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O aprofundamento da discussão 
acerca da segurança pública deve 
passar, necessariamente, pelo 

papel e a natureza do sistema policial do 
Brasil. Nos últimos anos, sobretudo por 
conta do recrudescimento da violência nas 
ações, o tema da desmilitarização das cor-
porações cresceu em importância. Entre 
os especialistas consultados nesta edição, 
há pelo menos três recorrências na leitura 
feita do fenômeno: a persistência de mar-
cas da ditadura nas corporações, a ideia 
de que o inimigo precisa ser eliminado (o 
que explicaria tamanho grau de letalidade 
e truculência) e a falta de transparência 
e de controle externo sobre a atividade 
policial.

Participam do debate suscitado pela re-
vista IHU On-Line desta semana especialis-
tas, ativistas, pesquisadores e pesquisado-
ras de diferentes áreas do conhecimento.

Para Renato Sérgio de Lima, diretor- 
presidente do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, o Estado precisa ser mais 
inteligente do que o crime. O modelo de 
segurança brasileiro prioriza a neutraliza-
ção do inimigo, como se fosse uma guerra 
declarada a grupos da própria população.

O professor Sérgio Adorno, referência 
no debate sobre violência e segurança, 
avalia que está ultrapassado o modelo 
militarizado de formar policiais como pro-
fissionais preparados para a guerra, “cujos 
inimigos têm que ser liquidados para que 
a promessa de paz prospere”. Essa con-
cepção “não consegue enfrentar os novos 
padrões emergentes de crime e de econo-
mias ilegais, em torno de atividades como 
o tráfico de drogas e outras modalidades”.

O advogado e ativista dos direitos huma-
nos Renan Quinalha faz uma ressalva para 
se entender as forças policiais brasileiras: 
elas “sempre foram brutais”. A ditadura 
de 1964 tem papel decisivo na formatação 
do sistema policial atual, mas foi antes do 
golpe militar que começou a perseguição 
a setores da população que deveriam ser 
protegidos, como pessoas negras e pobres.

Ariadne Natal, doutoranda e mestre 
em Sociologia, considera que é necessário 
implementar “mudanças institucionais que 
envolvem a desconstrução do que é cen-
tral no modelo militar, que é a lógica da 
guerra e de aniquilação do inimigo”.

Para o diretor da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB-SP, Martim de Almeida 
Sampaio, a militarização da segurança pú-
blica é incompatível com democracia. No 
seu entendimento, “uma polícia desquali-
ficada é a que tortura, mata e desrespeita 
os direitos humanos”.

O doutor em Sociologia e professor Mar-
cos Rolim destaca que a Constituição pre-
vê que o Ministério Público é encarregado 
de fiscalizar as forças policiais, mas, na 
prática, isso não ocorre. Para ele, é pre-

ciso uma profunda reforma no modelo de 
polícia e conquistar “um padrão civilizató-
rio para a atividade policial, o que envolve 
também a garantia dos direitos humanos 
dos profissionais da segurança”.

Ao analisar a atuação policial, o coor-
denador nacional da Pastoral Carcerária, 
padre Valdir João Silveira, ressalta que 
não se pode esquecer que o sistema penal, 
incluindo as polícias, não surgiu para com-
bater violências, mas para conter “grupos 
sociais considerados rejeitados pela elite e 
marginalizados pelo sistema político-eco-
nômico”. Segundo ele, “a violência poli-
cial é um modo que as classes dominantes 
encontraram de manter seu poder”.

O tenente-coronel Adilson Paes de Sou-
za, que trabalhou 30 anos na Polícia Militar 
de São Paulo, pesquisou o desempenho da 
polícia em sua função social de proteger 
os cidadãos. No seu entendimento, a po-
lícia falha neste papel, e as pessoas não 
confiam nela. Ao pensar um modelo ideal 
para a polícia no Brasil, destaca que, antes 
de mais nada, é preciso transparência. O 
caminho para isso seria a desmilitarização.

O coronel José Vicente da Silva Filho, 
também oficial da reserva da PM paulis-
ta, garante que a militarização não é um 
aspecto negativo das polícias brasileiras: 
“Profissões armadas – portanto, com o po-
der máximo de uso da força - precisam do 
controle severo que a sólida hierarquia e a 
disciplina rigorosa propiciam”. No seu en-
tendimento, “a verdadeira questão não é a 
desmilitarização, mas a fundação de uma 
polícia única”.

O secretário de Segurança Pública no 
município de Canoas, Rio Grande do Sul, 
Alberto Kopittke, aponta que o “grande 
sucesso da ditadura foi fazer uma transi-
ção negociada em que não houve efetiva-
mente nenhuma ruptura com o imaginário 
militarista, e as pessoas continuaram acre-
ditando que segurança pública é colocar 
tropa nas ruas e matar inimigos”.

Nesta edição, também podem ser lidas 
outras entrevistas. O economista francês 
Yann Moulier Boutang reconhece a di-
ficuldade de se mover diante das crises, 
mas sustenta a renda universal como uma 
tentativa válida e importante. 

O professor de Filosofia Política na Uni-
versidade de Pádua, Itália, Sandro Chigno-
la afirma que é preciso reinventar o con-
ceito de liberdade em um mundo no qual 
impera a chantagem da dívida. 

O teólogo Peter Phan, vietnamita, da 
Universidade de Georgetown, reflete so-
bre a necessidade de se construir formas 
de encarar o fim da vida com honestidade 
e sobriedade, sem exageros, mas também 
sem banalizações.

A todas e todos, uma boa leitura e uma 
excelente semana.

Imagem da capa: Eduardo Seidl
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Destaques On-Line
Confira algumas entrevistas publicadas no sítio do IHU

Depois de cinco anos de seca no Nordeste, a 
possibilidade de um colapso é significativa

Entrevista especial com David Ferran, graduado em Meteorologia pela Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Geociências pela Universidade de 
São Paulo. Atualmente é pesquisador da Fundação Cearense de Meteorologia e 
Recursos Hídricos.

Publicada em 11-11-2016

Disponível em http://bit.ly/2fqETns

Os cinco anos consecutivos de seca no Nordeste brasileiro são explicados pela 
presença do El Niño e pela não ocorrência do fenômeno climático La Niña, que 
“favorece bastante a ocorrência de chuvas” no Nordeste, diz David Ferran à IHU 
On-Line, na entrevista concedida por telefone. Segundo ele, a não ocorrência do 
fenômeno se deve a “uma condição de neutralidade no Oceano Pacífico” e de uma 
“configuração das temperaturas do Oceano Atlântico tropical”.

Eleição de Trump expressa o ressentimento racializado 
e de classe nos EUA

Entrevista especial com Idelber Avelar, professor de teoria literária e estudos 
culturais na Tulane University, em New Orleans, EUA, e doutor em Estudos Espa-
nhóis e Latino-Americanos pela Duke University.

Publicada em 10-11-2016

Disponível em http://bit.ly/2fV3jtH

A eleição de Donald Trump como o novo presidente dos Estados Unidos, “foi a 
maior surpresa eleitoral” do país “desde a famosa virada de Harry Truman sobre 
Thomas Dewey, em 1948”, diz Idelber Avelar à IHU On-Line. Na entrevista, conce-
dida por e-mail, Avelar faz uma primeira análise das eleições norte-americanas e 
frisa que “o perfil do eleitorado de Trump é muito mais complexo e plural do que 
algumas análises apressadas têm sugerido”.

Fonte imagem: www.ihu.unisinos.br

Fonte imagem: www.ihu.unisinos.br
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A gastronomia como uma via 
para resgatar a dignidade humana

Entrevista especial com David Hertz, formado em Gastronomia pelo Centro Uni-
versitário Senac - Águas de São Pedro, em São Paulo. É o fundador da Gastromotiva 
e o impulsionador do Movimento da Gastronomia Social no Brasil e no Mundo.

Publicada em 9-11-2016

Disponível em http://bit.ly/2eNXhZn

Utilizar a gastronomia como “ferramenta para transformação social” é uma das 
propostas da organização italiana Food for Soul, criada pelo chef italiano Massimo 
Bottura, e desenvolvida no Brasil pelo chef David Hertz, através do projeto Re-
fettorio Gastromotiva. Inspirado nos pilares de nutrição e dignidade, reeducação 
de desperdício de alimentos, capacitação da juventude e educação e saúde, o 
projeto tem como objetivo se engajar na luta “contra o desperdício de alimentos, 
a má nutrição e a exclusão social”, servindo almoço para a população em situação 
de vulnerabilidade.

Nordeste brasileiro vive quinto ano de seca e se não 
chover nos próximos dias, não há plano B

Entrevista especial com João Suassuna, engenheiro agrônomo, pesquisador 
da fundação Joaquim Nabuco, no Recife, e especialista em convivência com o 
semiárido.

Publicada em 8-11-2016.

Disponível em http://bit.ly/2fFOTvX

O setentrional nordestino, que há cinco anos vem enfrentando situações de 
seca, está em “estado de emergência” e muitos dos municípios da região, como 
o de Campina Grande, na Paraíba, que tem aproximadamente 355 mil habitantes, 
e Caruaru, em Pernambuco, com quase 300 mil habitantes, enfrentam problemas 
de abastecimento de água para o consumo, informa à IHU On-Line, na entrevista, 
concedida por telefone. Na avaliação do pesquisador, “o maior problema da seca 
é que não há gestão dos recursos hídricos”, e em muitos municípios, frisa, se não 
chover o percentual esperado para este mês, “não há um plano B”.

Em seu microcosmo, a esquerda fala para si mesma, 
sem uma real conexão com a sociedade

Entrevista especial com Salvador Andrés Schavelzon, doutor em Antropologia So-
cial pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, mestre 
em Sociologia e Antropologia pela UFRJ e graduado em Ciências Antropológicas 
pela Universidad de Buenos Aires.

