferente. Segundo ele, “os professores não se 

conversam. Todas deveriam abordar direitos humanos, mas isso não ocorre na prática.” 

Com relação ao conteúdo das aulas, há algum tempo 

Nossa disciplina (...) era dada com foco na Constituição, os direitos humanos 

positivados: liberdade, igualdade, segurança. Era direito posto, direito positivo. 

O que dependia muito de cada professor era a condução da aula. Explicar como 

chegamos a isso, o que o constituinte queria com esses valores. (Dr. José Pedro) 

 

Passados alguns anos, mesmo com toda a literatura humanista que surgiu, a 

formação em direitos humanos na Academia de polícia civil de São Paulo ainda depende 

muito do esforço pessoal dos professores em fazer ligações entre a teoria e a atividade 

policial, despertando os sentidos dos alunos para os principais fatores de conflito entre a 

instituição e o tema e as possibilidades de solução. 

Se por um lado é ruim e prejudica a transversalidade dos direitos humanos os 

professores de todas as disciplinas de cursos de formação não terem uma orientação da 

direção sobre a forma de se trabalhar, por outro pessoas preocupadas com esse aspecto têm 

a liberdade de se reunirem para afinarem suas ideias e incrementarem suas aulas. 

A discussão que a aula provoca é mais interessante do que a aula preparada em 

si. Se a discussão for mais produtiva, eu acompanho. Cada professor da 

Academia tem liberdade para utilizar a abordagem que achar melhor. As 

reuniões no CDHSP auxiliam muito no afinamento de ideias entre os 

professores. Mas nós somos avaliados pelas provas, que são iguais para todas as 

salas. Não é cada professor que aplica sua prova. Conteúdo mesmo cada um 

prepara o seu. O importante é trabalhar com a diversidade, o respeito. Algumas 

coisas eu coloco na aula mais por causa da prova, porque de minha vontade eu 

ficava na discussão. Eu gosto dessa liberdade de trabalhar. (Dr. Luis Fernando) 

 

Outro fator que pode prejudicar bastante a formação do policial é a duração dos 

cursos. Não há um período estabelecido; tudo acontece de acordo com a necessidade. “O 

tempo de duração de cada curso depende da Congregação, um curso de formação pode 

levar de 3 a 8 meses, por exemplo” (Dr. Luis Fernando) Cursos muito rápidos não são 

raros, bastando apenas que existe a urgência na contratação de nossos policiais para as 

carreiras. 
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Dos programas analisados e das entrevistas realizadas se depreende que a mudança 

de cultura dentro da instituição policial é lenta, porém progressiva, como diz Dr. Genofre: 

“Eu me lembro que no governo Montoro era difícil você usar a expressão direitos humanos 

que os alunos já torciam o nariz e diziam que não era uma verdadeira polícia aquela que 

aplicava os direitos humanos.” 

Também, Dr. Luis Fernando explica que na época em que ingressou na polícia não 

se falava em direitos humanos. 

Pelo contrário. Hoje há disciplinas como ética, policiamento comunitário, 

direitos humanos, que são disciplinas que abordam de forma mais eficiente a 

temática. Existem matérias mais operacionais como a questão do tiro, da defesa 

pessoal, o uso progressivo da força, mas depende do conteúdo. Na minha 

formação, na aula de tiro, eu tinha que acertar um ponto vital. Hoje eu tenho que 

estar preparado para isso, mas tenho que saber que esse é o último recurso. 

 

A formação em direitos humanos na ACADEPOL parece pontual, dependendo 

muito mais de iniciativas e da organização de um grupo interessado do que da própria 

instituição. A formação em geral parece um pouco desordenada, já que não há um diálogo 

entre professores, não há uma uniformização da forma de trabalhar, uma orientação sobre a 

metodologia ou a linha que a Academia quer ou não adotar. Mesmo assim, não se pode 

dizer que não existem pessoas e iniciativas muito boas no Departamento. Chega a ser 

impressionante o trabalho e a seriedade do grupo de direitos humanos e das pessoas que 

trabalham com essa temática lá dentro. 

 

3.3.2.2 A concepção de direitos humanos 

 

Todos os entrevistados responderam à questão o que são direitos humanos? 

presente no roteiro. Com essa questão o que se pretendia era entender o lugar de partida 

dessas pessoas, as diferentes concepções que têm sobre um tema de tão ampla abrangência. 

As respostas surpreenderam porque os entrevistados não se preocuparam em 

formular conceitos legalistas ou produzidos. Pelo contrário, formularam respostas com o 

que aparentemente sentiram, com o que lhes veio no coração naquele momento. Todos 

ficaram surpresos com a pergunta, sem entender talvez que não se buscava com a questão 

uma definição, mas uma reação. 

Dr. Luis Fernando disse: “São tantas as possibilidades para se pensar direitos 

humanos. São direitos mínimos para que as pessoas possam viver com dignidade. Não só 

viver, mas viver com dignidade.” 
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Dr. José Pedro buscou em sua formação cristã, como revelou, mais do que em seus 

estudos sua resposta, 

É a faculdade / a inerência ao ser humano que os garante ou deveria garantir uma 

vida digna. A dignidade é justamente o ponto de convergência desses direitos; 

elevar o homem à situação de coisa, como todos os animais, para um ser com 

dignidade. É essa capacidade, essa inerência, essa condição de dignidade. O ser 

humano se coloca como tal, o ser humano merece esse respeito que apenas os 

direitos, uma vez exercitados, podem assegurar. Não consigo imaginar um ser 

humano como tal sem o exercício / o gozo pleno desses direitos. É um dever ser, 

a condição de estar. Isso demonstra como estamos hoje nessa condição de 

dignidade. 

