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Resumo:  Esse texto analisa uma política pública em curso desde 1999 – o Programa

Delegacia Legal. Atualmente, a maioria das unidades da Polícia Civil do Rio de Janeiro

foram  incorporadas  a  tal  programa,  prestes  à  conclusão  do  processo  de  reforma  e

modernização.

A partir de uma observação participante em duas delegacias de polícia onde estive

lotado,  discuto  como  os  policiais  civis  apropriaram-se  das  iniciativas  e  reformas

implementadas  pelo  Programa,  apresentando  movimentações  que  classifiquei  como

contrarreformas – movimentos de defesa de interesses profissionais distintos de boicote
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ao Programa em curso.

A discussão sobre formação policial é resgatada por sua pertinência no objetivo de

melhor compreender as dinâmicas da formação dos profissionais da segurança pública e

perceber como a sociedade civil organizada pode interferir nesse processo. 

Essas escolhas metodológicas visam dar maior visibilidade a questões próprias do

police studies, além de fornecer reflexões sobre os caminhos da transformação das forças

policiais.

Palavras-Chaves: segurança pública; polícia judiciária; política pública, formação policial

Introdução

O  Programa  Delegacia  Legal  (PDL)  é  uma  política  pública  implementada  pelo

governo estadual desde o ano de 1999 na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O

Programa visava reestruturar  o funcionamento das delegacias policiais alterando seus

departamentos  internos,  extinguindo  as  carceragens,  informatizando  toda  produção

cartorária das delegacias através de um banco de dados e valorizando o salário de seus

funcionários,  através  de  uma  política  de  formação  permanente.  As  mudanças

implementadas  buscavam,  pela  via  da  modernização,  expandir  a  transparência  e  o

controle sobre as instituições policiais possibilitando, ao mesmo tempo, planejamento e

avaliação  dos  resultados.  Essas  medidas  visavam  alterar  a  relação  entre  polícia  e

sociedade auxiliando na construção de modelos de policiamento voltados prioritariamente

ao atendimento ao cidadão.

O Programa Delegacia Legal foi concebido para modificar radicalmente a forma
como a Polícia Civil vem desenvolvendo suas atividades através da transformação
de todas as delegacias em Delegacias Legais. É uma verdadeira revolução na
vida  de  uma  delegacia  e,  consequentemente,  do  próprio  trabalho  policial.  As
modificações implantadas nas Delegacias Legais envolvem desde a divisão do
espaço  físico  até  as  rotinas  internas  da  unidade  policial.  (Roteiro  Guiado  do
Programa Delegacia Legal, disponível em http://www.delegacialegal.rj.gov.br/)

Passados quinze anos, o PDL constituiu-se como um importante objeto de análise

para inúmeras questões, não apenas restritas ao campo da segurança, mas pertinentes

também à reflexão sobre o desenvolvimento de políticas públicas no Estado brasileiro. A

motivação para  essa  pesquisa  surgiu  da  minha  experiência  profissional,  desde  2002,

quando ingressei  como inspetor  na Polícia  Civil  do  Rio de Janeiro.  Desde essa data

acompanho – como “nativo” – a implementação e a expansão do Programa Delegacia

Legal, uma vez que sempre fui lotado em delegacias pertencentes a tal programa.

http://www.delegacialegal.rj.gov.br/


A delegacia distrital é o lugar voltado centralmente para o atendimento ao público.

Essa característica é fundamental pois, grosso modo, são às delegacias de bairro que a

população recorre no momento em que deseja que a Polícia Civil “tome uma providência”.

Esse caráter das distritais – centralmente voltadas para o atendimento à população –

deveria,  portanto, constituir  uma atenção especial  na formação destinada aos agentes

nelas  lotados.  Capacitar  a  polícia  para  uma atuação republicana  implica  também em

definir qual a natureza das forças policiais e como classificar sua atuação de profissional.

Se entendemos a segurança como um bem público somos obrigados a reconhecer a

necessidade de se formular democraticamente os critérios desse serviço, envolvendo a

participação da sociedade e estipulando compromissos públicos.

Trabalhamos com a hipótese de que, informalmente, os policiais fizeram retroceder

numerosas  alterações  propostas  pelo  Programa  Delegacia  Legal,  sem  que  isso

significasse boicote ou resistência ao programa em curso. Classifico como contrarreforma

esse processo onde o desencontro entre o novo modelo e a reivindicação dos policiais

por autonomia em seu ofício traduz-se na adesão a certas rotinas cuja inspiração limita a

atuação policial restrita ao objeto criminal, desdenhando de outras tarefas cumpridas pela

polícia. Refiro-me especificamente a processos informais de negociação de conflitos nos

quais a atuação policial é requerida sem o interesse da parte reclamante em judicializar a

contenda trazida às delegacias de polícia.

Sendo eu um desses operadores, fico em uma ambígua posição: ao mesmo tempo

em que  atuo  e  reivindico  mudanças no  campo profissional  –  sou  filiado  e  milito  nos

sindicatos e associações da categoria – devo também ser capaz de construir um texto

acadêmico descolado das minhas disputas, estranhando meu familiar (Velho, 1987). Esse

lugar me permitiu detectar regularidades do ofício policial, não através de um questionário

de ideias gerais, mas a partir da atuação cotidiana dos policiais. Tudo isso compunha uma

complexa correlação de forças com numerosos mecanismos informais que atuavam sob a

ordem normatizada; dominá-los é um aprendizado a um novato.

Nesse artigo inicialmente apresento o processo de implementação do Programa

Delegacia  Legal,  salientando  sua  importância  para  a  construção  de  uma  agenda

democrática  no  campo  da  segurança  pública.  Em  seguida,  demonstro  como  tais

iniciativas  foram recebidas  e  ressignificadas  pelos  policiais  das  delegacias  de  bairro,

definindo, como já explicitado, esse processo como contrarreforma. A formação policial é

discutida  com  especial  ênfase  pois  nela  foi  depositada  boa  parte  das  expectativas

públicas de reforma das práticas policiais violentas ou arbitrárias, além de se constituir

como uma singularidade reivindicada pelo próprio projeto Delegacia Legal. 