Publicada em 7-11-2016

Disponível em http://bit.ly/2fhsGUm

A esquerda brasileira parece estar numa “bolha” e, em geral, suas discussões 
“giram em torno” de saber quem estará no comando nos próximos anos, “se have-
rá uma renovação dentro do PT, se será criado um novo partido, ou se o PSOL vai 
crescer. Mas todas essas discussões dão a impressão de serem cada vez mais mar-
ginalizadas, (...) sem conexão com a classe trabalhadora”, “sem uma real conexão 
com a sociedade”, constata o antropólogo argentino Salvador Andrés Schavelzon. 
Na entrevista, concedida pessoalmente à IHU On-Line, avalia que “o fenômeno 
importante dessas eleições” é o fato de que “as maiorias e as classes populares 
subalternas ou votam na direita ou não votam”, o que confirma a tese de que a 
esquerda, cada vez mais, “é uma expressão da classe média progressista”.

Fonte imagem: www.ihu.unisinos.br

Fonte imagem: www.ihu.unisinos.br

Fonte imagem: www.ihu.unisinos.br
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Linha do Tempo
A IHU On-Line apresenta seis textos publicados no sítio do Instituto Humanitas 
Unisinos – IHU que tiveram destaque ao longo da semana

“Trump? Não o julgo. 
Interessa-me apenas 
se ele vai fazer os 
pobres sofrerem.” 
Entrevista com o papa 
Francisco

Escrevo este artigo no dia 
seguinte à imprevista vitória 
eleitoral de Donald Trump con-
tra Hillary Clinton. É um gran-
de evento que ocorreu em um 
grande país democrático, com 
procedimentos democráticos, o 
que significa que a maioria dos 
eleitores escolheu um novo pre-
sidente para o sucesso de Barack 
Obama.

O nosso jornal já contou e ana-
lisou todos os novos aspectos 
da situação que foi criada com 
a vitória Trump, e me parecia 
oportuno que eu também fizes-
se um exame, mas muito breve. 
O verdadeiro tema deste artigo, 
de fato, não diz respeito ao caso 
estadunidense, mas a um convi-
te desejado por mim há muito 
tempo para um encontro com o 
Papa Francisco. Eu tive com ele, 
na semana passada, um longo 
telefonema, porque Sua Santida-
de quis discutir comigo a visita 
que ele faria três dias depois à 
Suécia, com os representantes 
mundiais da religião luterana e 
da reforma da qual ela nasceu há 
meio milênio.

A reportagem é de Eugenio 
Scalfari, publicada no jornal La 
Repubblica, 11-11-2016.

Leia a reportagem completa 
em http://bit.ly/2g6NoZr

Aquelas urnas 

submersas de sexismo 

e racismo

“Naturalmente, nós ainda não 

sabemos que parte da popula-

ção dos EUA realmente votou. 

Mas ficamos com a questão sobre 

como a democracia parlamentar 

nos trouxe um presidente ex-

tremamente antidemocrático e 

se temos que nos preparar para 

sermos mais um movimento de 

resistência do que um partido 

político.”

A opinião é da filosofa e filólo-

ga estadunidense Judith Butler, 

professora da Universidade da 

Califórnia em Berkeley, em arti-

go publicado no jornal Il Manifes-

to, 10-11-2016. A tradução é de 

Moisés Sbardelotto.

Leia artigo completo em 

http://bit.ly/2fHBsLY

“Há um terrorismo 
de base que emana do 
controle do dinheiro 
sobre a terra”. A 
íntegra do discurso 
do papa Francisco 
aos Movimentos 
Populares

“Os “3-T”, esse grito de vocês 
que faço meu, tem algo dessa 
inteligência humilde mas forte e 
sanadora. Um projeto-ponte dos 
povos frente ao projeto-muro do 
dinheiro”, disse o Papa Francis-
co no discurso proferido no tér-
mino do III Encontro Mundial de 
Movimentos Populares, realizado 
em Roma. “Faço minhas as pala-
vras do meu irmão o Arcebispo 
Jerônimo de Grécia: “Quem vê 
os olhos das crianças que encon-
tramos nos campos de refugiados 
é capaz de reconhecer imedia-
tamente, na sua totalidade, a 
“bancarrota” da humanidade”, 
asseverou o Papa.

E ele pergunta: “Que passa no 
mundo de hoje que, quando se 
produz a bancarrota de um ban-
co, imediatamente aparecem 
somas escandalosas para salvá-
-lo, mas quando se produz esta 
bancarrota da humanidade não 
há nem uma milésima parte para 
salvar a estes irmãos que tanto 
sofrem? E assim o Mediterrâneo 
se converteu num cemitério, e 
não somente o Mediterrâneo... 
tantos cemitérios junto aos mu-
ros, muros manchados de sangue 
inocente”.

Leia a íntegra do discurso em 
http://bit.ly/2fX3QeA
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COP 22: urgência com 

a herança de Paris

A 22°edição da Conferência do 

Clima das Nações Unidas (COP 

22) começou na segunda-feira 

passada (7), em Marrakech. Cen-

tralizada nas propostas decididas 

no Acordo de Paris, que foi assi-

nado por 192 países e ratificado 

por pelo menos 100, as conferên-

cias debaterão novas estratégias 

para a mitigação do aumento da 

temperatura.

A reportagem é de Carolina de 

Barros, publicada por Envolver-

de, 8-11-2016.

Leia reportagem completa em 

http://bit.ly/2eZxNFK

Água do rio Doce 

ainda não pode ser 

consumida nem por 

animais, diz ONG

Uma expedição da Fundação 

SOS Mata Atlântica, refeita um 

ano após o rompimento da bar-

ragem de Fundão, em Mariana 

(MG), constatou que a água do 

rio Doce, cuja bacia foi afetada 

por um mar de lama, continua 

sem condições de uso.

Para a ONG, dizer que não há 

“condição de uso” significa que 

a água não serve para o consu-

mo humano, para o consumo ani-

mal e nem para ser utilizada em 

plantações.

A reportagem é de Rayder Bra-

gon, publicada por portal UOL, 

8-11-2016.

Leia reportagem completa em 

http://bit.ly/2eK58DW

‘Ocupações dão 
visibilidade ao fato 
de que não vivemos 
uma situação de 
normalidade no país’

Um dos principais objetivos 
das ocupações é voltar às es-
truturas da UFRGS para debater 
as consequências da PEC 55 em 
áreas fundamentais como saúde, 
educação, segurança e infraes-
trutura e dar visibilidade ao fato 
de que nós não estamos vivendo 
uma situação de normalidade no 
país. A universidade, que é um 
espaço de pensamento estraté-
gico para o país, não pode, neste 
momento, ter um comportamen-
to como se estivéssemos vivendo 
um cotidiano de normalidade. 
A avaliação é de uma das estu-
dantes que participam da ocu-
pação da Faculdade de Ciências 
Econômicas (FCE) da Universi-
dade Federal do Rio Grande do 
Sul, iniciada na noite da última 
segunda-feira (7) no Campus 
Centro.

A reportagem é de Marco Weis-
sheimer, publicada por Sul21, 
10-11-2016.

Leia reportagem completa em 
http://bit.ly/2fX7yVl
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Da crise sistêmica à economia 
da complexidade
Yann Moulier Boutang reconhece a dificuldade de se mover diante das crises, 
mas sustenta a renda universal como uma tentativa válida e importante

Por Ricardo Machado | Tradução: Ricardo Machado

A encruzilhada da crise sistêmica  
jogou a humanidade diante do fim 
  da linha da racionalidade moder-

na impulsionada pelas revoluções indus-
triais. Seus eixos centrais estão no traba-
lho, que não é mais garantia de uma renda 
decente; na produção energética que é al-
tamente poluente, causando o aquecimen-
to global; e, ainda, na intensa contamina-
ção química das terras aráveis. “Nós temos 
que discutir se continuaremos a produzir 
um determinado produto que é rentável 
economicamente, mas que traz danos am-
bientais, ou se devemos parar de produzi-
-lo. Entretanto, isso não é fácil porque tem 
ainda o fator do desemprego”, complexi-
fica Yann Moulier Boutang, em entrevista 
concedida pessoalmente à IHU On-Line. “O 
que nós estamos falando aqui é da econo-
mia da complexidade. Por isso o mercado é 
um indicador ruim, porque não se consegue 
levar em conta tudo isso”, complementa.

Imersos em uma sociedade altamente vi-
giada, para Boutang a ideia de que vivemos 
e nos organizamos socialmente de forma 
descentralizada é uma miragem. “Há a ilu-
são da sociedade numérica e de um modelo 
aparentemente desconcentrado, em que o 
computador pessoal se transforma em uma 
arma estratégica porque há um poder enor-

me. Todavia a conexão web transformou 
isso em uma concentração muito grande. 
Vivemos como se fôssemos independentes 
e autônomos, e não estou me referindo 
simplesmente à questão da publicidade di-
rigida, mas vivemos imersos em um sistema 
de vigilância e controle sofisticadíssimo”, 
critica.

Yann Moulier Boutang é professor de 
Ciências Econômicas na Université de Te-
chnologie de Compiègne – Sorbonne Uni-
versités, na França, membro do laborató-
rio Connaissance, Organisation, Systèmes 
Techniques – COSTECH EA 22 23, Trivium 
CNRS. Leciona também na China, na Uni-
versidade de Shanghai – UTSEUS, na Ecole 
Nationale Supérieure de Création Indus-
trielle – ENSCI, Paris, no curso Master In-
novation by Design. É um dos fundadores 
e coordenadores da revista Multitudes. 
Trabalha com o tema das migrações inter-
nacionais, a escravidão, as transformações 
contemporâneas do capitalismo, a econo-
mia digital, os direitos de propriedade inte-
lectual, a inovação. Entre suas obras mais 
recentes, estão Cognitive capitalism (2012, 
Polity Press, Cambridge, UK) e L’abeille et 
l’économiste (Paris 2010).

Confira a entrevista.

IHU On-Line – No seu ponto de 
vista, a crise sistêmica tem três ei-
xos centrais: não há renda decente 
(ou universal), precisamos de uma 
transição energética e é necessário 
lutar contra a poluição química das 
terras aráveis. Como esses proble-
mas se manifestam socialmente?

Yann Moulier Boutang – Todas as 
partes que compõem um programa 
verde, que o desenvolvimento sus-

tentável tenta corrigir diminuindo 
as emissões de gás carbônico, não 
são suficientes se sujarmos o solo e 
destruirmos as florestas. O ar é só 
uma parte.