 

Para Dr. Tabajara, direitos humanos querem dizer o cumprimento da norma 

jurídica. “Direitos humanos para mim se resumem a isso: cumprir as normas de direitos 

fundamentais. O Código Penal é um livro de direitos humanos, que protege a vida, a 

integridade física, a honra, a administração pública.” Mas a resposta não é simplista. O 

delegado deixou bem claro que a aplicação da norma deve sempre considerar a vida, 

favorecer o ser humano. 

Já resposta mais surpreendente, contudo, foi a dada por Dr. Genofre, que se exaltou, 

gesticulou e sentiu o peso, o ânimo e a importância daquilo que entende por direitos 

humanos: 

Direitos humanos pra mim é tudo. Direitos humanos eu vejo desde o momento 

em que um delegado está no plantão e entra uma pessoa para colher uma 

informação, para apresentar um caso que não seja factível, e o delegado dá 

atenção, dá um indicativo, em que porta tem que bater. Quantas vezes eu falei 

para a equipe, para os investigadores, que a Delegacia é uma porta em que as 

pessoas batem porque estão com algum desespero, alguma dificuldade e lá o 

policial grita com eles “não, isso não é daqui! Não tem nada a ver com aqui, vem 

encher o saco da polícia!”. A partir desses momentos, isso é direitos humanos. 

Como é direitos humanos também o respeito a todos, independente de ser a 

minoria, de qualquer coisa. Todos têm que cumprir o seu papel, a solidariedade, 

o discurso não muda, desde aquele que vai na janela do carro pedir alguma coisa 

e recebe um “não enche o saco”. Não precisa ser da polícia para ser direitos 

humanos. Você como cidadão, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, tudo 

isso eu vejo como direitos humanos. E na polícia, que tem um papel no momento 

em que as pessoas estão aflitas, eles precisam mais do que os outros de atenção. 

Eu via no interior que as pessoas levavam bêbado para a delegacia. Mas por que 

não na sua casa? Não se leva bêbado pra casa? Queria ver se fosse seu pai, seu 

irmão, um parente se você não ia levar para a sua casa. São as pequenas coisas, 

você se acostuma a respeitar o próximo, respeitar aquele que está com 

dificuldade. Ninguém visita a delegacia para fazer turismo, para passear. Quando 

procura tem que dar apoio, solidariedade, eu acho que é esse o papel da polícia. 

É um problema de servir. Eu escolhi isso quando saí da faculdade. Todo mundo 

disse “eu quero ser juiz” ou “eu quero ser promotor”, vários prestaram concurso, 

alguns chegaram a ministro do Supremo. “E você Genofre?”. Eu não, tem gente 

mais humilde, são as comunidades que precisam as vezes de alguém que conheça 

bem, de alguém que tenha até um poder de autoridade para poder servir. Porque 

se é um sujeito comum da rua ninguém ouve, mas se é a autoridade, o 

investigador, o escrivão, o delegado, o agente da polícia, ele é ouvido e pode ser 

útil, ele pode apaziguar sem precisar abrir inquérito, ir à polícia. 
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A forma apaixonada como Dr. Genofre fala sobre a aplicação dos direitos humanos 

na vida das pessoas e na atividade policial, merece destaque. Ao ser perguntado sobre suas 

gestões na ACADEPOL como diretor ele disse, ainda com certa alteração, própria de um 

entusiasta ou de alguém extremamente preocupado com a questão: 

Nós tínhamos a matéria direitos humanos e nós procurávamos dar em todos os 

cursos, desde o carcereiro, lá embaixo, até o delegado, nós dávamos para os 

médicos legistas, peritos criminais. E muita gente, até da cúpula da polícia, me 

perguntava “o que os peritos têm a ver com direitos humanos?”. E eu falava “tem 

a ver tudo”. “O que os médicos legistas têm a ver com direitos humanos?”. E eu 

dizia “Tudo. Nós temos que criar uma cultura dos direitos humanos na Academia 

de polícia para todos”. Nós temos que respirar o ar referente à filosofia dos 

direitos humanos de uma forma permanente se nós queremos ter uma sociedade 

democrática e deixar o amanhã para os nossos filhos algo de melhor. Se apenas 

formos repassar determinado ensinamento da filosofia dos direitos humanos só 

para os homens que estão nas ruas fazendo determinados serviços, nós nunca 

vamos encontrar nada. (...) Na época da implementação do curso de direitos 

humanos na ACADEPOL eu estava no Departamento de Planejamento da 

Polícia. Era um Departamento burocrático, mas eu ministrava aula na Academia 

como professor de Direito, de processo penal, que é a matéria que eu ministro a 

quarenta anos nas faculdades. As matérias que eu recebia, os convites, eram as 

matérias jurídicas. Mas eu inseria sempre a minha visão dos direitos humanos 

nas matérias das quais eu era responsável. 

 

 A concepção que essas pessoas tem sobre os direitos humanos e as reações que 

demonstraram quando foram perguntadas sobre isso manifestaram a forma com que a 

temática é tratada na Academia de Polícia pelos professores de direitos humanos. Não é 

demais lembrar que essas pessoas estão afinadas, trabalham semanalmente em um grupo 

de estudos que tem uma linha de pensamento, uma filosofia de trabalho, uma proposta 

séria que aplicam nas aulas de direitos humanos, nas aulas de disciplinas correlatas, 

abrangendo o tema das maneiras mais diversas que conseguem. 