1. Delegacias em Reforma

Durante a visita de aproximadamente um mês que fez ao Brasil, no ano de 2000,

Nigel Rodley, integrante da Comissão de Direitos Humanos da ONU, fizera um relatório

onde se mostrava positivamente impactado pelo projeto em curso, desde março de 1999,

na 5ª DP:

As Delegacias Legais fazem parte de um amplo projeto de construção de delegacias cuja
arquitetura  é  projetada  para  ser  transparente  ao  monitoramento  externo.  (...)  As
delegacias  de  polícia  deveriam ser  transformadas  em instituições  que  ofereçam um
serviço ao público. A Delegacias Legais implementadas em caráter pioneiro no estado do
Rio de Janeiro são um modelo a ser seguido. (RODLEY in GAROTINHO, 2005, p.09)

A radicalidade  da  transformação  começava  pelos  prédios  das  delegacias,  que

sofreram  uma  profunda  reforma  arquitetônica.  A  partir  do  Programa  eles  foram

padronizados – com uma identidade visual própria – dando maior conforto ao policial de

plantão – com a instalação de aparelhos de ar condicionado, dormitórios e banheiros

próprios – e tornando o espaço das delegacias um local mais funcional. Ao contrário das

delegacias tradicionais, onde o atendimento e a investigação eram realizados a portas

fechadas, nas delegacias legais os policiais trabalham em um grande salão, em mesas

separadas  por  divisórias  transparentes,  deixando  seus  atos  permanentemente  sob

controle e supervisão, contraditoriamente à lógica inquisitorial do sigilo e do segredo. 

As portarias de quase todas as Delegacias Legais são de vidro temperado e de seu

exterior  se  percebe  o  que  está  acontecendo  nesse  salão.  Conjuntamente,  foram

instalados  bebedouros,  telefones  e  banheiros  públicos,  caracterizando  uma  mudança

qualitativa  na  compreensão  de  polícia  e  serviço  público.  O  interior  do  prédio,  antes

“privado”,  passa  a  ser  um espaço público:  inúmeras pessoas  passaram a entrar  nas

delegacias simplesmente para usar o banheiro, beber água, usar os telefones. 

Não é preciso esperar um século para que a civilização amadureça; o futuro pode estar à
espreita, na esquina; a civilização e a barbárie estão inscritas em nós, como potenciais
que se atualizam de acordo com os cenários em que vivemos. As delegacias podem ser
cenários degradantes da autoestima do policial e do público, ou ambientes propícios à
valorização de atitudes positivas,  de parte  a parte.  A estética é parte constitutiva da
política e tem efeitos muito mais concretos do que os céticos supõem. A estética, nesse
sentido, é indissociável de uma ideia positiva de ordem, em que liberdade e respeito se
combinam e se estimulam mutuamente. (SOARES, 2000, p.94)

Desde  a  implementação  do  programa,  a  rotina  de  trabalho  também  foi

profundamente alterada, deixando de existir a estrutura tradicional da delegacia – dividida

em núcleos  de  investigação,  cartório  e  plantão.  Nas  delegacias  tradicionais,  há  uma

separação entre um setor que registra as ocorrências e atende ao público – o plantão – e



os outros que investigam os casos e os inquéritos.

O trâmite dos procedimentos da delegacia convencional inicia-se por um policial que fica
no balcão  logo  na entrada  da  delegacia  para  atender  ao público  que  demandas as
atividades  policiais  (…)  esse  policial  estava  responsável  por  atender  às  ocorrências
policiais (principal função a ele destinada), por atender a maior parte dos telefonemas
que são dirigidos à delegacia ou a alguém que esteja necessitando de uma informação,
e por dirigir essas pessoas aos setores que deveriam procurar na delegacia, caso fosse
necessário. A chave da carceragem da delegacia também ficava com esse policial do
atendimento, de forma que eram inúmeras as funções que ele acumulava. (PAES, 2006,
p.61)

No lugar desse policial que atendia sozinho todos os registros do plantão, e depois

os transferia para os núcleos “especializados” de investigação1, foi criado um grupo de

policiais  cujas  atribuições  primordiais  são  o  atendimento  ao  público,  a  confecção  de

Registros  de  Ocorrência  e  o  andamento  das  investigações.  Cada  policial  seria

responsável pelo andamento do registro que iniciou até o fim do inquérito. Esse grupo foi

intitulado como Grupo de Investigação (GI) e extinguiu o cartório, os antigos núcleos e

suas chefias. Essa mudança alterou profundamente a correlação de forças no interior das

delegacias, alterando a rotina de seus funcionários. 

A horizontalização dos cargos e responsabilidades na Delegacia Legal foi de fato posta
em prática. (...) os policiais que trabalhavam no Plantão, Setor de Investigação e Cartório
da  delegacia  tradicional  ocupavam  posições  distintas  na  hierarquia  institucional.
Entretanto, o novo modelo atribuiu os procedimentos somente a um setor da Delegacia
Legal, quer dizer, fez com que estas três carreiras profissionais fossem unificadas no
Grupo de Investigação. (PAES, 2004, p.48)

A informatização da prática cartorária de toda a delegacia, implementação do PDL,

não se limitava a trocar máquinas datilográficas por computadores. Todas as operações

de registro e protocolo de uma Delegacia Legal estão permanentemente conectadas à

uma rede  interna  (intranet)  da  Polícia  Civil  que  permite  o  acesso  remoto  a  qualquer

registro  confeccionado nas delegacias do programa.  O sistema informacional  (SCO –

Sistema de Controle de Operações) interliga os dados das Delegacias Legais criando um

banco  de  dados  único,  acessado  por  cada  policial  através  de  login  e  senha  que  o

identifica e permite variados níveis de acesso às informações.

Para isso, toda a carga de inquéritos anterior à data do ingresso da unidade policial

no  PDL  era  transferida  para  Delegacias  de  Acervo  Cartorário  (DEAC)  que  ficaram

responsáveis pela condução dos inquéritos antigos até sua conclusão. Assim, os policiais

da nova Delegacia Legal começavam sem nenhum inquérito sob sua responsabilidade o

que pode nos ajudar a verificar, após uma década, onde a reforma conseguiu alcançar

1 Nas delegacias  tradicionais,  existiam três  núcleos  de investigação:  Roubos e Furtos,  Homicídios  e
Entorpecentes. Juntos formavam o Setor de Investigação (SI) que era chefiado por um policial, cada um
dos núcleos era também chefiado por um policial, a Carceragem tinha sua chefia, assim como o Cartório
– todos eles com desenhos e regras próprias estipulados pela equipe que formava cada setor.



alterações e resultados distintos do modelo tradicional.

Com o advento do novo modelo, foram extintas as carceragens no interior  das

delegacias. O programa previa a construção de onze Casas de Custódia para receber os

presos  daí  oriundos.  Com  isso,  um  efetivo  de  policiais  foi  liberado  da  função  de

carcereiros, passando a exercer tarefas próprias da função policial dentro das delegacias,

como  o  atendimento  ao  público  na  confecção  de  Registros  de  Ocorrência  ou  na

investigação de inquéritos. 

O Balcão de Atendimento – responsável pela recepção ao cidadão que entra em

uma delegacia – foi  composto por profissionais terceirizados e estagiários da área de

humanas,  como psicologia e serviço social.  É interessante notar  o fato do PDL vetar

estudantes  de  Direito,  numa  tentativa  de  evitar  que  os  integrantes  do  Balcão  de

Atendimento fizessem qualquer orientação jurídica. No mesmo sentido, para reduzir  o

envolvimento dos policiais em atividades de natureza administrativa foi criada a função de

“síndico” de delegacia: um técnico terceirizado não policial para cuidar da manutenção

predial, do estoque de materiais e do funcionamento dos equipamentos, remetendo-se

diretamente a um centro de distribuição de materiais e suporte de manutenção: lâmpadas,

papel higiênico, resmas de papel, a manutenção dos computadores, dos aparelhos de ar-

condicionado ou das viaturas passava agora a ser controlada por uma central, com suas

atividades registradas em software próprio on-line. 