Eu estive na China e o problema 
da poluição dos rios é enorme, é 
como se a Amazônia fosse total-
mente poluída, os peixes e a água 
fossem cheios de metais pesados. 
Há o caso de uma escola que tem 

aproximadamente 500 alunos e to-
dos foram intoxicados em função 
da água, mesmo depois das agên-
cias afirmarem que não haveria 
problema no uso dos pesticidas. 
Esse problema chegou ao ponto 
em que há manifestações de rua 
contra a instalação de fábricas de 
produtos químicos. Com isso quero 
dizer que essa questão sobre a po-
luição do solo vai ser fundamental, 
não somente coisa de um partido, 
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mas será uma questão central para 
nossas sociedades.

IHU On-Line – Isso ocorre em es-
cala global?

Yann Moulier Boutang – Natu-
ralmente. Não é apenas com o ar 
e a emissão de CO2 que se conta-
mina globalmente, mas também 
por meio da água, com a poluição 
contínua do mar, que provoca efei-
tos a 10 mil quilômetros da origem 
do problema. Pode ser que ocorra 
a reconstituição do conceito de 
“interesse geral” que quase desa-
pareceu. Nós temos que discutir 
se continuaremos a produzir um 
determinado produto que é rentá-
vel economicamente, mas que traz 
danos ambientais, ou se devemos 
parar de produzi-lo. Entretanto, 
isso não é fácil porque tem ainda o 
fator do desemprego. As discussões 
sempre passam por esse debate e 
sempre vem o argumento de que 
“não podemos sacrificar os níveis 
de empregabilidade”.

IHU On-Line – Como essa questão 
se alinha à transição energética?

Yann Moulier Boutang – Há uma 
relação direta e indireta. A primei-
ra é que as fontes de energia fós-
seis são as mais poluentes, além do 
uso de gás de xisto e outros compo-
nentes químicos. No Norte do Ca-
nadá há um desmatamento maior 
que o da Amazônia e há uma con-
centração muito grande da polui-
ção no hemisfério Norte. Esse país 
não assinou o acordo de Tóquio e a 
derrubada da floresta boreal pode 
ser ainda mais decisiva que o des-
matamento na Amazônia.

A extração do petróleo no Golfo 
do México, a profundidades de 200, 
400, 600 metros, era propagandea-
da como segura e sem possibilida-
de de haver problemas, mas vimos 
o que aconteceu com o acidente da 
Shell, transformando as praias em 
um verdadeiro mar negro. Imagi-
ne quando houver extração a 5 mil 
metros de profundidade; caso haja 
algum acidente importante, nin-
guém será capaz de controlar.

A Alemanha fez esforços gigan-
tescos para alcançar níveis de uso 
da energia solar e da energia eólica 

que chegaram a 36% da energia do 
total consumido no país. Na China 
há um cenário com muitas chuvas 
ácidas, apesar de terem reduzido 
pela metade a produção de carvão 
e a produção de aço, mas a razão 
não era reduzir a emissão de CO2, 
senão o fato de o ar ter ficado to-
talmente insuportável na Mongólia 
Interior, ao Norte de Pequim.

Relação indireta

O consumo de água para produ-
ção de alumínio é uma coisa absur-
da. Hoje o conceito de sustenta-
bilidade é muito mais complicado 
do que era antigamente, porque 
não basta dizer que está se fazen-
do energia renovável, há que se 
levar em conta quanto de água e 
de energia se gasta na produção 
dos bens. Por exemplo, leva-se dez 
anos para renovar o consumo de 
água e energia usada para produzir 
um carro elétrico, isso consideran-
do um uso diário do automóvel de 
30 quilômetros por dia. Tem muitas 
coisas que parecem, inicialmente, 
muito boas, mas quando observa-
mos a fundo percebemos as contra-
dições. Mesmo a economia circular 
tem seus problemas, para reciclar 
papel se gasta muita água, muita 
energia e muito produto químico.

O que nós estamos falando aqui 
é da economia da complexidade. 
Por isso o mercado é um indicador 
ruim, porque não se consegue levar 
em conta tudo isso.

Há dois anos convidei para um 
seminário na França um enge-
nheiro elétrico especializado em 
tecnologias digitais que apontou 
que o consumo energético desses 
aparelhos é extremamente alto. 
Um clique consome muita energia, 
os bancos de dados têm que ser 
continuamente refrigerados, uma 
das razões pelas quais há muitos 
bancos de dados na Islândia, por 
exemplo. Não estou dizendo, com 
isso, que não vai ter solução, mas 
precisaremos de uma nova ciência 
para fazer isso.

IHU On-Line – Professor, não lhe 
parece que existe um paradoxo 
entre o fato de que vivemos em 

sociedades descentralizadas, mas 
absolutamente dependentes de 
fontes de energia centralizadas?

Yann Moulier Boutang – Na Fran-
ça, há uma grande resistência da 
companhia de energia elétrica, que 
é uma multinacional, em descen-
tralizar o serviço. Particularmente 
fiquei surpreso quando soube que 
havia uma resistência grande à ins-
talação de geradores de energia 
eólica no interior da França, por-
que não era somente o problema 
da torre e do barulho, mas, sim, 
porque a companhia de energia 
elétrica exigia que esse ponto de 
produção fosse ligado à rede. En-
tão o mais importante era justa-
mente a construção das linhas de 
transmissão para, teoricamente, li-
berar o consumo em qualquer par-
te da rede. O fato concreto é que 
somos obrigados a usar a energia 
global fornecida pela companhia, 
sendo que dentro dessa corrente 
não se pode diferenciar o que vem 
da queima de combustíveis fósseis, 
o que vem das hidrelétricas, o que 
vem do vento, o que vem do sol e 
da energia nuclear.

Promessa de 
descentralização

O outro modelo prometido era de 
uma verdadeira descentralização. 
Por meio de pequenos meios de 
produção energética, as pessoas 
produziriam energia localmente 
sem a necessidade de grandes in-
venções. As pessoas que produzem 
essa energia poderiam usar e com-
partilhar com os vizinhos; esse é o 
modelo pelo qual temos simpatia, 
porque nos tornamos autônomos, 
podendo, inclusive, compartilhar a 
energia. Além disso, sabemos que 
se trata de uma energia limpa, ao 
passo que a energia da companhia 
francesa tem, pelo menos, 40% da 
energia sendo nuclear. Uma com-
panhia chinesa de energia elétrica 
construiu uma usina de energia eó-
lica enorme no Noroeste do país, 
onde não há tanta concentração 
populacional, mas não fez as redes 
de transmissão para o Sul e Sudes-
te, onde há muito mais pessoas. 
Então não adianta nada.
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A China enfrenta a questão nu-
clear, ao contrário da França, em 
que a empresa que distribui ener-
gia conseguiu que o governo fran-
cês fizesse uma inversão financei-
ra, de modo que, para cada euro 
investido em energias renováveis, 
fosse também investido um euro na 
produção de energia nuclear. Isso 
inviabiliza a extinção da energia 
nuclear. Na Polônia e na Alemanha 
há, ainda, o problema da produção 
energética à base de carvão.

Terras aráveis

Quando eu me referia à poluição 
das terras aráveis, estava me re-
ferindo a esse modo de produção, 
pois quando se gera um dano para 
100 mil anos em função do modelo 
energético, esse modelo é algo pe-
rigoso para a civilização humana. O 
lixo nuclear precisa ser cuidado de 
um modo muito rigoroso, sendo que 
a cada dez anos precisa-se abri-lo e 
verificar se tudo está bem. E qual 
é o regime que pode assegurar que 
durante 100 mil anos será possível 
controlar que esses depósitos esta-
rão a salvo de extremistas?

Ilusão da sociedade 
numérica

Além disso, há a ilusão da socie-
dade numérica e de um modelo 
aparentemente desconcentrado, 
em que o computador pessoal se 
transforma em uma arma estraté-
gica porque há um poder enorme. 
E a conexão web transformou isso 
em uma concentração muito gran-
de. Vivemos como se fôssemos in-
dependentes e autônomos, e não 
estou me referindo simplesmente 
à questão da publicidade dirigida, 
mas vivemos imersos em um siste-
ma de vigilância e controle sofis-
ticadíssimo. Nosso celular revela 
mais sobre o comportamento das 
pessoas do que a placa do carro, 
que pode, por exemplo, ser segui-
da e monitorada pelas autoridades. 
Com o celular é diferente e ainda 
mais intenso porque a rastreabili-
dade é contínua, com o agravante 
de que as empresas podem retirar 
e inserir informações sobre os usu-
ários. Isso constrói uma sociedade 

em que a vigilância e a segurança 
se tornam um oximoro, com uma 
concepção completamente obso-
leta do que é a vida privada, to-
talmente incompatível com o nível 
tecnológico que alcançamos.

Existe um projeto chamado free 
web que, entre outras coisas, tem 
um serviço de busca que tenta aca-
bar com a transversalidade e troca 
de dados dos usuários; ao contrá-
rio do Google, que monitora todas 
nossas demandas por IP e registra 
tudo isso em um servidor, para 
transformar a “desconcentração” 
das informações dos usuários em 
uma verdadeira descentralização.

IHU On-Line – Quando o senhor 
fala em renda decente, ao que 
exatamente está se referindo? 
Quem seria o alvo dessa política?

Yann Moulier Boutang – Grande 
parte dos projetos de agricultura 
verde, de vida no campo, de so-
briedade no consumo têm muita 
dificuldade de encontrar financia-
mento. Os produtores do agronegó-
cio, por sua vez, têm uma dívida 
enorme com bancos porque preci-
sam comprar muito equipamento, 
como tratores de 800 mil euros. 
Os agricultores franceses, que tra-
balham em família, recebem em 
média, descontando os impostos, 
apenas 1.200 euros por mês e são 
totalmente sujeitados aos meca-
nismos do mercado. Quando al-
guém começa a mudar o modelo de 
produção para a agricultura verde, 
encontra dificuldades para encon-
trar distribuidores que estejam dis-
postos a trabalhar com alimentos 
não modificados geneticamente. O 
fato é que as cotas para os produ-
tores são muito pequenas.