Parece que a concepção de direitos humanos que a ACADEPOL possui é a 

concepção de pessoas apaixonadas pela condução do trabalho dessa forma, ou seja, 

depende dos particulares, dos professores, da unidade daquele grupo. Institucionalmente 

não há uma concepção formada. Mesmo que o conteúdo programático demonstre a 

preocupação com o pluralismo, com a diferença, a linha de pensamento e a filosofia que 

trabalho existente na Academia de Polícia de São Paulo, hoje, depende dos seus 

professores de direitos humanos. 

 

3.3.2.3 A importância da educação em direitos humanos 

 

Conforme já foi debatido em tópico anterior, a educação em direitos humanos é 

muito importante para a atividade policial, na medida em que os policiais lidam 
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diariamente com pessoas, com a diversidade, com a tolerância. O público busca na polícia 

civil amparo para situações graves, em que seus direitos são violados. O relacionamento 

com essas pessoas é algo muito delicado. 

Cada um dos entrevistados contou um pouco da importância dos direitos humanos 

para as atividades que desenvolvem. Para Dr. Luis Fernando,  

Conhecer os direitos humanos aqui onde eu estou é fundamental. Tenho que lidar 

com uma diversidade de público. A cidade de São Paulo tem tanta discussão, se 

relaciona direto com a comunidade, com os diferentes, com moradores de rua, 

com comerciante, com rico, com pobre, então é meu dia-a-dia. 

 

 Para Dr. José Pedro, 

A importância de conhecer os direitos humanos para a atuação como policial é 

total. A investigação é uma invasão na privacidade de alguém. A investigação 

tangencia direitos de todas as ordens, a começar pela própria privacidade, os 

reflexos na honra, na imagem, as vezes até na profissão. Quem não conhece os 

direitos alheios faz uma investigação desastrosa, criando mais danos do que a 

própria ação criminosa. Um policial tem que conhecer direitos humanos para 

garantir a eficácia de seu serviço. Nós vivemos em um Estado que prioriza o 

respeito e a promoção da dignidade das pessoas. Conhecer direitos humanos é 

fundamental, para não violá-los. Ainda, para realizar a promoção desses direitos, 

notadamente no combate à criminalidade, só uma investigação segura e eficaz 

dará um material consistente à justiça. Para isso tem que se conhecer direitos 

humanos. 

 

 Nem sempre esse tipo de associação é feita, por isso é tão importante investir na 

construção da ideia de dentro para fora, conforme menciona Dr. Tabajara: 

O policial precisa entender que direitos humanos, os direitos fundamentais são 

para todos, inclusive para eles. Existe uma tática na Academia de ensinar 

primeiro que direitos humanos são também para o policial, que ele tem direito à 

vida, à incolumidade física, que ele tem que ter equipamento, salário digno. E 

eles concordam quando a violação vem do Estado, eles entendem o que são 

direitos humanos e conseguem trabalhar melhor com a ideia. 

 

Na mesma linha, Dr. Genofre acredita que a educação em direitos humanos deve 

ser muito mais ampla do que ensinar a legislação, ou seja, normas e tratados são 

importantes, mas a vivência é essencial.  

Eu não vejo direitos humanos ensinar leis. A lei não muda ninguém. Se fosse 

assim com as leis que nós temos aqui no Brasil isso aqui seria mais feliz. Nem o 

medo da lei mudou. Nós temos leis severas. Trinta anos já pensou? Alguém ficar 

trinta anos fechado? Não é a lei que muda, não é o medo do castigo, não são os 

direitos humanos, mas os direitos humanos entendidos como uma proteção 

àquele que precisa. 

 

Essa forma de trabalhar com os direitos humanos, de dentro para fora, bem como 

levar exemplos práticos para a sala de aula podem significar uma melhora no aprendizado 

e produzir reflexos nas atividades que aqueles alunos terão ao longo de suas carreiras. 

Uma tática valiosa pode ser a de contar histórias, dar exemplos, mostrar o certo e o 

errado através de experiências, como a narrada por Dr. Tabajara: 
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Logo que cheguei no 3ºDP vi uma série de pessoas presas através da recolha e 

percebi que estavam lá sem uma justificativa plausível. Soltei todos. Naquela 

época a Constituição tinha um artigo, número duzentos e pouco, que dizia 

praticamente o mesmo que nosso artigo quinto de hoje. Eu juntei os presos e 

disse que como não havia mandado de prisão contra eles, com base naquele 

artigo, estava colocando todos em liberdade. Os carcereiros arregalaram os 

olhos. No dia seguinte o titular queria saber por que eu tinha feito aquilo. Eu 

expliquei: não tinham nenhum crime, não era flagrante, não tinham mandado de 

prisão. Aí eu fui transferido para o 39ºDP. 

 

O ensino dos direitos humanos, nesse sentido, pode conseguir descontruir algumas 

práticas, provocar nos alunos a reflexão, capacitando-os a tomarem decisões mais 

assertivas quando estiverem em suas posições. 

 

3.3.2.4 O que existe hoje na Academia de Polícia sobre direitos humanos é suficiente para 

uma boa formação? 

 

Sobre o atual curso de direitos humanos dos cursos de formação técnico-

profissional da Academia de Polícia, os entrevistados mostraram-se céticos com relação à 

eficácia do curso existente, não acreditando que seja suficiente para garantir uma boa 

formação em direitos humanos. Isso porque essa formação depende de muito mais do que 

as 16 horas / aulas do curso, do que a disciplina ministrada de forma isolada. 