A  amplitude  das  reformas  não  seria  possível  se  o  grupo  responsável  pelas

transformações não estivesse isento das disputas corporativas e das diversas prioridades

dos  gestores  operacionais  e  seus  agentes.  Cesar  Campos  (2012)  –  coordenador  do

Programa durante todo esse tempo – defende que sua continuidade é fruto da relativa

autonomia do projeto frente às disputas corporativas da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Desde o início, a reforma fora realizada por quadros profissionais externos à Polícia e

organizados em um Grupo Executivo que implementava a criação de novas delegacias,

gerenciava  recursos  e  funcionários  “não-policiais”,  desde  técnicos  de  informática  até

pedagogos. 

O PDL era gerenciado por um grupo executivo externo e não pertencente à estrutura da
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), mas sim, à do governo, enquanto que
a PCERJ era gerenciada pela cúpula de gestores de seu próprio cerne organizacional.
Ambas as estruturas faziam parte de uma maior: a da Secretaria de Segurança Pública.
Essa forma de desenvolvimento de um processo de modernização, profissionalização e
mudança  de  uma  organização  policial  trouxe  inegáveis  emergências  ao  sistema  de
segurança pública. (CAMPOS, 2012, p.89)

É  no  mínimo  curioso  que  a  manutenção  de  uma  política  pública  sobre  uma

categoria  determinada  seja  garantida  pela  exclusão  dos  profissionais  dessa  mesma



categoria na condução da reforma. Entretanto, esse foi o mecanismo para preservar o

projeto de toda sorte de ataques e oposições vindas muitas vezes da cúpula institucional. 

Parece ficar  clara a intenção do projeto de reforma na polícia  civil.  O trabalho

policial deveria concentrar-se nas tarefas ditas essenciais e próprias de sua competência:

a investigação criminal. A hipótese parecia ser de que liberando os policiais de tarefas não

essenciais  sobraria  mais  tempo  para  se  dedicarem  à  prática  investigativa,  ou  como

prefere o Direito,  à apuração de autoria e materialidade. Uma reforma estrutural  – as

instalações da delegacia, seu funcionamento e suas rotinas – seria capaz de levar a uma

reforma moral – a adoção de novas práticas, o engajamento com o seu ofício e a busca

por uma outra relação com a população.

Entre tantas inovações implementadas está a capacitação permanente dos policiais

civis. Pensar formação policial é, inevitavelmente, pensar também o que é a polícia, quais

são  suas  práticas  adequadas  e  seus  limites.  O  que  é  uma  polícia  competente,  ou

incompetente, define instruções importantes na orientação pedagógica da polícia. A falta

de uma política pública de formação policial é um grave equívoco que leva a uma postura

reativa nessa área das instituições policiais. 

A partir do início do Programa Delegacia Legal, verificou-se um esforço na tentativa

de dar organicidade ao processo de formação continuada dos policiais. Todos eles lotados

em  delegacias  pertencentes  ao  PDL  recebiam  uma  gratificação  de  R$500,00  para

participarem de um curso de atualização mensal. Com esta gratificação, o governo do

Estado  parecia  dar  clara  ênfase  na  formação  continuada  como  estratégia  para  se

alcançar alterações e práticas mais adequadas.

O  curso  de  aperfeiçoamento  já  experimentou  diferentes  formatos.  No  início  do

Programa, esses cursos eram ministrados em aulas presenciais na Academia de Polícia.

No  entanto,  por  se  tratar  de  uma  instituição  estadual,  muitos  policiais  criticavam  a

necessidade de se deslocar de municípios distantes para as aulas no Centro do Rio de

Janeiro. Desde 2002, foi possível ministrar os cursos via web, formato que se mantém até

a atualidade. Acompanhar a forma como os policiais lidaram com essas iniciativas nos

ajuda a refletir sobre o alcance da formação policial na mudança dos valores e práticas

daqueles agentes públicos.

2. Contrarreformas nas delegacias

Nenhum  corpo  policial  resume-se  à  pura  instrumentalidade.  Toda  organização

burocrática, seja ela qual for, adapta as regras prescritas ao cotidiano prático. Não se trata



ainda de resistência,  mas de entender qual  o teor da ordem e implementá-la com os

meios  disponíveis.  Há  sempre  um intervalo  entre  o  prescrito  e  o  observado:  não  há

organização formal sem organização informal. Não se trata de um mero decalque, mas de

uma necessária combinação, conforme Monjardet (2003).

Compreender tal hiato é o primeiro passo para a construção de um material de

aperfeiçoamento  que  entenda  a  importância  de  englobar  os  profissionais  de  ponta,

capilares, para as mudanças propostas. A questão não é formar novos policiais, mas sim

remontar conceitos e reformular paradigmas já vigentes. É um equívoco acreditar que a

violência policial  é consequência de uma formação deficitária:  as “balas perdidas” que

matam e ferem tantas vítimas não são resultado da falta de treinamento sobre uso da

arma de fogo. 

Durante a pós-graduação, estive lotado em duas delegacias e tive a oportunidade

de confeccionar um caderno de campo onde fazia anotações e registrava o quantitativo

de cada delegacia policial (DP) e seu funcionamento. A delegacia X estava localizada na

área da grande Tijuca2, que conta com três delegacias e um batalhão da Polícia Militar.

Era uma delegacia de pequeno porte contando com cerca de 43 funcionários. A delegacia

Y  contava  com  54  policiais  e  localizava-se  na  Zona  Oeste  sendo  uma  das  quatro

delegacias de sua área administrativa, juntamente com um Batalhão de Polícia Militar.3 A

delegacia X localizava-se em uma região de classe média, mas tinha seu contingente

defasado pela falta de delegados; enquanto a delegacia Y ficava em uma área mais pobre

do subúrbio carioca e tinha seu quadro de funcionários completo.

Pude constatar que as alterações arquitetônicas e funcionais dos prédios e dos

organogramas das delegacias, foram lentamente reapropriadas por lógicas distantes das

inspirações do Programa. Em ambas as delegacias, foi possível encontrar formatos de

funcionamento  diferentes  daquele  previsto  na  resolução  317/2000  que  redesenhou  o

organograma das delegacias  dividindo-as em um setor  administrativo  (SESOP),  outro

setor de identificação criminal  (SIP),  e o amplo Grupo de Investigação (GI)  onde fica

lotada  a  maioria  do  efetivo  de  policiais  de  uma  Delegacia  Legal  responsáveis  pelo

atendimento ao público. As delegacias se organizam em quatro equipes de plantão que se

revezam no atendimento cotidiano à população. Cada uma dessas equipes é chefiada por

um delegado adjunto;  e a delegacia é gerida por  um delegado titular  e um delegado

assistente.