As terras na França estão há 
mais de um século recebendo fer-
tilizantes; pesticidas faz um pouco 
menos tempo, pois começou a ser 
utilizado massivamente a partir da 
Segunda Guerra Mundial. Isso sig-
nifica dizer que não se consegue 
imediatamente uma terra arável 
limpa para fazer qualquer tipo de 
produção orgânica. O modelo eco-
nômico para esse tipo de produção 
é muito fraco. Por isso a renda uni-
versal poderia dar a eles a possi-

bilidade deste tipo de produção, 
independente das grandes redes 
produtivas.

A luta por comida limpa

Não há controle sobre os grandes 
agricultores para saber se estão 
cumprindo as normas previstas. 
Com a renda mínima, poderia ha-
ver um grupo de pessoas traba-
lhando gratuitamente nas associa-
ções para monitorar se os grandes 
produtores estão seguindo as nor-
mas. Por exemplo, na França foi 
proibida a pulverização com avião, 
porque isso mata não somente as 
abelhas, mas mata tudo, e natural-
mente os agricultores do agrone-
gócio pediram exceção. Em certos 
vales, como no Vale do Rhône, na 
França, há autorização dos pre-
feitos para os grandes produtores, 
mas não para os pequenos.

Atualmente fala-se em usar dro-
nes para polinização, somente para 
justificar o uso da pulverização com 
aviões. Nos próximos anos, o que 
se vislumbra é uma disputa entre 
as populações que querem ter uma 
comida mais limpa e os produtores 
do agronegócio que tentam enga-
nar os consumidores sobre a reali-
dade da produção de alimentos.

Monitoramento

Com a renda universal, torna-se 
possível que grande parte das pes-
soas que gostariam de trabalhar no 
monitoramento de ações ilegais o 
façam, como no caso do uso de de-
fensivo tóxico por avião. De outra 
forma isso não é possível. Quando 
eu me refiro a uma renda decente, 
estou dizendo que se abre a possi-
bilidade de trabalhar, inclusive, na 
economia de mercado sem perder 
a renda.

Esta renda muda o mundo do tra-
balho em todos os âmbitos, porque 
a população urbana também pode 
receber e trabalhar no que quiser. 
Há muitas atividades para melho-
rar a qualidade de vida nas cidades 
que não podem ser feitas por meio 
dos servidores públicos, porque 
parte das pessoas que receberão 
a renda podem e gostariam de se 
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comprometer com o melhoramento 
das condições de vida urbana. Um 
exemplo, bem simples, é a revisão 
e notificação, por parte dos mora-
dores, de lâmpadas que ficam ace-
sas durante o dia, gastando ener-
gia, o que geraria impactos não 
somente na economia do erário 
público, mas também preservação 
ambiental. Isso significa que, se 
uma pessoa desejar, ela pode optar 
por uma atividade de utilidade pú-
blica. Além disso, a renda univer-
sal decente cria um tensionamen-
to nas empresas que pagam muito 
mal seus empregados.

No trabalho cognitivo, há casos 
de pessoas que estão vinculadas a 
dois, três, quatro empregadores e 
isso é um tipo de trabalho muito 
precário, os freelancers. Pode-se 
imaginar que com essa garantia 
de uma renda contínua as pessoas 
tenham a liberdade de escolher as 
coisas que mais lhe interessam fa-
zer, o que de outro modo não seria 
possível.

IHU On-Line – E de onde viria 
o subsídio para pagar a renda 
mínima?

Yann Moulier Boutang – A renda 
universal viria do Estado e seria 
uma coisa que não necessita muita 
gestão, porque sem a imposição de 
condições múltiplas não há o que 
controlar, por isso também ela é 
adicional à renda das pessoas, per-
mitindo com que se possa perma-
necer no mercado de trabalho as-
salariado. Naturalmente as pessoas 
vão pagar impostos sobre a renda 
se atingirem um determinado teto. 
É possível que os mais ricos rece-
bam essa renda universal, mas, 
como seus rendimentos são muito 
altos, talvez essa renda possa ser 
totalmente revertida por meio de 
impostos. Mas isso seria a exceção, 
não a regra.

IHU On-Line – Em um sentido 
mais amplo, é possível fazer uma 
leitura conjuntural da Europa a 
partir das três crises?

Yann Moulier Boutang – Não so-
mente a partir das três, pois há dois 
outros elementos importantes. O 

primeiro é o da crise política da Eu-
ropa que está ligado à questão do 
porvir político das instituições euro-
peias. A Europa, como processo po-
lítico, é uma coisa muito estranha. 
Há questões que são de âmbito pu-
ramente federal, as políticas agrí-
colas, o banco, o tribunal supremo 
são todos federais, e outras que são 
estruturas intergovernamentais. 
Estas últimas possuem regras mui-
to precisas do Conselho Europeu, 
cujos chefes de Estado tinham o di-
reito de recusa, não importando o 
tamanho do país, fosse uma nação 
como a Alemanha com 80 milhões 
de pessoas ou o Chipre com uma 
população bastante reduzida.

O projeto inicial, ainda na dé-
cada de 1950, era de uma união 
comum em todos os sentidos. No 
entanto, depois da estabilização 
do Mercado Comum foram desen-
volvidos projetos mistos, fazendo 
a interconexão de áreas como se-
gurança, fronteiras e o projeto de 
cooperação atômica. Com o Ato 
Único Europeu estabeleceu-se uma 
relação complicada entre o Banco 
Central e a Comissão do Parlamen-
to Europeu.

Unificação

Uma estrutura completamente 
federal seria o parlamento com o 
governo da comissão responsável 
que seria escolhida por meio do 
sufrágio universal. É importante 
compreender o processo histórico, 
pois o projeto de unificação ger-
mânica, em 1848, tinha como ban-
deiras a moeda única e a unidade 
territorial ante o confederalismo 
do Império Austríaco. A Alemanha, 
atualmente, segue no mesmo rit-
mo, defendendo mercado comum 
e moeda comum. Por que todos 
concordaram? Porque havia muita 
gente que tinha medo de uma re-
ação nacionalista e, por isso, hou-
ve quem dissesse que não estava 
havendo uma unificação política 
entre os países, mas somente uma 
unificação dos negócios. É como os 
ingleses diziam, “by interest” (Por 
interesse).

Esse processo produziu uma coi-
sa muito estranha, pois a Europa 

inicialmente era confederada e 
negava essa ideia de federalismo. 
Houve uma justificação, em 1965, 
em que o tribunal de Luxemburgo 
decidiu que a legislação da consti-
tuição europeia pudesse ser obri-
gatória para as legislações nacio-
nais e constituições nacionais. É 
por isso que há a revisão contínua 
das constituições europeias dos pa-
íses membros. Naturalmente não 
era fácil de construir uma ideolo-
gia de identificação política com 
base na livre concorrência não mo-
dificada, isto é, seguindo o modelo 
neoclássico.

Crise como estratégia

Cada crise produziu, paradoxal-
mente, um aprofundamento da re-
lação entre os países. Esse reforço 
da relação com a crise econômica 
de 2008 levou à unificação bancá-
ria, à possibilidade de unificar as 
políticas econômicas e o orçamen-
to dos Estados.

A Grã-Bretanha entrou no proces-
so da União Europeia para apagar 
o federalismo. Eles tentaram isso 
em 1947, depois constituíram, em 
1963, a Associação de Liberação 
contra o Mercado Comum e, des-
de essa época, os ingleses sempre 
adotaram uma linha política – seja 
os conservadores ou os trabalhis-
tas – de fazer da União Europeia, 
no máximo, um grupo de interesse 
econômico.

O fato é que o movimento de uni-
ficação nunca foi conquistado in-
teiramente e os problemas graves 
que enfrenta vêm desse impasse 
histórico. A derrota do Cameron no 
Brexit foi um jogo em que a estra-
tégia deu errado, pois o que ele e 
seus apoiadores queriam era man-
ter a Inglaterra com um pé dentro 
e o outro fora do grupo, dizendo 
“vamos ganhar”, mas imaginando 
que o melhor era uma vitória aper-
tada de 51% a 49%, porque assim 
ele poderia dizer à União Europeia 
“não podemos fazer mais”.

Xenofobia

A Grã-Bretanha foi eurocética 
desde o início, defendendo o mer-
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cado único e livre, mas limitando 
a liberdade de circulação e de ins-
talação dos imigrantes dos demais 
países do bloco. Quando a Suíça fez 
um referendo sobre imigração, não 
se referia aos integrantes da UE, 
mas a pessoas do chamado “tercei-
ro mundo”. O resultado do Brexit é 
muito grave porque a Grã-Bretanha 
não foi unânime na decisão de dei-
xar o bloco, a Escócia votou contra 
a saída. Há também um movimento 
massivo de separação e de cidada-
nia da Irlanda do Sul.

Outro problema grande é a ques-
tão espanhola que hoje está que-
brando todas as possibilidades de 
coalizão, porque o Podemos está 
defendendo um referendo sobre a 
independência na Catalunha que 
os socialistas não aceitam, então 
os dois estão juntos a lutar contra 
a direita, mas discordam radical-
mente nesse aspecto. A separação 
catalã seria o início do fim do Reino 
da Espanha. Depois ainda tem a An-
daluzia, os Bascos, a Galícia.

Crise Política

Isso é uma crise política profun-
da. Não se trata somente de uma 
impotência, mas uma crise estrutu-
ral que na história da constituição 
dos Estados Unidos e da Europa é 
um episódio importante. Os únicos 
que têm uma ideia política são os 
alemães, e ela foi apresentada por 
Joschka Fischer, em um discurso 
na Universidade de Humboldt, em 
Berlim, com o intuito de transfor-
mar os parlamentos nacionais da 

Europa em Senado Europeu, fazer 
um governo unificado e deixar para 
os parlamentos nacionais somente 
coisas como identidade, educação e 
cultura. A resposta francesa foi não.

O Banco Central Europeu é que 
está governando e ele é que dita 
as normas para os países, inclusi-
ve as horríveis condições impostas 
aos governos latinos que não têm 
a produtividade esperada. O que 
o Banco Central faz é usar meios 
inconvenientes para pressionar os 
países, já que não pode fazer isso 
pelas vias normais porque contraria 
seu estatuto em nome da ideologia 
monetarista do Banco Central, o 
que é perfeitamente ilegal.