Eu acho que o que existe hoje no curso da ACADEPOL não é suficiente para 

garantir uma boa formação em direitos humanos. Eu acredito que estamos 

pecando ainda no foco transversal; não acredito que uma disciplina é suficiente, 

por mais que caminhemos para isso. Eu gostaria de participar e conhecer melhor 

outras disciplinas do curso, saber se todos estão caminhando no mesmo trilho. 

Acho que os professores se comunicam pouco e se os professores não fizerem a 

ligação os alunos dificilmente farão. O professor pode até falar numa aula de 

técnica de tiro que o policial não deve atingir uma área vital, mas se ele não fizer 

a associação com direitos humanos talvez o aluno não entenda. (Luis Fernando) 

 

É importante que a formação em direitos humanos já venha de experiências 

anteriores, de vida, da família, da universidade ou de outras formas, já que os poucos 

meses de curso na ACADEPOL, com as poucas horas destinadas ao assunto não 

conseguem – e nem devem pretender – transformar o pensamento de ninguém. O que se 

pode é reforçar ideias ou dar condições para que as pessoas reflitam sobre algumas 

questões, para desenvolverem melhor posteriormente, ao longo do trabalho. 

Dr. José Pedro lança sua crítica nesse sentido: 

O sujeito ao ingressar na Academia já se põe contra os direitos humanos; são 

sujeitos que vêm com a cultura de morte e não com uma cultura de vida. Para 

conseguir trabalhar com o tema lá é necessário que se tenha alguma vivência. O 

sujeito que entra na Academia com uma formação prévia, que teve já alguma 

atividade intelectual é mais interessante de se trabalhar, porque a exigência dos 

direitos humanos para o ingresso na polícia pelo concurso é um pouco falha. O 
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sujeito decora uma série de dados e passa, mas ele não reflete sobre direitos 

humanos. Quem fez faculdade, via de regra, já desenvolveu essa atividade de 

reflexão. A exigência do ensino superior não é para todas as carreiras, mas é um 

filtro interessante. 

 

Dr. Genofre, contudo, fez uma ressalva. Afastado há cinco anos, por conta da 

aposentadoria, não conhece o curso de direitos humanos de hoje, porém acredita que o 

curso é suficiente dependendo do momento. 

Não conheço o curso atual. Os cursos são suficientes dependendo do momento, 

do professor, mas o grupo de direitos humanos da Academia de Polícia, eu posso 

afirmar, é muito bom. O grupo que foi formado para lecionar direitos humanos é 

um grupo que tem uma filosofia compacta graças a essas reuniões permanentes e 

troca de ideias sobre isso. Então veja, até publicações têm, como a do 

Zaccariotto, divulgando para a polícia civil todas as convenções internacionais 

de direitos humanos. Isso foi fruto de um trabalho daquele grupo de direitos 

humanos. A manutenção desses grupos foi responsável para dar uma filosofia, 

uma linha de pensamento estratégica em relação aos direitos humanos. As 

pessoas desse grupo tiveram uma preocupação com a forma de ministrar as aulas 

de direitos humanos. 

 

De fato, pode-se dizer que o curso pode ser suficiente de acordo com o momento. 

Quando Dr. Tabajara assumiu a direção da ACADEPOL e desenvolveu uma série de 

atividades com intuito de estimular os sentimentos dos alunos para os direitos humanos, 

utilizando-se de técnicas como a ikebana e o tai chi, provavelmente os resultados daquela 

turma foram diferenciados. 

Atualmente, parece que esse diferencial está muito mais nas atividades promovidas 

pelo CDHSP, especialmente os eventos sobre diversidade, solidariedade, tolerância etc., do 

que pelo que a Academia proporciona. 

Estamos tentando ensinar o policial a lidar com o diferente: o negro, o judeu, o 

cigano, o boliviano, o surdo, o mudo, o cego, o cadeirante, com a população de 

rua. Eu sou taxado de louco as vezes, por colegas de profissão, porque acham 

que eu quero que os policiais levem morador de rua para casa. Mas não é essa a 

proposta, eu tento ensinar que o morador de rua, por exemplo, não consegue as 

vezes tomar água na padaria. Eles são sempre vítimas (de homicídio, agressão), 

raríssimas vezes vi morador de rua como autor de delito. E quando vão parar na 

delegacia quem o recebe já olha e diz “ele não tem documento, está alcoolizado, 

é louco” e o atendimento fica totalmente prejudicado. A autoestima desse 

pessoal é de alguém que só atrapalha. A polícia não quer atender porque diz que 

eles não querem sair da rua. E geralmente não querem mesmo, pois criaram 

raízes na rua, tiveram filhos na rua, a referência dessas pessoas está na rua, assim 

como uma mulher que apanha do marido, ninguém gosta de atender porque no 

final do dia estará de volta em casa dormindo com o marido. Meu esforço é no 

sentido de que se o policial precisa atender, então tem que atender direito. Com 

relação ao público alvo dessas iniciativas é a própria polícia civil, procuramos 

fazer geralmente eventos, com oficinas, levando moradores de rua, cadeirantes 

etc. O público é pequeno. Nós começamos a tratar da questão dos 

afrodescendentes e hoje existe um curso na Academia sobre isso. (Dr. Tabajara) 

 

Não obstante, os entrevistados ressaltaram a importância da disciplina e 

reconhecem a evolução do pensamento institucional com relação ao tema. Por existirem 
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outras disciplinas que abordam a temática além da disciplina direitos humanos, e porque as 

iniciativas do CDHSP são possíveis, têm espaço, geram resultados e são bem sucedidas no 

sentido de fortalecer a transformação cultural da instituição policial civil.  