2  Englobando os  bairros  do  Catumbi,  Cidade Nova,  Estácio,  Rio  Comprido  ,  Caju,  Mangueira,  São
Cristovão, Vasco da Gama, Maracanã, Praça da Bandeira e parte do Centro.

3  Responsáveis pelo policiamento dos bairros de Campinho, Cascadura, Praça Seca, Quintino Bocaiuva,
Vila Valqueire,  Cavalcante,  Engenheiro Leal,  Madureira,  Turiaçu, Vaz Lobo, Bento Ribeiro, Marechal
Hermes, Oswaldo Cruz, Coelho Neto, Honório Gurgel, Rocha Miranda e parte do bairro de Colégio.



Delegados e policiais operam atualmente essa informalidade em conflito com o

decreto 317/2000, ainda em vigor, que estabelece

Art. 16 - A prestação de serviços nas UPJ/DL será contínua e permanente em plantões 
de 24 (vinte e quatro) horas para todos os servidores policiais.

Parágrafo único - O plantão é estabelecido por escalas prefixadas de 24 (vinte e quatro)
x 72 (setenta e duas) horas e sempre dirigido por um Delegado Adjunto.

Nos  dois  casos  observados,  apesar  da  distância  geográfica  e  das  atribuições

distintas4, encontrei arranjos muito semelhantes. O antigo Cartório, que fora extinto pela

inauguração do PDL, reaparece em ambas as delegacias. O GI, aquele grupo de policiais

destinado a atender o público e conduzir suas investigações, fora informalmente dividido

entre plantonistas – que atendiam o público e confeccionavam registros de ocorrência – e

sindicantes, resgatando não apenas a nomenclatura anterior ao PDL, como assumindo as

mesmas  atribuições  do  antigo  cartório:  dar  continuidade  aos  inquéritos  policiais,

exclusivamente. Os plantonistas do GI em ambas as delegacias trabalhavam em turnos

de plantão (24h de serviço por 72h de folga), enquanto os sindicantes, revezavam-se três

ou duas vezes na semana, em horário bancário, como ironizam os policiais. 

Analisando  uma  Delegacia  Legal,  Misse  (2010)  identifica  essa  mesma

movimentação. Com 49 funcionários ao total,  dos “25 policiais do GI da delegacia em

questão, seis deles trabalhavam exclusivamente com inquéritos e não trabalhavam em

escalas de plantão de 24h de trabalho por 72h de descanso – apesar desta escala estar

prevista assim em sua folha de ponto” (MISSE, 2010, p.34).

Em suas folhas de ponto, a delegacia X mantinha, dos seus 43 funcionários, 24

oficialmente lotados no GI; enquanto a delegacia Y, que contava com 54 policiais, lotava

29 policiais no mesmo grupo. Entretanto, dos 24 funcionários do GI da delegacia X, 08

deles  não atendiam ao público,  nem trabalhavam em escalas  de plantão;  da  mesma

forma,  dos  29  policiais  lotados  no  GI  da  delegacia  Y,  13  deles  operavam  como

sindicantes, trabalhando da mesma forma como os funcionários dos antigos Cartórios.

Isso tudo é possível de ser detectado através do software por meio do qual os

policiais realizam seu trabalho. A informatização trazida pela Delegacia Legal permite o

acompanhamento de cada peça gerada pelos policiais: o SCO (Sistema de Controle de

Operações)  grava  essas  informações,  sendo  impossível  apaga-las.  Isso  coloca  a

produção  cartorária  da  Polícia  Civil  sob  supervisão  imediata  de  todos  os  órgãos  de

controle: a Corregedoria Interna (COINPOL), a Corregedoria Geral Unificada (CGU) e até
4  A delegacia X era uma delegacia  de bairro,  cuja  atribuição principal  era  confeccionar registros de

ocorrência das pessoas que procuravam a Polícia Civil e conduzir as investigações dos inquéritos. Na
delegacia Y, além dessas atribuições verificávamos a confecção das prisões em flagrante de indivíduos
conduzidos pela PM. Como o corpo de delegados não estava completo, as prisões de sua jurisdição
tinham de ser confeccionadas em Centrais de Flagrante, como a delegacia Y.



mesmo  o  Ministério  Público.  Se  essa  organização  informal  opera  não  é  com  o

desconhecimento das chefias da Polícia Civil, nem tampouco de seus superiores no poder

executivo.

A disposição informal que voltou a organizar o funcionamento das delegacias de

polícia não foi alvo de crítica, nem de questionamento dos policiais. Os policiais lotados

no GI repetidamente criticavam a obrigatoriedade de conjugar a tarefa de atendimento ao

público com a tarefa de desenvolver as investigações – trabalhar o inquérito, como dizem

os policiais. Segundo eles, a demanda do público era muito intensa o que impedia – frente

ao baixo número de pessoas lotadas nesse setor – de conjugarem as duas atribuições ao

mesmo grupo de funcionários.

Como é que eu vou chamar alguém para ser ouvido às 10h, por exemplo, se as 09:30h
eu tenho uma fila de dez pessoas aguardando o atendimento no balcão para comunicar
roubos, atropelamentos, ameaças? Em algum lugar vai dar furo: ou as pessoas que são
intimadas chegam à delegacia e têm de esperar para ser atendidas, ou as pessoas que
vêm às delegacias para comunicar algum crime têm de aguardar o ritmo do trabalho da
investigação. São duas lógicas diferentes: plantão é infantaria – tem de estar em pronto
emprego,  igual  militar.  Investigação,  não:  tem de sentar  com a pessoa,  oferecer  um
cafezinho, perguntar como foi a semana, para que ela possa estar relaxada a falar o que
eu quero descobrir. (policial do GI)

Como foi detectado por Misse (2010), diferentes setores voltaram a operar com

carga horária e competências distintas daquelas previstas na resolução 317/2000. Além

dos sindicantes do GI,  outros setores foram lentamente se aproximando de seu perfil

anterior às delegacias legais. Os setores administrativos (SESOP) e a SIP da delegacia X

– que não era Central de Flagrantes – também deixaram de trabalhar em turnos de 24h

através de arranjos informais.