Não sei o que vai acontecer, mas 
esse processo de federalização não 
se podia fazer com a Grã-Bretanha 
dentro, porque ela era uma trava. 
Essa é a Europa e sua conjuntura é 
muito particular.

IHU On-Line – Como seria possí-
vel a renda universal em um con-
texto destes?

Yann Moulier Boutang – Preci-
samos pressionar o Banco Central 
que usou o quantitativismo somen-
te para a consolidação dos bancos. 
Isso é ruim porque criou-se como 
moeda uma quantidade enorme de 
valores em ativos futuros. O pro-
blema é que os bancos não estão 
usando isso para retomar os inves-
timentos, dar créditos às empre-
sas, mas somente fazendo a limpe-
za de seus próprios papéis, prática 
usada após a crise do subprime. É 

preciso usar essa capacidade de 
criar liquidez fazendo, por exem-
plo, com que o Banco Central dê 
suporte ao plano de investimentos 
aos equipamentos voltados à popu-
lação, como os investimentos na 
área da saúde e educação.

Isso é mais do que necessário 
porque o nível do emprego tende a 
piorar, sobretudo levando em conta 
as ameaças da robotização ao tra-
balho operário e da “uberização” 
do emprego e da automação inte-
lectual. Isso criará uma situação 
política muito perigosa porque o 
desemprego pode acelerar movi-
mentos populistas na Europa. A 
Europa não tem condições de fazer 
déficit financeiro, mas faz através 
da criação de ativos futuros por 
meio do Banco Central.

Por fim, o Banco Central poderia 
dar apoio à renda universal com uma 
faixa financiada conjuntamente por 
cada um dos Estados, destinando 
mais dinheiro para os países menos 
desenvolvidos, estabelecendo uma 
renda mínima de acordo com a eco-
nomia de cada país. Assim, na Ro-
mênia a renda poderia ser em torno 
de 400 ou 500 euros, na França por 
volta de 1.200 euros, na Alemanha 
talvez um pouco mais, enquanto 
nos países nórdicos e na Penínsu-
la Ibérica seria menos. Isso poderia 
melhorar o nível da renda nos paí-
ses menos desenvolvidos e forçaria o 
Banco Central a mudar a composição 
de sua formação monetária. Esse é 
o cenário em que a União Europeia 
está imersa e precisa resolver a crise 
política e institucional. ■

LEIA MAIS
 — O poder das finanças e as estratégias para romper a crise sistêmica. Entrevista com Yann 
Moulier Boutang, publicada na revista IHU On-Line nº 492, de 5-9-2016, disponível em 
http://bit.ly/2fFrqt4.

 — A financeirização e as mutações do capitalismo. Entrevista com Yann Moulier Boutang, pu-
blicada na revista IHU On-Line nº 468, de 29-6-2015, disponível em http://bit.ly/29hffRS.

 — A bioprodução. “O capitalismo cognitivo produz conhecimentos por meio de conhecimento 
e vida por meio de vida”. Entrevista com Yann Moulier Boutang publicada na revista IHU 
On-Line nº 216, de 23-4-2007, disponível http://bit.ly/2c00ntM.

 — “O sistema financeiro de mercado é como o sismógrafo desta crise”. Entrevista com Yann 
Moulier Boutang publicada na revista IHU On-Line nº 301, de 20-7-2009, disponível em 
http://bit.ly/2clvQ8W.
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O Estado precisa ser mais 
inteligente do que o crime
Para Renato Sérgio de Lima, o modelo de segurança brasileiro prioriza a 
neutralização do inimigo, como se fosse uma guerra declarada a grupos da 
própria população

Por Vitor Necchi

Ao refletir sobre o papel das 
polícias no país, Renato Sér- 
 gio de Lima reconhece que 

“o dilema brasileiro começa pelo fato 
de que não há clareza e, mesmo, de-
finição jurídica e conceitual do que 
vem a ser ordem pública e segurança 
pública”. Neste contexto, “o sistema 
de segurança pública e justiça criminal 
brasileiro as incentiva a serem polícias 
movidas pela neutralização dos ini-
migos, que, no caso, são sinônimo da 
categoria ‘bandidos’, fortemente per-
meada por atributos morais, raciais e 
geracionais”, descreve Lima em entre-
vista concedida por e-mail à IHU On- 
Line. Por não focar a prevenção e a re-
pressão qualificada do crime, o modelo 
de segurança brasileiro “prioriza a neu-
tralização do inimigo, quase que numa 
declaração de guerra a grupos da nossa 
própria população”.

Lima afirma que existem vários de-
senhos possíveis, mas não há solução 
mágica para uma instituição respon-
sável pela segurança pública. Destaca, 
no entanto, que não faz sentido a Po-
lícia Militar continuar sendo força au-
xiliar do Exército, conforme está pre-
visto na Constituição. “O Brasil teima 
em não modernizar a sua segurança e, 
com isso, vai mantendo estruturas que 
aparentemente têm pouco impacto co-
tidiano, mas que, na prática, impedem 
mudanças nas regras de governança e 
nos padrões de atuação.”

Conforme o especialista, desmilita-
rizar a polícia significa “afastá-la da 
doutrina de eliminação do inimigo e 
aproximá-la da ideia de prevenir a vio-
lência, investigar crimes e levar os seus 
responsáveis à Justiça”. A vinculação 
das PMs ao Exército acaba por “obstruir 

toda e qualquer proposta de mudança 
de culturas organizacionais e práticas 
institucionais”.

O debate, no entanto, é difícil por-
que “o uso excessivo da força por parte 
das polícias é um fenômeno que conta 
com a aceitação e legitimação de seg-
mentos expressivos da população e das 
instituições do sistema de segurança 
pública”. Lima é categórico: “O Estado 
precisa ser mais inteligente do que o 
crime e não pode operar equivalências 
morais entre a morte provocada pelo 
crime, a morte de policiais e a morte 
decorrente da intervenção policial”. 
Quando isso acontece, “assumimos o 
fracasso do Estado e jogamos segundo 
as regras do crime, e não do Estado de 
Direito”.

A hierarquia é importante, pois “po-
lícia sem controle pode gerar tirania”, 
mas “não pode ser pretexto para sus-
pensão de direitos dos policiais e para 
o cometimento de eventuais assédios 
morais”. Para que o processo seja 
saudável, “implica em todos saberem 
as regras do jogo de forma transpa-
rente e terem espaço para, se neces-
sário, contestar as ordens em esferas 
adequadas”.

Renato Sérgio de Lima é diretor-
-presidente do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública e professor da Es-
cola de Administração de Empresas de 
São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 
– FGV-EAESP. Fez doutorado e mestra-
do em Sociologia, além de graduação 
em Ciências Sociais, pela Universidade 
de São Paulo (USP), com estágio pós- 
doutoral no Instituto de Economia da 
Unicamp.

Confira a entrevista.
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IHU On-Line – Qual o papel da 
Polícia Militar?

Renato Sérgio de Lima – Se olhar-
mos para a nossa Constituição Fe-
deral, às polícias militares cabem 
o mandato de polícia ostensiva e 
de preservação da ordem pública. 
As polícias Civis e Federal exercem 
o papel de polícias judiciárias, ou 
seja, de investigação criminal e per-
secução penal. Olhando assim, pare-
ce que nossas polícias têm mandatos 
claros e que o problema da segu-
rança pública significa, tão somen-
te, em prover de meios, recursos 
e condições de trabalho estas duas 
instituições. Porém, o dilema brasi-
leiro começa pelo fato de que não 
há clareza e, mesmo, definição ju-
rídica e conceitual do que vem a ser 
ordem pública e segurança pública. 
Nossa legislação não faz tais defini-
ções e deixa para a prática cotidiana 
das instituições o limite do legal e/
ou ilegal; da ordem ou da desordem. 
Assim, quando temos uma manifes-
tação social, será a Polícia Militar 
que decidirá se ela pode ou não 
ocorrer e se ela é ou não legítima.

Para fugir do presente, lembro-
-me das polícias proibindo a reali-
zação das Marchas da Maconha, sob 
o argumento de que elas faziam 
apologia ao crime. Somente após 
o procurador-geral da República da 
época sair de férias e uma subpro-
curadora-geral engajada na agenda 
de direitos civis e humanos assumir 
temporariamente o seu lugar, o Mi-
nistério Público Federal – MPF deu 
andamento aos recursos interpos-
tos por entidades da sociedade ci-
vil, e o Supremo Tribunal Federal – 
STF liberou as marchas, que foram 
garantidas no direito de manifesta-
ção e de liberdade de expressão.

Não houve mudança legal, mas 
a PM estava orientada por uma 
concepção de ordem pública que 
o STF entendeu que estava supe-
rada após a Constituição de 1988. 
E isso continua a ocorrer no nosso 
cotidiano com diversos outros te-
mas e agendas. E, nessa sua atua-
ção, ela conta muitas vezes com a 
concordância tácita ou explicita da 
Polícia Civil – que acata sem maio-
res questionamentos este padrão 
-, do Ministério Público e do Poder 
Judiciário.

IHU On-Line – No que consiste o 
caráter militar da Polícia Militar?

Renato Sérgio de Lima – Esta-
mos enganados quando acredita-
mos que as polícias militares são 
iguais às Forças Armadas. Há dife-
renças nos modelos militarizados e 
que exigem que reflitamos sobre 
padrões de atuação e regras de 
governança. Contudo, as polícias 
militares são assemelhadas às For-
ças Armadas em um ponto funda-
mental (e não só pela sua atuação, 
mas pelas concepções de política 
criminal majoritárias, lembrando 
que elas traduzem como as ins-
tituições do sistema interpretam 
nossa legislação). O sistema de 
segurança pública e justiça crimi-
nal brasileiro as incentiva a serem 
polícias movidas pela neutraliza-
ção dos inimigos, que, no caso, são 
sinônimo da categoria “bandidos”, 
fortemente permeada por atribu-
tos morais, raciais e geracionais. 
O modelo de segurança brasileiro 
não foca a prevenção e a repressão 
qualificada do crime, mas prioriza 
a neutralização do inimigo, quase 
que numa declaração de guerra a 
grupos da nossa própria população. 
Com isso, os policiais são confron-
tados com uma realidade na qual 
morrem muito e matam muito, 
mesmo em comparação com Hon-
duras, nação mais violenta do 
mundo, e África do Sul, país em 
muito parecido com o nosso. Nesta 
“guerra”, perdemos todos e temos 
dificuldade em modernizar a área 
e reduzir as obscenas taxas de vio-
lência e de criminalidade.