Dr. Luis Fernando conta sobre duas delas: 

“No CDHSP tivemos várias atividades, como em 2010 um evento com população 

de rua. Levamos moradores de rua para a Academia, chamamos policiais para conversar 

com eles, foi uma ação bastante emblemática também.” 

O Projeto Academia de Polícia para Cidadãos foi uma iniciativa da 

Coordenadoria dos CONSEGs em parceria com o CDHSP. O projeto tem a 

descrição do que foi o curso, horas / aula, público alvo etc. O projeto foi 

apresentado formalmente pelo Dr. Zaccariotto, com base no livro Perfil Social 

do Crime. A cerimônia de encerramento do curso foi muito legal, com a presença 

de pessoas importantes da polícia, lá na Academia. No CDHSP tem uma placa 

desse curso. Todas as turmas regulares da Academia de Polícia têm uma placa e 

essa turma entendeu que tinha que ter uma placa também, então eles fizeram e 

nós colocamos ao lado do CDHSP. O número de alunos variou. Começou com 

50, mas 40 e poucos terminaram apenas. A baixa foi pequena. Aconteceu porque 

o curso era para voluntários e a Academia é muito rígida com relação a falta e a 

certificados. Os encontros eram semanais (uma vez por semana), por seis 

semanas, se o aluno faltasse dois dias já não tinha direito a certificado. E a 

formatura foi emblemática; no mesmo momento, na mesma cerimônia, tivemos à 

esquerda os escrivães e à direita os membros dos CONSEGs, alunos policiais e 

líderes comunitários colando grau juntos, pela primeira vez na Academia. Eu dei 

aula para essa turma de escrivães também e fui apresentando uns para os outros, 

os policiais para os líderes comunitários, para conversarem, se conhecerem. As 

aulas foram todas na Academia, exceto com dois departamentos que se 

envolveram tanto que eles pediram para levar para o auditório do departamento. 

Foram o DENARC (Departamento Estadual de Investigações Sobre Narcóticos) 

e o DEIC (Departamento de Investigações sobre Crime Organizado). Quando eu 

comecei esse trabalho eu achei que ia trabalhar com uma equipe de policiais e 

acabei trabalhando com policiais e líderes. Pessoas que se envolveram. 

Conseguimos humanizar o trabalho deles, colocaram nome e rosto na frente das 

suas funções. A ideia não era apresentar o organograma da polícia, mas a polícia. 

 

Dr. José Pedro narra as experiências do núcleo de ensino – um braço informal da 

ACADEPOL – em Sorocaba. 

Recentemente o concurso de escrivão de polícia que foi feito para todo o Estado 

abriu 41 vagas. Com relação aos cursos, depende também do tema. Por exemplo, 

especialização e atualização em armamento e tiro teve muita gente interessada, 

mas o curso sobre violência doméstica teve poucas adesões. Quando o aluno 

depende do certificado para alguma coisa, mesmo que ele venha de má vontade, 

o resultado é positivo no final do curso, mas quando depende apenas da 

iniciativa / vontade deles é mais complicado, até pelas condições de trabalho, 

porque nem sempre é fácil conseguir liberação dos chefes para fazer o curso. A 

avaliação desses cursos é feita informalmente. Ao final nós perguntamos aos 

alunos que sentimos ter melhores condições de falar sobre o curso, de fazer um 

balanço de tudo o que aconteceu, de dizer o que podemos fazer para que o curso 

melhore. Mesmo com as dificuldades todas, nas avaliações dos cursos o saldo 

final é bastante positivo. 

 

Essas experiências são possíveis por conta das parcerias que o CDHSP estabelece 

com os mais diversos órgãos, entidades e com a própria comunidade. Além das parcerias 
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do CDHSP, aquelas realizadas por seus membros, sem suas ocupações funcionais, também 

são, muitas vezes, aproveitadas em atividades da Academia. 

 

3.3.2.5 Iniciativas possíveis para auxiliar na transformação cultural do policial civil 

paulista 

 

Sobre como melhorar a formação em direitos humanos para o policial civil na 

Academia de Polícia de São Paulo, os entrevistados não demoraram a dar suas 

contribuições. 

Dr. Genofre acredita que qualquer iniciativa tem que quebrar paradigmas e 

provocar nos alunos a vontade de se encontrarem, se reunirem, para falarem de temas 

importantes para a polícia. 

Sobre ações que a polícia poderia tomar para uma formação mais consistente que se 

refletisse em práticas, Dr. Luis Fernando aposta no que existe de positivo hoje:  

O CDHSP participa de algumas atividades de direitos humanos da Academia, 

funcionando mais na interface da Academia com a sociedade, apresentar a 

Academia em Encontros, essas coisas, como p.ex. uma matéria que até foi 

publicada sobre nosso trabalho, de professores de direitos humanos discutindo 

democracia na Universidade. O próprio CONSEG é uma iniciativa da polícia, a 

Delegacia de Defesa da Mulher. 

 

 Dr. Tabajara lembra que assim como iniciativas de se trabalhar a questão dos 

afrodescendentes deu espaço à discussão hoje na disciplina direitos humanos, outras 

questões caras para a temática podem ser incorporadas na grade curricular a partir do 

resultado bem sucedido de eventos, ações e iniciativas. 

O CDHSP quer fazer a mesma coisa com todos os vulneráveis: cadeirantes, 

cegos etc. (...) A polícia tem uma função social. A polícia tem que olhar para os 

lados, tem que entender o que se passa ao seu redor, senão voltaremos a ser 

capitães-do-mato. 