Se no trabalho de campo foi  possível  perceber,  na informalidade, desencontros

entre o desenho do Programa e a prática das delegacias, passados apenas dois anos

após a extinção dos núcleos especializados de investigação,  a resolução 583/2002 já

inscrevia na formalidade institucional as disputas pela condução do Projeto. A criação de

um novo setor – o Grupo de Investigação Continuada (GIC) – foi defendida pela suposta

necessidade de existir um grupo que fosse capaz de dar continuidade a investigações

importantes ou complexas onde o fluxo do plantão (24 horas de serviço, por 72 horas de

folga) não pudesse interromper as diligências. Policiais críticos desse grupo – que seria,

na prática, o ressurgimento dos núcleos especializados – apelidaram-no de “Grupo Íntimo

do Chefe”, pois reunia as mesmas equipes antes espalhadas nos setores de investigação

tradicionais, e agora novamente liberadas do atendimento ao público. Os policiais lotados

no GIC trabalham em horário de expediente com folga aos finais de semana e feriados.

Todas essas movimentações exprimem que a reforma institucional promovida pelo



Programa  Delegacia  Legal,  longe  de  ser  uma  simples  alteração  de  organograma,

representou uma concepção de serviço público, de natureza e função policial, distinta da

que estava em curso e que gerou tensões e conflitos internos por vezes sanados pela via

informal; por outras, levou a transformações no plano original do PDL. A tentativa do PDL,

ao colocar  a  maioria  dos funcionários  das delegacias  voltada para  o  atendimento  ao

cidadão, traduz uma ênfase e uma prioridade institucional diferente daquela em curso nas

delegacias. 

Pretendo deixar claro como o GI fora o único setor que se manteve funcionando

segundo a normatividade do PDL (24h X 72h), no entanto, isso acabou por transforma-lo

no setor de menor status dentro das delegacias legais, assim como o antigo Plantão da

delegacia tradicional. Ser integrante do GI significava trabalhar sob permanente exposição

pública, com a escala mais extenuante da delegacia, tendo de lidar com as inúmeras

demandas  que  aparecem  nas  delegacias.  Não  é  difícil  supor  como  os  profissionais

responsáveis por  ser  o  rosto desse  sistema perito operado nas delegacias de polícia

acabam por desenvolver e fortalecer perspectivas distantes do objetivo de acolhimento da

população que recorre às delegacias (Giddens, 1991)

Esse  arranjo  informal  trazia  conflitos  no  funcionamento  das  delegacias  e

organizava grupos que, longe de atuarem coordenadamente, muitas vezes competiam

pelos  recursos  escassos  da  delegacia  e  chocavam-se  contra  as  determinações  que

recebiam. Pude presenciar um desses conflitos, quando na falta dos agentes do GIC, um

integrante do GI fora convocado para participar de uma ronda, para coibir o roubo de

carros na região.

Eu não vou. Eu estou trabalhando aqui desde as 08h da manhã. Ele [chefe do GIC] que
ligue para o pessoal do GIC e mande alguém vir para cá. Esses caras não fazem nada,
não atendem as partes, não trabalham os inquéritos, ficam na rua o dia inteiro, fazendo
sabe-se lá o que, e agora, na hora que eles têm de trabalhar, eu que vou ter de ir para
ronda? Não senhor, se me colocarem na escala das rondas eu vou entrar de licença
médica. (policial do GI)

Monjardet (2003) defende que a reflexão sobre as instituições policiais deve levar

em conta sempre três dimensões que convivem articuladas.  Toda instituição policial em

modelos  democráticos  são,  em alguma medida,  instrumentos  do  poder  –  poder  aqui

entendido como o lugar de onde emana uma ordem superior, venha do chefe de polícia,

do secretário de segurança ou do governador. Nesse primeiro sentido – instrumental – os

policiais são instrumentos da autoridade política. Contudo, outras tarefas são respostas

mais ou menos obrigatórias às demandas públicas sobre os policiais: a polícia aparece,

portanto, como um serviço público, suscetível de ser requisitado por todos. Além dessas

duas dimensões é impossível deixar de notar que, como vários profissionais de atividades



específicas,  os  policiais  também  desenvolvem  uma  profissão  e,  com  ela,  interesses

próprios, identidades coletivas e critérios internos. Instrumento, serviço e profissão seriam

três  dimensões do  sistema policial.  Não  é  difícil  supor  que  repetidamente  essas três

dimensões  entrem  em  conflito  definindo  de  forma  transitória  novos  arranjos  e

ordenamentos internos.

Como  não  há  polícia  sem  policiais  tal  como  não  há  escola  sem  professores,  uma
profissão policial, em seu sentido mais descritivo entendida como o conjunto daqueles a
quem é atribuído o estatuto policial,  desenvolve necessariamente interesses próprios,
uma cultura de ofício, de elementos de identidade e de distinção – com base em suas
condições de trabalho e emprego, a partir de suas práticas cotidianas e por mecanismos
de sanções e retribuições sociais de suas atividades. Quer seja fracionada em grupos
distintos e mesmo concorrentes, ou unitária, a profissão necessariamente opõe, a uma
instrumentalização pura e  perfeita,  uma dinâmica própria,  que mais facilmente ainda
pode se traduzir por inflexões da política prescrita (resistência ou incentivos), por ser a
tarefa policial difícil de delimitar e de programar. (MONJARDET, 2003, p.208)

A  movimentação  observada  na  organização  das  delegacias  distritais  que

compuseram  o  campo  de  análise  desse  artigo  são  mais  fruto  desses  interesses

profissionais, segundo a terminologia de Monjardet (2003), que expressão de um boicote

à reforma em curso. Certamente, pode se questionar até que ponto esses interesses não

colidem com o estabelecimento de instituições policiais mais democráticas, entretanto fica

evidente não se tratar de um tipo específico de ética ou subcultura policial que podem ser

detectadas através da análise de outros mecanismos da instituição policial.

O coordenador do Grupo Executivo, em recente dissertação, resumiu os objetivos

estabelecidos do Programa e suas metas da seguinte forma:

Como política pública, foram estabelecidos para o PDL três objetivos:

1. aumentar a autoestima do policial civil
2. aumentar a capacidade investigativa da polícia civil
3. eliminar as carceragens das delegacias

Para atingir esses objetivos, foram estabelecidas as seguintes metas:

1. reformar e construir delegacias, criando novos ambientes de trabalho
2. informatizar todo o trabalho policial realizado nas delegacias
3. criar um banco de dados único interligado a rede de delegacias informatizadas
4. construir casas de custódia para a transferência de todos os presos provisórios
5. treinar, de forma continuada, os policiais civis (CAMPOS, 2012, p.73)

A partir  desses  objetivos  e  metas  estipulados,  Campos  (2012)  propõe  que  a

avaliação do Programa Delegacia Legal seja realizada de forma a verificar os avanços e

resistências nesses termos, não atribuindo ao PDL objetivos para os quais ele não fora

desenvolvido,  assim como não direcionando ao programa exigências para as quais o

Grupo Executivo não detinha autonomia, nem tampouco autorização. Trata-se de uma

advertência  importante,  pois  as  inovações  trazidas  pelo  Programa  Delegacia  Legal

constituem-se  em  mecanismos  e  procedimentos  novos,  mas  que  seriam



instrumentalizados pelos integrantes da instituição. Avaliar esses mecanismos pelo uso

que  os  policiais  fazem,  seria  um  equívoco  analítico:  mais  interessante  seria  tentar

compreender como os policiais receberam tais inovações e como passaram a lidar com

as novas exigências.