IHU On-Line – E na Polícia Civil, 
há algum reflexo de militarização?

Renato Sérgio de Lima – Sem dú-
vida, porque boa parte da “cliente-
la” do sistema de justiça criminal 
e da segurança é aquela encami-
nhada pelas polícias militares, em 
flagrante, na medida em que a 
qualidade da investigação criminal 
no Brasil é muito baixa. Com isso, 
quem vai preso ou quem é proces-
sado é quem a Polícia Militar dete-
ve. Quando um crime depende da 
investigação por parte da Polícia 
Civil, as chances de não ser escla-
recido aumentam, gerando vieses 
no fluxo do sistema. E tais vieses 

impactam a confiança da popula-
ção, a eficiência do sistema e afas-
tam as instituições da sociedade.

IHU On-Line – As Polícias Milita-
res e os Corpos de Bombeiros são 
coordenados pela Inspetoria Ge-
ral das Polícias Militares – IGPM, 
órgão criado em 1967 pelo Exér-
cito Brasileiro. Para além de um 
organograma, na prática, o que 
isso impacta no funcionamento 
dos policiais e dos bombeiros?

Renato Sérgio de Lima – Hoje 
em quase nada, mas a vinculação 
continua presente e é preocupan-
te. No fundo, o Brasil teima em não 
modernizar a sua segurança e, com 
isso, vai mantendo estruturas que 
aparentemente têm pouco impac-
to cotidiano, mas que, na práti-
ca, impedem mudanças nas regras 
de governança e nos padrões de 
atuação.

IHU On-Line – O que significa 
desmilitarizar a polícia?

Renato Sérgio de Lima – Significa 
afastá-la da doutrina de eliminação 
do inimigo e aproximá-la da ideia 
de prevenir a violência, investigar 
crimes e levar os seus responsáveis 
à Justiça. Não faz sentido a Polícia 
Militar ser força auxiliar do Exérci-
to. Hoje, todos os cidadãos do sexo 
masculino são reservas das forças 
armadas e este não é o problema, 
mas quando subordinamos uma 
força a outra, estamos, no limite, 
aceitando que suas missões são 
similares. Não são. Nada contra 
mecanismos de cooperação e par-
ticipação de diferentes instituições 
na segurança pública, que não se 
resume à atividade policial, mas 
vincular as PMs ao Exército é, em 
realidade, obstruir toda e qualquer 
proposta de mudança de culturas 
organizacionais e práticas insti-
tucionais. As forças armadas têm 
seu papel no ordenamento institu-
cional da Nação e não podem ser 
descartadas, mas polícia é polícia e 
não pode se subordinar a doutrinas 
e princípios que não aqueles pre-
vistos nos artigos 5º e 6º da Consti-
tuição Federal. Mas, no Brasil, este 
é um tabu evitado e, por que não 
dizer, incentivado na ação e/ou na 
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omissão de vários segmentos do Es-
tado e da sociedade.

IHU On-Line – Que desenho 
pode ser considerado ideal para 
uma instituição destinada a atuar 
na segurança pública no Brasil?

Renato Sérgio de Lima – São vá-
rios os desenhos possíveis e não há 
uma solução mágica. Se houvesse, 
com certeza já a teríamos trilhado. 
Mudanças incrementais têm sido 
adotadas, porém, por não existir 
consensos, nenhuma mudança mais 
substantiva é levada a cabo. Entre 
as ações que têm funcionado, es-
tão aquelas baseadas no tripé ar-
ticulação e integração interinstitu-
cional; uso intensivo de tecnologia 
e informação; e prestação de con-
tas e aproximação com a popula-
ção. Quando há prioridade política 
e aliança entre estes três eixos, vá-
rias são as unidades da federação 
que conseguem reduzir suas taxas 
de violência e criminalidade.

IHU On-Line – Uma eventual 
decisão pela desmilitarização 
não seria suficiente, obviamen-
te, para eliminar os excessos das 
forças policiais, pois há um con-
tingente inteiro que precisa mu-
dar de pensamento e atitude. Em 
caso de mudança, a ideia de uma 
polícia menos truculenta é uma 
aposta para as gerações vindou-
ras. Há algum indicativo, algum 
estudo acerca do que deve ser 
feito?

Renato Sérgio de Lima – O mo-
mento histórico no Brasil e no mun-
do não facilita propostas que visam 
a afastar a violência enquanto lin-
guagem das relações sociais e, em 
várias situações, das respostas pú-
blicas. O dado que 57% da popula-
ção acredita que “bandido bom é 
bandido morto”, segundo o nosso 
último Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública1, indica o tamanho 
do desafio. Mas, se olharmos para 
o que dá certo, tocamos num pon-
to sensível do nosso sistema. O uso 
excessivo da força por parte das 
polícias é um fenômeno que conta 
com a aceitação e legitimação de 
segmentos expressivos da popula-

1 Disponível em: https://goo.gl/ejZJHk

ção e das instituições do sistema 
de segurança pública. Assim, se 
queremos mudar este quadro, te-
mos que pensar em estratégias de 
responsabilização de toda a cadeia 
de comando das polícias e cobrar 
das demais instituições que adotem 
medidas para evitar tal padrão. 
Durante muitos anos o nosso siste-
ma de justiça e segurança aceitou 
sem maiores questionamentos a 
tese da “legitima defesa da hon-
ra” para atenuar ou inocentar os 
crimes envolvendo violência con-
tra a mulher. Essa tese, aos pou-
cos, foi sendo refutada e recusada 
pelo nosso ordenamento jurídico 
e, sobretudo, pelos próprios ope-
radores do sistema. Ou mudamos 
a forma de encarar o problema ou 
teremos uma eterna e falsa bata-
lha entre policiais e “bandidos”. O 
Estado precisa ser mais inteligente 
do que o crime e não pode operar 
equivalências morais entre a morte 
provocada pelo crime, a morte de 
policiais e a morte decorrente da 
intervenção policial. Ao fazer isso, 
assumimos o fracasso do Estado e 
jogamos segundo as regras do cri-
me, e não do Estado de Direito.

IHU On-Line – A hierarquia é um 
dos pilares do Exército e da Polí-
cia Militar. Ela deve ser mantida 
com a mesma primazia, no caso 
de ocorrer a desmilitarização das 
corporações policiais no Brasil?

Renato Sérgio de Lima – Não 
vejo problema na hierarquia. Es-
tamos falando de instituições de 
força e que portam armas, ou seja, 
precisamos ter controle. Polícia 
sem controle pode gerar tirania. 
A questão não é essa, portanto, 
mas como a hierarquia é pensada 
e exercida no Brasil. Ela não pode 
ser pretexto para suspensão de 
direitos dos policiais e para o co-
metimento de eventuais assédios 
morais. Não podemos deixar de 
controlar as polícias, mas não po-
demos querer controlar os policiais 
pela imposição da vontade do co-
mando meramente. A hierarquia, 
para ser saudável, implica em to-
dos saberem as regras do jogo de 
forma transparente e terem espaço 
para, se necessário, contestar as 
ordens em esferas adequadas.

IHU On-Line – Os baixos salários 
dos policiais podem ser conside-
rados como fatores da violência 
excessiva e de condutas arbi-
trárias de alguns agentes ou isso 
reduz muito o entendimento do 
problema?

Renato Sérgio de Lima – De 
modo algum, uso excessivo da vio-
lência não pode ser associado aos 
salários, isso é injusto com os po-
liciais. O que gera violência é a 
sua aceitação e legitimidade por 
parte da sociedade e das institui-
ções públicas. Por certo, condutas 
individuais exigem rígidos protoco-
los de controle e supervisão, mas 
condicionar a violência aos salários 
é desconsiderar todos os ruídos, 
fricções e ineficiências do Estado e 
das políticas públicas.

IHU On-Line – A vida das pessoas 
ocorre nos municípios. Unidades 
federativas e União são instâncias 
muito abstratas para o cidadão. 
Os municípios não deveriam ter 
mais responsabilidades no que 
concerne à segurança pública?

Renato Sérgio de Lima – Eles já 
têm. Para se ter uma ideia, ainda 
segundo o Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, os municípios 
mais do que quadruplicaram as 
despesas com segurança pública, 
muitos dos quais assumindo parte 
do custeio das polícias ou pagando 
por horas adicionais de trabalho 
dos policiais. O problema é que, 
para dar visibilidade a estas ações, 
os municípios estruturam guardas 
que, em vários casos, emulam os 
padrões de atuação das PMs. Há, 
inclusive, guardas municipais sen-
do capacitadas para uso de fuzis. 
Não há um debate mais aprofun-
dado sobre o papel do município e 
de que modo as ações podem ser 
coordenadas e articuladas com ou-
tras esferas de poder e de governo. 
As cidades têm enormes responsa-
bilidades na organização do espaço 
urbano, como fiscalização de ba-
res, de trânsito ou de regulariza-
ção fundiária. Se desempenhar tais 
funções alinhadas às polícias, por 
exemplo, estaríamos investindo em 
espaços urbanos seguros e ajudan-
do a construir uma nova segurança 
pública.
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IHU On-Line – Em setembro, o 
Judiciário paulista anulou a sen-
tença condenatória de 74 po-
liciais militares envolvidos no 
Massacre do Carandiru, em 1992, 
quando 111 presos da Casa de De-
tenção de São Paulo foram mor-
tos. A decisão passa que recado 
para a sociedade e para os inte-
grantes das corporações?

Renato Sérgio de Lima – A pior 
possível, pois mostra que há a 
aceitação da violência como lin-
guagem. Temos que compreender 
que as polícias são hoje uma parte 
enorme do problema da segurança 
pública, e as demais instituições 
do sistema sinalizam que não veem 
como errado o padrão de atuação 
vigente. Mas polícia tem que ser 
parte da solução, fomentar novas 
práticas e valores baseados na se-
gurança pública como um direito 
civil básico.