 

Mas deixa também uma contribuição rica, condizente com sua atuação durante o 

tempo em que esteve à frente da Academia. 

Além das que já tivemos, acredito que o melhor caminho seria a realização de 

trabalhos comunitários utilizando esportes. Por exemplo, se na Academia 

houvesse uma quadra e os meninos que ficam nos semáforos lá perto fossem 

convidados para jogar bola com os policiais, desde que os pais autorizem, 

apresentem histórico escolar mostrando que estão indo bem na escola ou estão 

melhorando, seria ótimo. Policiais, crianças, pais, parentes, todos participando. O 

único lugar que dá para fazer isso na polícia é na Academia. Em delegacias não 

dá porque alguns policiais deixariam de trabalhar para jogar futebol, é uma 

questão cultural importante, uma falha. Na polícia civil tudo é mais complicado. 

Se nós viajamos para desenvolver alguma atividade dizem que estamos 

passeando, porque não gostamos de trabalhar. 
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Por fim, ressalta que aposta na educação formal na Academia, com cursos mais 

longos. “A duração de curso na Academia depende do Governador, do Secretário Geral, do 

diretor. O diretor é pressionado a formar rápido. Mas não adianta formar rápido e formar 

mal.” 

Dr. José Pedro, de forma mais crítica, pensa que as mudanças na Academia 

dependem de uma transformação estrutural. 

As iniciativas que têm surgido para a melhora da segurança e que focam apenas 

na polícia como a responsável por isso são falaciosas. Esses Planos, ações 

governamentais etc são muito mais discursivas do que eficazes. Algumas 

iniciativas são válidas, funcionam por algum tempo, mas só. Eu tenho uma visão 

extremamente realista com relação a isso. Se não houver uma mudança estrutural 

pequenas alterações não vingarão. Nós precisamos de uma reforma 

constitucional. É como querer plantar uma semente no cimento. Não consegue 

semear. As iniciativas vão até certo ponto, mas não resolvem. Nós continuamos 

vivendo na lógica do culpado por essa insegurança que a população vive. 

Especificamente sobre a formação, eu acredito muito naquele projeto Academia 

de Polícia Cidadã, que propõe um sistema em que o policial toma maior contato 

com a sociedade, que se deixa conhecer, e isso cria um diálogo fundamental. 

Reforça os pilares e os compromissos da atividade policial. É importante 

desmistificar essa polícia que tem como premissa a ideia de mocinho contra 

bandido. É preciso mudar o jeito de trabalhar, dar transparência à polícia, 

adequar o trabalho aos valores a que a polícia se comprometeu em público. 

 

Ainda, acredita que investir em novas disciplinas, por mais importante que sejam os 

temas – a questão étnico-racial, a questão da tolerância, o enfoque nas minorias – talvez 

seja menos proveitoso do que dar maior ênfase a disciplinas que já existem e que podem 

abordar essas questões. 

Finalmente, um último fator apontado como imprescindível para tornar a formação 

em direitos humanos mais consistente, de maneira a transformar a atividade policial, é o 

fortalecimento de parcerias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou contribuir para a resposta da seguinte indagação: como 

se dá a formação em direitos humanos dos policiais civis do Estado de São Paulo? 

O objetivo central era entender um braço dessa formação no atual contexto 

democrático em uma das instituições mais difíceis de se deixar permear pelo discurso 

humanista, identificando algumas ações existentes, de iniciativa de membros da própria 

polícia, cujas intenções parecem caminhar no sentido de transformar a cultura do policial 

civil paulista, e algumas das limitações não só para essas ações mas para qualquer 

transformação da instituição nesse sentido. 

Conforme alertado desde o início, a investigação não teve o condão de detectar 

efeitos porventura gerados com essa formação, mas apenas entender como acontece o 

processo de educação em direitos humanos na polícia civil de São Paulo e sentir se isso 

incomoda, inova ou cria novas possibilidades de atuação no cotidiano desses agentes. 

A Academia de Polícia Civil de São Paulo é o espaço para onde vão todos os 

aprovados nos concursos para as carreiras policiais civis do Estado. Existem alguns 

núcleos de estudos, unidades no interior, todos ligados à Academia Dr. Coriolano 

Nogueira Cobra, Departamento que responde pelo processo de formação dos policiais 

civis. 

A linha de ensino da polícia civil paulista parece bastante técnica, conforme os 

conteúdos programáticos analisados e alguns relatos dos policiais entrevistados. A polícia 

judiciária, cujo trabalho consiste basicamente na investigação de crimes para que o 

Judiciário consiga, a partir dos dados fornecidos, processar e julgar suspeitos nos limites da 

lei, procura capacitar seus agentes para que consigam conduzir o trabalho de forma 

eficiente.  

O tempo que o aluno passa nas salas de aula da ACADEPOL costuma ser dedicado 

a matérias como armamento e tiro, condicionamento físico, investigação policial, 

criminalística, gerenciamento de crise, defesa pessoal, estágio, entre outras, e menos a 

disciplinas como ética, direitos humanos, criminologia e policiamento comunitário. A 

filosofia humanista, por não ser uma linha de pensamento e trabalho dentro da instituição, 

dificilmente entra nas discussões que dizem respeito à atividade policial, dependendo 

muito mais de pessoas que acreditam e praticam essa forma de vivência e que levam, da 
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maneira como podem, para suas aulas a relação do tema com a rotina na profissão e com a 

vida do policial. 

O discurso oficial da polícia civil, a favor dos direitos humanos, mostra-se um 

pouco retórico. A existência de uma disciplina sobre os direitos da pessoa se deve a dois 

grandes motivos.  