3. Cursinho dos 500: Formação Permanente dos Policiais

Não  é  raro,  quase  sempre  após  alguma  tragédia,  que  os  representantes  das

instituições policiais sejam cobrados sobre a formação de seus integrantes. Sempre que

um  ato  violento  da  polícia  aparece  na  agenda  pública,  o  tema  da  formação  policial

ressurge como explicação para o equívoco dos policiais. A teoria que acompanha essas

manchetes  parece  se  fundamentar  sobre  a  hipótese  de  que  haveria  um  déficit  no

processo de formação policial  e que a tarefa adequada para reverter esse estado de

coisas seria aumentar e estender a instrução dos policiais sobre temas caros à cidadania

e à ordem democrática. 

Olhando em retrospecto, constata-se que a temática do “preparo” dos policiais ingressou
na agenda das políticas públicas de segurança nesta última década. Há uma espécie de
mantra acerca da necessidade de se “(re)qualificar” os policiais para que eles possam
“cumprir  sua  missão”  nos  termos  requeridos  por  uma  sociedade  que  se  quer
democrática, livre e plural. É voz corrente entre formadores de opinião, tomadores de
decisão,  pesquisadores e operadores do sistema de segurança pública que a tal  da
“capacitação  policial”  deve  desfrutar  de  um lugar  estruturante  na  promoção de  uma
“segurança (querida como) cidadã e (desejada como) participativa”. Contudo, há também
dissenso  quanto  ao que  devam ser  as  diretrizes  políticas,  as  estruturas,  conteúdos,
metodologias e processos de avaliação pedagógicos que informariam as propostas de
uma “nova” formação policial voltada para o ambicionado “profissionalismo policial” no
Brasil (CORDEIRO & MUNIZ, 2010, p.2)

A hipótese  da  subcultura  policial  antipática  à  reflexão  e  ao  debate  parece  se

fortalecer quando constatamos o limitado avanço democrático – desde a Constituição de

88 – sobre as instituições policiais brasileiras: sua arbitrariedade ainda parece se manter

isenta do controle público e poucas são as alterações em seus métodos e práticas. Monet

(2001),  demonstra surpresa com a estranha similitude entre a conduta de policiais de

variados  países:  mesmo  com  estruturas  policiais  bastante  diferenciadas,  o  fato  dos

policiais ocuparem uma posição semelhante em diversas sociedades – natureza idêntica

das  funções,  titulares  dos  mesmos  poderes  de  pressão,  o  peso  da  hierarquia  e  o

isolamento social  – acabaria por dotá-los de um discurso que clama sempre por mais

autonomia,  não  reconhece  críticas  externas  e  os  orienta  para  uma  posição  política

corporativista. A partir daí, o autor supõe ser também capaz de encontrar uma espécie de

cultura policial que “se marca, finalmente, por um conservadorismo intelectual que, sob a

capa do pragmatismo, privilegia o olhar rasteiro, a tomada em consideração apenas dos



elementos concretos e o anti-intelectualismo”. (MONET, 2001 apud ROLIM, 2007, p.34) A

teoria  aprendida  na  academia  seria  sempre  um  obstáculo  a  ser  superado  diante  os

desafios do dia-a-dia, da prática.

No início  da implementação do PDL, pelo fato de coexistirem dois modelos de

delegacia – a Legal e a tradicional – a bolsa-formação passou a ser identificada com a

Delegacia Legal e não com o curso de aperfeiçoamento. Policiais com os mesmos cargos

em  delegacias  diferentes,  recebiam  R$500,00  a  mais  em  seus  contra-cheques  por

estarem lotados em unidades que pertenciam à Delegacia Legal. Além disso, não era

possível  estar  lotado  em uma delegacia  fora  do  projeto  e  receber  a  bolsa-formação,

mesmo para  quem estivesse disposto  a participar  dos cursos de qualificação.  Muitos

policiais passaram a buscar  a lotação em uma Delegacia Legal  visando um aumento

salarial.  Com  isso  os  cursos  acabaram  sendo  percebidos  como  uma  espécie  de

mecanismo  capaz  de  retirar  a  “gratificação”  da  Delegacia  Legal:  quem  não  os

frequentasse, ou não obtivesse nota mínima, tinha sua bolsa cortada. É interessante notar

que no linguajar dos policiais a bolsa-formação foi rebatizada de “gratificação da Legal”.

Esse  vínculo  entre  a  formação  continuada  dos  policiais  e  o  incentivo  monetário  foi

completamente  alterado:  os  R$500,00  passaram  a  ser  chamados  pelos  policiais  de

“quinhentos  da  Legal”  e  os  cursos  de  formação  foram  apelidados  de  “cursinho  dos

quinhentos”

O pessoal  que trabalha na [nome da unidade]  questiona muito,  porque aqueles que
trabalham em Delegacia Legal têm uma gratificação. Mas por que essa diferença é tão
grande? É R$500,00, isso é muita coisa! Que é para fazer aqueles cursos que o pessoal
faz? Mas todo mundo aqui tem aquele curso. A maioria tem curso da Delegacia Legal
aqui, só que não recebe os R$500,00. Não se aprende nada! A Delegacia Legal não me
ensina nada. (policial civil in MINAYO & SOUZA, 2003, p.106)

Tecnicamente,  os  cursos  cumprem  as  orientações  gerais  para  elaboração  de

materiais de Educação à Distância: apresentam seus objetivos gerais no início de cada

curso,  apresentam  os  objetivos  específicos  no  início  de  cada  módulo,  revisam  os

conteúdos ao fim de cada módulo, explicitam os conhecimentos e competências que os

alunos deveriam dominar ao final do curso. Não foi  um problema técnico que levou o

Programa a enganos na elaboração dos seus materiais pedagógicos.

 Entretanto, o conteúdo dos cursos limitava-se a apresentar saberes jurídicos numa

espécie de resumo de lições de Direito Penal.  Discutiu-se em numerosos módulos os

artigos  do Código Penal,  seus incisos,  os  agravantes  e  atenuantes  de cada  crime e

pautou-se por  disseminar  conhecimentos  e saberes próprios  do mundo jurídico.  Esse

raciocínio traz subjacente uma hipótese que iguala o saber jurídico e o saber policial. Dito

de outra forma, Investigação e Direito seriam, senão sinônimos, gêneros de uma mesma



espécie.  Se  forem de  fato  gêneros  de  uma mesma espécie  é  salutar  perceber  uma

acentuada distinção no próprio texto legal. Enquanto o processo judicial e seus trâmites

são descritos em mais de 800 artigos do Código de Processo Penal, o inquérito policial –

peça chave no oferecimento da denúncia do Ministério Público e no desenrolar de toda

ação do sistema de justiça criminal  –  é exposto e definido em apenas 19 artigos do

mesmo Código. Se ao teorizarmos o trabalho da polícia nos pautarmos somente pelos

textos legais temos que reconhecer  que a teoria,  de fato,  é muito  rasa.  Opera-se na

prática a fantasia jurídica que separa o procedimento policial de todo o resto do processo

judicial. 