IHU On-Line – O Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública – FBSP 
é uma organização coordenada 
pelo senhor, cujo papel é “atu-
ar como um espaço nacional de 
referência e cooperação técnica 
na área da atividade policial e da 
gestão da segurança pública no 
Brasil”. Como ocorre o diálogo 
com os policiais?

Renato Sérgio de Lima – O FBSP 
é formado, hoje, por 42% de poli-
ciais, de todas as organizações pre-
vistas no artigo 144 da Constituição 
Federal. Nossa atuação não é a de 
opor polícia e sociedade civil, mas 
de construir pontes de diálogo e 
investir pesadamente na defesa da 
transparência e da prestação de 
contas enquanto ferramentas de 
governar.

IHU On-Line – O senhor partici-
pou da pesquisa Opinião dos Po-
liciais Brasileiros sobre Reformas 
e Modernização da Segurança Pú-
blica, que, em 2014, entrevistou 
mais de 21 mil policiais de todo 
o país, dos quais 73,7% apoiam a 
desvinculação do Exército, 93,7% 
querem a modernização dos regi-
mentos e códigos disciplinares em 
conformidade com a Constituição 
Federal e 63,6% defendem o fim 
da Justiça Militar. Por favor, co-

mente esses dados e outros que o 
senhor julgar pertinente.

Renato Sérgio de Lima – Os poli-
ciais brasileiros estão sendo sobre-
carregados e atuando no limite das 
suas condições de trabalho. A pes-
quisa indica que temos um cenário 
de quase consenso total de que o 
modelo atual está falido e que algo 
precisa ser feito. Nosso drama é 
que este consenso está somente 
no diagnóstico e ainda precisamos 
dedicar esforços na aproximação 
de segmentos em uma espécie de 
movimento pela modernização da 
segurança, à semelhança do que 
ocorreu nos anos 1980 com o movi-
mento sanitarista que deu origem 
ao Sistema Único de Saúde – SUS. 
Uma coalização de forças é a saída.

IHU On-Line – A desmilitariza-
ção da polícia é apontada como 
algo positivo para combater as ar-
bitrariedades e os excessos come-
tidos pelos agentes de segurança 
do Estado, mas as perspectivas de 
que isso ocorra são mínimas, pelo 
menos atualmente. Sendo assim, 
o que pode ser feito para reverter 
o histórico de violência das cor-
porações, mesmo que mantida a 
natureza militar?

Renato Sérgio de Lima – Desmili-
tarizar significa o quê? A depender a 
teoria de mudança que estiver por 
trás deste raciocínio, podemos ver 
o quadro de violência até aumen-
tar. O mais importante, neste caso, 
é afastar a doutrina de eliminação 
do inimigo e fomentar a doutrina 
baseada na resolução de problemas 
e de garantia de direitos. Temos 
que desvincular as polícias milita-
res do Exército, deixando claro que 
cada uma destas instituições tem 
mandatos diferentes e antagôni-
cos até. O crime só vai cair quando 
formos mais inteligentes e, sobre-
tudo, quando deixarmos de jogar 
segundo suas regras e passarmos a 
jogar segundo as regras democráti-
cas, com mais controle, supervisão 
e transparência.

IHU On-Line – Uma série de pro-
jetos de Emenda à Constituição 
(PEC) tramitaram ou estão tra-
mitando no Congresso Nacional 
tratando da desmilitarização da 

polícia e temas correlatos. Qual a 
sua análise sobre essas PECs? Elas 
permitem um avanço?

Renato Sérgio de Lima – Temos 
diversas propostas no Congresso e 
é bom que o tema esteja ganhando 
o interesse de deputados e sena-
dores. Mas, na medida em que não 
temos consensos, cada uma delas 
refletem concepções de grupos que 
não avançam na formação de maio-
ria. O ponto positivo é que o tema 
está no radar. Por certo temos que 
aliar medidas incrementais de au-
mento da eficiência democrática 
do sistema com reformas legais que 
ajudem na prestação de um servi-
ço de maior qualidade e que sur-
ta efeito na redução da violência. 
Entretanto, temos que tomar cui-
dado para não jogarmos a criança 
com a água do banho, ou seja, não 
podemos nos precipitar e aprovar 
mudanças demagógicas, populistas 
e pautadas em ideologias e morali-
dades privadas. O maior exemplo é 
a proposta de revogação de Estatu-
to do Desarmamento2, que foge a 
qualquer critério objetivo e só con-
tinua na pauta na ideia e no rancor 
de segmentos que desconsideram 
evidências técnicas e defendem 
uma ideologia mais do que um pro-
jeto de país. ■

2 Estatuto do Desarmamento: Lei Fe-
deral Nº 10.826/2003, regulamentada pelo 
Decreto 5.123/2004. Dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e 
munição. Proíbe o porte de armas por civis, 
com exceção para os casos em que haja ne-
cessidade comprovada; nesses casos, haverá 
uma duração previamente determinada e 
sujeita o indivíduo à demonstração de sua 
necessidade em portá-la, com efetuação de 
registro e porte junto à Polícia Federal (Si-
narm), para armas de uso permitido, ou ao 
Comando do Exército (Sigma), para armas 
de uso restrito. Um exemplo dessas situações 
são as pessoas que moram em locais isolados, 
que podem requerer autorização para porte 
de armas para se defenderem. O porte pode 
ser cassado a qualquer tempo, principalmen-
te se o portador for abordado com sua arma 
em estado de embriaguez ou sob efeito de 
drogas ou medicamentos que provoquem al-
teração do desempenho intelectual ou motor. 
Somente poderão portar arma de fogo os res-
ponsáveis pela garantia da segurança pública, 
integrantes das Forças Armadas, policiais ci-
vis, militares, federais e rodoviários federais, 
agentes de inteligência, agentes e guardas 
prisionais, auditores fiscais e os agentes de 
segurança privada quando em serviço. (Nota 
da IHU On-Line)
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Militarização é um processo 
herdado desde a colônia
Para Sérgio Adorno, uma eventual desmilitarização da polícia demandaria um 
processo que cobriria, ao menos, duas gerações

Por Vitor Necchi

O professor Sérgio Adorno é 
referência no debate sobre 
violência e segurança. Na vi-

são do pesquisador, está ultrapassado 
o modelo militarizado de formar po-
liciais como profissionais preparados 
para a guerra, “cujos inimigos têm que 
ser liquidados para que a promessa de 
paz prospere”. Essa concepção “não 
consegue enfrentar os novos padrões 
emergentes de crime e de economias 
ilegais, em torno de atividades como 
o tráfico de drogas e outras modalida-
des”.

Uma eventual desmilitarização das 
forças policiais demandaria, ao me-
nos, duas gerações, projeta Adorno 
em entrevista concedida por e-mail à 
IHU On-Line. No entanto, na sua visão, 
seria “imperativo que fortes corren-
tes de opinião se formem e se mante-
nham ao longo do tempo, capazes de 
influenciar os legisladores, os tomado-
res de decisões e, sobretudo, enfrentar 
os poderosos lobbies das corporações 
profissionais”.

A militarização está presente no apa-
rato policial do Estado desde o perío-
do colonial, atravessou o Império e se 
consolidou na República, “mediante 
programas de treinamento que valo-
rizavam a hierarquia, a cadeia de co-
mando, as ordens rígidas de cima para 
baixo, a disciplina militar”. Como o de-
bate acerca da mudança da natureza 
dessas corporações é muito difícil, em 
parte devido à tradição, Adorno propõe 
a seguinte questão: “Quanto os pro-
cessos de transição e de consolidação 
da democracia, reconhecidamente não 
concluídos, provocaram impacto nas 
organizações policiais?”.

O pesquisador salienta que casos de 
corrupção ou de crimes cometidos por 
policiais, por conta da repercussão, 
podem sugerir “que toda a organiza-
ção está impregnada de corrupção ou 
condutas ‘desviantes’ de modo inexo-
rável”. No entanto, não crê que seja 
assim. Ele ressalva que o “problema 
não é então acabar com policiais e com 
suas agências, todavia promover uma 
reforma institucional radical, ao longo 
de um tempo razoável, capaz de torná-
-las compatíveis com o estado demo-
crático de direito e com suas tarefas 
constitucionais de garantir segurança 
pública para maior número”.

Devido à fragilidade do controle, são 
muito preocupantes as mortes de “jo-
vens pobres, negros, sobretudo como 
formas de vingança pessoal de alguns 
policiais”. Esses casos, conforme o pro-
fessor, deveriam mobilizar as autorida-
des constituídas para acabar com esses 
ciclos. “O sistema de justiça criminal 
é muito leniente para com os crimes, 
especialmente homicídios, cometidos 
por policiais, seja em serviço, seja fora 
de serviço.”

Sérgio Adorno é graduado em Ciên-
cias Sociais e doutor em Sociologia pela 
Universidade de São Paulo – USP, com 
estágio pós-doutoral no Centre de Re-
cherches Sociologiques sur le Droit et 
les Institutions Pénales, CESDIP, Fran-
ça. Leciona na USP, onde é coordena-
dor científico do Núcleo de Estudos da 
Violência. Presidiu a Associação Nacio-
nal de Direitos Humanos – Pesquisa e 
Pós-Graduação – ANDHEP.

Confira a entrevista.
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A desmilitarização é um proces-
so que deve cobrir, ao menos, 

duas gerações e, por conseguin-
te, um processo a ser planeja-
do, coordenado e monitorado 
em seus possíveis resultados

IHU On-Line – Quando a desmi-
litarização da polícia começou a 
ser pautada no Brasil e por quê?