O primeiro deles é a pressão política, especialmente nos anos 90, após o desgaste 

do policial e dos agentes de segurança em geral no âmbito nacional e internacional com o 

episódio do Carandiru e com outros tantos, em geral os ainda ligados à forma de ser da 

polícia no regime de exceção. A cobrança externa por uma posição do país com relação a 

mudanças e respeito aos direitos humanos, e a movimentação interna, especialmente com o 

Programa Nacional de Direitos Humanos, fizeram com que a instituição policial civil se 

abrisse à possibilidade de investir na formação de seus agentes no sentido de provocar uma 

transformação cultural. 

Os três Programas federais de direitos humanos e os demais que foram surgindo em 

decorrência deles foram importantes documentos na afirmação da democracia no país. A 

formação da polícia está prevista como uma das medidas necessárias para que se melhore o 

quadro da segurança, tão complexo e caótico no Brasil. A integração, o diálogo e a 

tolerância são características que esses instrumentos buscam e algumas ações foram 

exigidas do governo estadual e da polícia paulista. Por isso, a conveniência e a 

oportunidade políticas, o momento de abertura para iniciativas de afirmação democrática e 

de direitos humanos. 

O segundo motivo é a coragem e a ousadia de um policial, cuja experiência de vida 

foi de solidariedade e respeito à vida e à liberdade, que, ocupando o cargo de direção da 

Academia, conseguiu (pela oportunidade surgida em razão do momento político) inserir na 

grade curricular uma disciplina chamada direitos da cidadania e implementar uma série de 

atividades absolutamente inovadoras e que buscavam tocar os sentimentos dos policiais e 

despertar neles o entendimento e a vivência dos direitos humanos. Essas atividades 

aconteceram por um período curto de tempo, pois os contrários à filosofia humanista, por 

força de pessoas influentes que acreditam que esse tipo de intervenção prejudica a 

eficiência policial. Contudo, a disciplina sobre direitos humanos permaneceu, junto com 

um grupo de estudos dedicado ao tema, também fundado por esse diretor, numa relação de 

apoio mútuo. De fato, o Centro de Direitos Humanos e Segurança Pública, fundado no 

mesmo ano em que a disciplina sobre direitos humanos integrou a grade da ACADEPOL, é 

um espaço de reunião de pessoas interessadas e preocupadas com a transformação cultural 
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da polícia civil. Quase todos delegados de polícia, esses membros também são docentes na 

Academia e buscam nas reuniões o apoio e a troca de ideia com os colegas com quem têm 

afinidade para conseguirem desenvolver seus trabalhos da forma mais positiva possível, ou 

seja, de forma que seus esforços produzam efeitos maiores, resultados práticos. 

A disciplina atualmente tem 16 horas / aulas e abarca discussões sobre direitos 

humanos em geral e sobre diversidade étnico racial.  

A questão da diferença e da tolerância entrou no programa especialmente por conta 

do trabalho dos membros do CDHSP em eventos, seminários, publicações e outras 

inciativas. A carga horária é baixa e o conteúdo, muitas vezes, é tratado de forma marginal 

pelos docentes da Academia, salvo aqueles que buscam mostrar aos alunos as relações 

entre suas disciplinas e os direitos humanos, ou seja, depende muito de cada professores, 

da subjetividade de cada um, trabalhar o tema de forma transversal.  

As poucas horas dedicadas ao tema inviabilizam propostas que poderiam enriquecer 

o aprendizado como levar os alunos para fora da sala de aula em atividades de campo para 

sensibilização ou mesmo palestras de pessoas não pertencentes à polícia, como assistentes 

sociais, filósofos, antropólogos, sociólogos. Além disso, da baixa carga horária de direitos 

humanos e disciplinas correlatas, por vezes, os cursos de formação são mais rápidos, mais 

enxutos, prejudicando os espaços de reflexão em prol daqueles que dão capacitação técnica 

suficiente para colocar o profissional em campo em razão da forte demanda, da exigência 

de mais policiais em um curto período de tempo. 

Com isso, não se pode dizer que a formação do policial civil de São Paulo é ruim. 

Está aquém do que poderia ser, porém, há questões bastante positivas e que merecem ser 

destacadas. 

Com os Programas de direitos humanos – PNDHs, Programa Estadual, PRONASCI 

e outros – o Brasil e o Estado de São Paulo se comprometeram com a questão e com sua 

relação com a segurança pública. A preocupação, pela primeira vez, agora faz parte da 

agenda governamental. Com isso, os Estados são cobrados no sentido de tomarem 

iniciativas condizentes com um Estado Democrático de Direito, juntamente com 

organizações não-governamentais e com a comunidade. Essa preocupação, essas cobranças 

e a necessidade de implementar ações, mesmo que ainda sejam muito retóricas e de pouco 

alcance prático, consistem em medidas inovadoras, uma evolução rumo à consolidação 

democrática e dos direitos humanos no país. 

Outro ponto positivo é a abertura para polícia para ações que tocam a questão dos 

direitos humanos. Mesmo que a cultura da exceção, da segurança nacional, da ordem e do 
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progresso ainda esteja arraigada na instituição policial civil paulista, é fato que pessoas de 

dentro, com experiências de vida e discernimento que possibilitem uma transformação 

cultural, conseguem trabalhar e produzir resultados otimistas no campo da formação em 

direitos humanos.  