Acrescente-se  a  isso,  o  fato  dos  cursos  de  capacitação  profissional  utilizarem

personagens que dialogavam entre  si  –  técnica  comum na elaboração desse tipo  de

material. Contudo, essa tentativa de “diálogo” com personagens caricaturais e falas em

balõezinhos, muito próximo das histórias em quadrinhos, acabou por fazer os policiais se

sentirem menosprezados pelo  formato  quase infantil  usado.  Não é  difícil  supor  como

operadores do direito, que são os policiais, sentiram-se ao final de suas carreiras sendo

“qualificados” através de resumos de processo penal apresentados em quadrinhos.

Pretendíamos  nesse  texto  olhar  com  especial  atenção  para  o  mecanismo  da

educação permanente dos policiais promovido pelo Grupo Executivo que, segundo nossa

hipótese,  instrumentalizou  a  política  educacional  para  criar  um mecanismo  capaz  de

promover  a  adesão  dos  policiais  às  novas  delegacias  e  demandas  do  modelo

implementado. Este é um ponto importante pois outros mecanismos poderiam ter sido

utilizados como, por exemplo, a alteração na carga horária de trabalho, a aceleração na

promoção das carreiras, a obtenção de prêmios por resultados alcançados.

A opção pela bolsa-formação portanto estava a serviço de um duplo movimento: ao

mesmo tempo que incrementava  os  ganhos salariais  dos  policiais  lotados nas novas

delegacias, mitigando possíveis resistências à expansão do PDL, também dialogava com

a  opinião  pública  tentando  demonstrar  um  empenho  na  reformulação  de  posturas  e

condutas questionáveis através da educação permanente, como fica demonstrado através

da resolução 317/2000

Art. 23 - O servidor policial integrante das UPJ/DL poderá ser removido quando:
I) Não  preencher  a  carga  horária  mínima  de  12  (doze)  horas  nos  cursos  e

palestras ministradas mensalmente para aprimoramento contínuo do serviço;

Não pretendemos criticar essa iniciativa que buscava o apoio da opinião pública,

mas apenas  demonstra-la  através do  pouco  afinco  na  criação  de um mecanismo de

educação realmente capaz de relativizar certezas e concepções que obstruem o avanço

democrático sobre as instituições policiais.  As inciativas educacionais passaram a ser



vistas como gatilhos salariais que adicionavam uma parcela importante nos salários dos

policiais das Delegacias Legais mas que se mantinham como um ganho salarial precário.

Essa parcela do salário não estava incorporada às contribuições previdenciárias, de forma

que ao se afastar do serviço – por licença médica ou maternidade – ou ao se aposentar o

policial tinha seu salário diminuído. 

Como pode se ver a política de gratificações acabou por atrair mais antipatias que

adesões e não conseguiu criar um ciclo de conhecimento capaz de relativizar algumas

certezas  equivocadas  sobre  a  função  da  polícia,  não  estimulou  o  conhecimento  da

complexidade da atividade policial, não instituiu – como pretendia – um ciclo permanente

de qualificação profissional.

4. Considerações Finais

Conta uma lenda urbana do futebol, que na copa do mundo de 1958, o treinador da
seleção brasileira,  Vicente Feola,  prescrevia uma tática para ganhar do forte time da
URSS.  Segundo  o  treinador,  bastava  que  Garrincha  driblasse  o  primeiro  zagueiro,
ultrapassasse o segundo e quando fosse marcado pelo terceiro, desse um passe para
trás, jogando a bola para Vavá marcar o gol.  Garrincha que esteve calado durante a
explicação  do  técnico,  falou:  “Tudo bem,  Feola,  mas o  senhor  já  combinou  com os
russos?” (autor desconhecido)

A análise de políticas públicas foi um tema tradicionalmente abordado pela ciência

política com a pressuposição de que a interpretação do desenho institucional seria uma

chave  de  análise  para  se  compreender  a  estrutura  do  poder  estatal  e  verificar  a

distribuição  das  forças  políticas  nos  lugares  de  tomada  de  decisão.  Importava,

prioritariamente, o poder e as forças sociais que o ocupavam. Miranda (2007), entretanto,

chama atenção para uma abordagem distinta, inspirada pela antropologia, onde o foco de

nossas  pesquisas  estivesse  voltado  não  apenas  para  esses  lugares  de  poder  mas

também  para  as  práticas  dos  sujeitos  responsáveis  pela  implementação  prática  das

formulações políticas definidas na cúpula.

Ao contrário dos cientistas políticos, que se preocupam com a análise das instituições
políticas,  no sentido da luta  pelo  controle  das posições,  o  antropólogo tem buscado
compreender como as instituições e/ou governos atingem seus propósitos públicos, o
que tornou vitalmente importante a distinção entre as práticas de implementação das
decisões políticas e as práticas da rotina administrativa. (MIRANDA et al. 2007, s/i)

O estudo das instituições burocráticas não precisa, necessariamente, estar atrelado

a um formalismo institucional  que busque identificar  nos desenhos administrativos  as

razões  para  o  sucesso  ou  o  fracasso  dos  projetos  políticos.  Assim,  identificar  uma

determinada mudança “estrutural” implementada significa apenas analisar possibilidades:

os  sujeitos  envolvidos  guardam sempre  alguma  autonomia  e,  não  raramente,  vemos



resultados distantes dos fins esperados.

Da  mesma  forma,  essa  nova  orientação  poderia  nos  ajudar  a  perceber  que

reengenharias institucionais, por mais radicais que sejam, continuam obrigadas a disputar

sua significação e seu alcance com os hábitos e as representações dos atores envolvidos

nessas transformações. Esses pressupostos não inviabilizam as reformas institucionais

ou recusam a reflexão institucionalista,  como aquela reivindicada por Beato (2012) ou

Sapori  (2007).  Pelo  contrário,  servem apenas  como  advertências  para  a  inescusável

disputa política e simbólica da realidade a ser travada com os operadores de qualquer

política pública, mas também com as expectativas dos diferentes setores da sociedade.

A polícia é um dos vários agentes públicos que atuam como operadores do Direito

e esse relacionamento com a legislação existente passa a falsa ideia de que a letra da lei

dos variados códigos e legislações criminais seria capaz de determinar a atuação policial.