Iniciativas boas na polícia existem e se transformam em práticas, como ficou 

demonstrado a partir de alguns exemplos de condução de trabalhos no exercício das 

funções organizacionais das pessoas entrevistadas. Mas também ocorrem no campo da 

formação, na disseminação da cultura humanista, como nos casos dos projetos 

mencionados ao longo do trabalho, de que é exemplo o Academia de Polícia cidadã. 

Essas e outras ações demonstram que a polícia civil paulista tem forte potencial 

para desenvolver uma formação cada vez mais humanizada. Tanto é que a Academia de 

São Paulo é uma das mais avançadas nesse sentido, pioneira na implementação dos direitos 

humanos e lugar de experiências sequer vividas por policiais em outros Estados.  Mas 

essas práticas, essas iniciativas e ações encontram sempre pontos de atrito com a cultura 

verticalista e patriarcal da polícia, com a influência dos longos anos de ditadura militar, 

com a resistência com relação a quaisquer tipos de mudança. 

O grande desafio consiste na quebra de um paradigma ético, por meio da 

reestruturação da polícia através de alteração constitucional que vise integração. Fazer com 

que isso aconteça é algo quase utópico considerando o contexto sócio-econômico-político-

cultural. As mais importantes dificuldades estão no tratamento que a polícia recebe do 

próprio Estado: salários, condições de trabalho etc.  

Contudo, algumas ações podem ser tomadas no sentido de uma transformação 

cultural, são factíveis e auxiliam no aprimoramento da segurança pública, na construção de 

políticas públicas. A operacionalização desse tipo de prática, com o tempo, viabiliza 

melhoras na contenção da criminalidade a partir do incentivo à formação em direitos 

humanos, do surgimento de uma nova geração de policiais que trabalhem para 

transformação de alguns agentes e do envolvimento com a sociedade, tratando a segurança 

pública como um problema social. 

A formação em direitos humanos do policial civil de São Paulo, portanto, é uma 

medida importante na afirmação da democracia e do respeito aos direitos fundamentais do 

homem, especialmente a vida, a liberdade e a segurança. Trata-se, porém, de parte de um 

conjunto, ou seja, a formação desses agentes é apenas um dos elementos que precisam de 

grandes modificações para que ocorra uma mudança na polícia civil paulista. Questões que 

envolvem melhores condições de trabalho, estrutura material, de saúde, salários e tantos 
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outros fatores devem ser tratados de forma sistêmica – assim com a segurança pública em 

relação à educação, à saúde, à moradia etc no país e nos Estados. O sucesso de um 

depende, em grande medida, do sucesso do outro.  

O que não se pode é negligenciar a educação. Medidas mais imediatas são 

importantes e devem ser tomadas, mas a formação é um dos pilares de sustentação de 

qualquer mudança, sem o qual as ações realizadas serão perdidas, esvaziadas e sem efeito. 
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ANEXO 1 – Roteiro para conversa com Dr. Roberto Maurício Genofre 

ANEXO 2 – Roteiro para conversa com Dr. Tabajara Novazzi Pinto, Dr. José Pedro 

Zaccariotto e Dr. Luis Fernando Camargo da Cunha Lima 
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ANEXO 4 – Planos de ensino 
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Roteiro para conversa com Dr. Roberto Maurício Genofre 

 

=> Qual sua idade?  

=> Qual sua formação?  

=> Há quanto tempo esteve na corporação? 

=> O que são direitos humanos para você? 

=> Qual é a importância de conhecer os direitos humanos para a atuação de um policial? 

=> Fale um pouco sobre o Diagnóstico da Polícia Civil de 1980. 

=> Fale um pouco sobre a experiência da Sorbonne – 1982. 

=> Fale um pouco sobre as duas vezes em que foi Diretor da ACADEPOL e sobre a 

implementação do curso de direitos humanos. 

=> Você conhece o curso atual de direitos humanos da ACADEPOL? Se sim, é suficiente 

para garantir uma boa formação em direitos humanos? Outras disciplinas / professores 

abordaram o tema de direitos humanos? 

=> Quais seriam as outras iniciativas que a polícia poderia tomar para uma formação mais 

consistente na temática e que se refletisse em práticas? 
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Roteiro para conversa com Dr. Tabajara Novazzi Pinto, Dr. José Pedro 

Zaccariotto e Dr. Luis Fernando Camargo da Cunha Lima 

 

=> Qual sua idade?  

=> Qual sua formação?  

=> Há quanto tempo está na corporação? 

=> Qual sua função? 

=> Conte um pouco sobre o seu trabalho  

=> No desenvolvimento do seu trabalho, há parceria com entidades governamentais ou 

não-governamentais / comunidade? De que tipo? Quais? Fale um pouco da relação entre o 

trabalho que realiza e ONGs / comunidade. 

=> Como foi o ingresso na polícia civil? Fale um pouco do concurso. Foi sua primeira 

opção? A procura foi grande? 

=> O que são direitos humanos para você? 

=> Qual é a importância de conhecer os direitos humanos para a sua atuação como 

policial? 

=> Considerou a sua formação em direitos humanos suficiente? Algo mudou para você, em 

sua visão de mundo, após a formação? 

=> Teve aula de direitos humanos na ACADEPOL (no curso de formação ou depois)?  

=> O que hoje existe no curso da ACADEPOL é suficiente para garantir uma boa 

formação em direitos humanos? 

=> Outras disciplinas / professores abordaram o tema de direitos humanos? 

=> Quais seriam as outras iniciativas que a polícia poderia tomar para uma formação mais 

consistente na temática e que se refletisse em práticas? 

=> Há alguma coisa que queira acrescentar? Alguma observação etc.? 