Essa  perspectiva  nos  leva  ao  equívoco  de  supor  que,  ao  negar  a  existência  da

discricionariedade policial,  seríamos capazes de negar também as arbitrariedades dos

policiais e de suas instituições. (Muniz, 2008)

Barreto (2009) afirma que a polícia civil  se caracteriza por um  ethos fortemente

marcado pela cultura jurídica e, mais ainda, uma cultura que estaria apegada às pulsões

dogmáticas de um direito conservador, praticada por intermédio de instrumentos arcaicos,

sobretudo, o inquérito policial que limita a ação policial “às funções de polícia judiciária e

apuração das infrações penais”,  segundo a fórmula constitucional.  Todo o aparato da

Polícia Civil estaria a serviço de tarefas de cunho persecutório: a punição das pessoas em

conflito com a lei. 

A definição mais comum do mandato policial corresponde à agência responsável

pela aplicação da lei. Logo, o crime – o tipo penal, sua definição no Código Penal – torna-

se sua inspiração institucional: suas divisões internas, seus registros de ocorrência, seus

índices de sucesso ou fracasso, o reconhecimento meritório; tudo gira em torno dos tipos

penais.

Contudo, o trabalho cotidiano tem pouco a ver com esse resumo e abrange uma

infinidade de tarefas para as quais a polícia não recebe nem reivindica elogios. Muitas

dessas  tarefas  envolvem  dramas  particulares  ou  sociais  bastante  complexos  cuja

abordagem requer habilidade, prudência, condicionamento. Em outras palavras, requer

formação, qualificação e treinamento. Enquanto o combate ao crime permanece como

ideal inspirador, a prática cotidiana distante dessas tarefas fica relegada ao amadorismo e

ao voluntarismo individual

O processo de educação continuada, iniciativa inédita do PDL em curso há mais de



15  anos  –  cuja  potencialidade  residiria  na  possibilidade  de  incorporar  perspectivas

distintas do exercício puramente repressor da Polícia Civil  – acabou por reforçar essa

tendência persecutória dos policiais. Além disso, ao trabalhar com temas cuja contribuição

ao  aperfeiçoamento  da  prática  policial  é  questionável  –  como  os  saberes  jurídicos

limitados ao exame da letra da lei – acabou por reforçar a desconfiança entre os policiais

das iniciativas pedagógicas em curso. 

Se o “cursinho dos 500” fora implementado como uma tática em busca da adesão

dos  policiais  que  passariam  a  trabalhar  nas  novas  Delegacias  Legais,  com  novas

demandas e rotinas profissionais, ele foi bem sucedido em seu intento. No entanto, ele

não  foi  capaz  de  se  consolidar  como  um  instrumento  de  qualificação  permanente,

estimulando competências e saberes distintos de uma concepção tradicional do exercício

da  polícia  judiciária.  Nesse  sentido,  acabou  por  reforçar  posturas  punitivistas,

completamente distantes dos objetivos do PDL.

A resistência dos policiais com as iniciativas pedagógicas – ao estabelecerem uma

relação de superficialidade, não se envolvendo com as discussões propostas – não é

expressão  de  nenhuma  inclinação  anti-teórica.  Entendendo  essa  relação  de

superficialidade, como uma postura de oposição dos policiais, afasto-me da interpretação

que enxerga nesses fenômenos apenas a expressão de uma cultura policial vinculada ao

pragmatismo,  anti-abstrata,  que  privilegia  a  prática  em  detrimento  da  teoria,  como

afirmava Monet (MONET, 2001 apud ROLIM, 2007, p.34).

Como afirma Monjardet,

O pragmatismo, frequentemente descrito como um traço cultural policial, (...) se concebe
de fato muito mais como adaptação razoável a um sistema de sanções que concentra as
retribuições  sobre  os  resultados  da  prática  policial.  Quer  se  trate  das  retribuições
individuais, da carta de felicitações pela promoção passando pelo prêmio, pela medalha
ou pela atribuição de nota, ou da avaliação de um coletivo de trabalho (brigada, unidade,
serviço),  o  critério  do  superior  é  sempre  o  ato (número  de  flagrantes  delitos,  de
deferimentos,  de  elucidações  etc)  e  não  o  estado (a  tranquilidade,  a  segurança,  a
confiança etc). (MONJARDET, 2003, p.159)

Ou seja, ao centrar o conteúdo pedagógico e os critérios de avaliação do trabalho

policial em sua dimensão repressiva, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ)

deixa  de  estimular  com  essa  postura,  outras  competências  que  parecem  ser  mais

pertinentes para a filosofia do Programa Delegacia Legal do que a avaliação policial, a

partir do número de prisões; e a educação profissional, a partir dos textos legais.

Quando os reformadores da PCERJ optaram por centrar sua política de formação

na  replicação  de  saberes  jurídicos,  acabam  por  reforçar  uma  postura  reativa  e

incrementar o sentimento de desprezo por atividades que não estejam sob o ditame da

sanção  legal.  Tarefas  próprias  da  manutenção  da  ordem,  ou  ainda,  a  atuação  em



situações onde o comportamento das pessoas não seja determinado pela lei, mas onde é

exigido algum tipo de civilidade, também são tarefas do mandato policial. 

O  Programa Delegacia  Legal  criou  numerosos mecanismos:  transparência  pela

modernização  tecnológica;  democratização  pela  estética  e  garantia  de  direitos

constitucionais pela arquitetura. Contudo, não foi capaz de construir a perspectiva pela

qual se entende a prática policial como uma atividade de proteção de direitos e regulação

de conflitos. A reversão de um axioma dos policiais que entendem seu ofício restrito à

função persecutória – como dizem, “Polícia é para prender” – não foi percebida. Daí talvez

seja  mais  fácil  compreender  o  sentido  das  alterações  informais  que,  novamente,

relegaram  às  funções  repressivas  a  maior  quantidade  de  seus  funcionários,  em

detrimento do GI responsável pelo acolhimento das demandas dos cidadãos, como no

caso das delegacias objetos dessa reflexão que reservaram apenas 04 funcionários por

plantão voltados ao atendimento público.

A  reforma  proposta  pelo  PDL  indica  uma  concepção  distinta  das  atribuições

tradicionais  da  Polícia  Civil  capacitando-a  à  formulação  de  políticas  transversais  de

intervenção proativa, articulando as agendas de outros setores públicos e da sociedade

civil  organizada. Essa orientação seria capaz de contribuir mais decisivamente para a

formulação de políticas públicas preventivas e auxiliar na superação de dogmas penais

indispostos a outras práticas jurisdicionais como a transação, a negociação, a arbitragem;

práticas repetidamente requeridas pela população que aciona as delegacias de polícia,

mas que permanecem inscritas na informalidade. 

Criar mecanismos nesse sentido pode ser um caminho mais interessante à reforma

das polícias que a busca de um desenho organizacional que supostamente fosse capaz

de  suplantar  tradições  e  entendimentos  longamente  sedimentados.  Cabe  agora  aos

administradores da polícia decidirem-se pela forma como vão utilizar esses mecanismos,

sem se esquecer de “combinar com os russos”.
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