Sérgio Adorno – Não sei precisar 
a data com exatidão. Propostas 
de reforma da polícia podem ser 
identificadas desde as primeiras 
décadas do século 20. Desde fins 
dos anos 1970, com o crescimento 
dos crimes, em especial os violen-
tos, cada vez mais ganharam força 
correntes de opinião pública e afir-
mações, algumas das quais lastrea-
das em estudos, segundo as quais a 
polícia, sobretudo a Militar, é parte 
dos desafios propostos pelo contro-
le legal da violência. Muitos consi-
deram que o modelo militarizado, 
baseado na guerra contra o inimigo 
– neste caso, o delinquente – tem 
alimentado o ciclo de mais e mais 
violência que desconhece limites 
ou constrangimentos legais. Assim, 
tudo indica que esse modelo mili-
tarizado forma profissionais prepa-
rados para a guerra, cujos inimigos 
têm que ser liquidados para que a 
promessa de paz prospere. É uma 
concepção ultrapassada que não 
consegue enfrentar os novos pa-
drões emergentes de crime e de 
economias ilegais, em torno de ati-
vidades como o tráfico de drogas e 
outras modalidades.

IHU On-Line – A desmilitariza-
ção da polícia acarretaria em uma 
profunda e ampla mudança na 
sociedade brasileira. Que outros 
fatos da recente história do país 
provocaram transformação de en-
vergadura similar?

Sérgio Adorno – É certo que a 
desmilitarização é um processo 

complexo. Instituí-la por decreto 
somente agravará os problemas, 
suscitando reações corporativas e 
institucionais de difícil solução. A 
militarização é um processo her-
dado desde a colônia, se manteve 
durante o Império e se solidificou 
com a República, mediante pro-
gramas de treinamento que va-
lorizavam a hierarquia, a cadeia 
de comando, as ordens rígidas de 
cima para baixo, a disciplina mili-
tar. Durante a República, missões 
estrangeiras, como a Francesa, 
buscaram reforçar esses traços 
da organização. Gerações e gera-
ções de policiais, do soldado ao 
oficialato, foram treinados para 
obedecer e cumprir ordens. Por-
tanto, estamos diante de uma 
cultura corporativa e institucional 
enraizada, pouco permeável às in-
fluências externas e resistente às 
mudanças. A desmilitarização é 
um processo que deve cobrir, ao 
menos, duas gerações e, por con-
seguinte, um processo a ser pla-
nejado, coordenado e monitorado 
em seus possíveis resultados. Não 
saberia dizer que outros fatos pro-
vocaram, na história deste país, 
transformação de tal envergadu-
ra. Trata-se de uma questão com-
parativa que envolve julgamento 
de valores. O que se deveria per-
guntar é o quanto os processos de 
transição e de consolidação da 
democracia, reconhecidamente 
não concluídos, provocaram im-
pacto nas organizações policiais 
e o quanto são responsáveis pelo 
fato de a proposta de desmilitari-
zação ter ganho força e ter per-
sistido por três décadas no debate 
público.

IHU On-Line – O grau de violên-
cia verificado na conduta dos po-
liciais militares decorre dos ele-
vados índices de insegurança e de 
violência da sociedade brasileira? 
Ou a causa reside, sobretudo, na 
maneira como as forças de segu-
rança se constituíram?

Sérgio Adorno – Por um lado, 
decorre das características do 
modelo militarizado de formação 
dos profissionais que atuam nes-
sas agências de contenção do cri-
me e da violência; por outro lado, 
deve-se ao comportamento dos 
cidadãos de modo geral. É forçoso 
reconhecer que parcela dos cida-
dãos manifesta opiniões contrárias 
à militarização, responsabilizando-
-a em grande medida pelo fracasso 
no controle legal e democrático do 
crime e da violência. Muitos inclu-
sive se organizam em movimentos 
sociais, organizações não gover-
namentais, se expressam através 
da mídia impressa eletrônica e 
estudam os problemas decorren-
tes nas universidades e centros 
de pesquisa. Há também aqueles 
que se opõem à desmilitarização, 
por razões as mais diversas, inclu-
sive porque mantêm vínculos com 
as organizações policiais. Porém, 
a grande maioria permanece em 
silêncio, o qual pode ser interpre-
tado como aquiescência ao modelo 
militarizado. Para estes, antes as-
sim do que o caos.

Portanto, essas duas forças, 
embora originárias de fontes dis-
tintas, acabam convergindo para 
um mesmo ponto, isto é, o apoio 
a essa organização tradicional. 
Não conseguem estabelecer nexos 
entre a persistência desse modelo 
ultrapassado e o agravamento dos 
problemas de insegurança.

IHU On-Line – A ideia é não cair 
em teorias conspiratórias, mas 
faz sentido pensar que os poli-
ciais, tanto civis quanto milita-
res, obedecem a códigos e ordens 
que necessariamente não sejam 
oficiais?

Sérgio Adorno – Há diferenças 
de formação e desempenho muito 
flagrantes entre policiais milita-
res e civis, no tocante à carreira, 
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à formação, à disciplina, à cadeia 
de comando etc. Cada uma dessas 
agências obedece aos regulamen-
tos próprios e aos códigos, inclu-
sive éticos, que regulam os fins, 
as ações, o desempenho profissio-
nal e corporativo. De todo modo, 
a interpretação subjetiva desses 
códigos e regulamentos é um fato 
– aliás, esse traço não é exclusivo 
das organizações policiais, mas de 
muitas outras instituições, como as 
universidades, por exemplo.

Na Polícia Militar, parece haver 
maior controle sobre os desvios de 
conduta motivados por interpreta-
ções subjetivas que subvertem a 
própria razão de ser da instituição, 
quando, também por exemplo, um 
policial se envolve em corrupção, 
em atividades ilegais ou coisas do 
gênero. É difícil, contudo, men-
surar a extensão dessas condutas. 
Em alguns momentos, por efeito 
inclusive de repercussão pública 
de casos exemplares, dá-se a im-
pressão que toda a organização 
está impregnada de corrupção ou 
condutas “desviantes” de modo 
inexorável. Não creio que seja as-
sim. Porém, creio que um número 
determinado de casos, não raro 
cometidos pelos mesmos policiais, 
tem por efeito produzir imagens, 
disseminadas coletivamente, se-
gundo as quais todas as organiza-
ções policiais estão comprometidas 
com o crime. O problema não é en-
tão acabar com policiais e com suas 
agências, todavia promover uma 
reforma institucional radical, ao 
longo de um tempo razoável, ca-
paz de torná-las compatíveis com 
o estado democrático de direito e 
com suas tarefas constitucionais 
de garantir segurança pública para 
maior número.

IHU On-Line – O Estado perdeu o 
controle das polícias?

Sérgio Adorno – Acho essa afir-
mação muito forte. No final dos 
anos 1960 e ao longo dos anos 
1970, a existência de escuderias de 
policiais constituídas para matar 
“inimigos”, tanto no Rio de Janei-
ro quanto em São Paulo, sugerem 
que, mesmo durante a ditadura, o 
controle sobre parcelas da polícia 

era muito precário. No decorrer de 
décadas, esse problema somente 
cresceu e se tornou mais grave, 
com o envolvimento de policiais 
– civis e militares – com cidadãos 
civis, sobretudo nos bairros que 
compõem a chamada periferia das 
regiões metropolitanas, na cons-
tituição de esquadrões da morte. 
Quando policiais saem matando, 
até mesmo sem o conhecimento 
de seus superiores, é claro que há 
perdas de controle sobre parcelas 
desses policiais. Contudo, isso não 
significa que o Estado tenha perdi-
do o controle de suas polícias. Ain-
da assim, os problemas que viven-
ciamos no cotidiano com mortes de 
jovens pobres, negros, sobretudo 
como formas de vingança pessoal 
de alguns policiais, são muito pre-
ocupantes e deveriam atrair toda a 
atenção das autoridades constituí-
das para interromper esses ciclos.

IHU On-Line – Por que a polícia 
brasileira mata tanto?

Sérgio Adorno – Além da conver-
gência de forças – o modelo milita-
rizado e a aquiescência de grande 
parte da população, distribuída em 
todas as classes sociais –, é preciso 
considerar a impunidade. O siste-
ma de justiça criminal é muito le-
niente para com os crimes, espe-
cialmente homicídios, cometidos 
por policiais, seja em serviço, seja 

fora de serviço. Embora careçam 
de coleções de dados estatísticos 
confiáveis, o estoque de estudos 
científicos disponíveis indica que as 
taxas de impunidade são elevadas, 
o que contrasta, não raro, com o 
rigor com que um agressor, cuja ví-
tima seja um policial, é tratado no 
sistema de justiça criminal. Não se 
trata aqui de desvalorizar a vida de 
policiais em favor dos criminosos 
ou supostos criminosos. Indepen-
dentemente de sua condição social 
e jurídica, todos têm direito a ter 
suas vidas preservadas, assim como 
devem ser rigorosamente punidos, 
segundo as leis penais vigentes, 
os autores de crimes, em especial 
aqueles que envolvem desfechos 
fatais.

IHU On-Line – No Massacre do 
Carandiru, em 1992, mais de 300 
policiais militares de São Paulo 
invadiram o pavilhão onde a re-
belião começou, portando me-
tralhadoras e bombas. No final, 
havia 22 policiais feridos, sem 
gravidade. Por outro lado, 111 
presidiários acabaram mortos em 
menos de 20 minutos. Confor-
me a perícia, entre os 102 bale-
ados, havia uma média de cinco 
tiros por corpo, sendo que nove 
em cada dez homens foram alve-
jados no pescoço e na cabeça, o 
que indica que o autor do disparo 
pretendia matar. Esse episódio é 
uma prova cabal do despreparo e 
da truculência da Polícia Militar 
de São Paulo?

Sérgio Adorno – Acho difícil fa-
lar em despreparo, porém certa-
mente em preparo que se vale da 
truculência e da violência. Muito 
já foi dito no caso Carandiru. O 
desfecho jurídico do caso está ca-
minhando para um escândalo no 
cumprimento das funções públicas. 
Há várias questões que precisam 
ser respondidas: por que não fo-
ram feitas perícias com qualidade 
técnica que permitissem uma ava-
liação precisa da intencionalidade 
dos agentes em conter a suposta 
rebelião? O argumento segundo o 
qual não foi possível individualizar 
a responsabilidade penal para cada 
um dos policiais que participaram 
da operação conduz a uma série de 

O sistema de 
justiça crimi-
nal é muito le-

niente para 
com os crimes, 
especialmen-
te homicídios, 
cometidos por 
policiais, seja 

em serviço, seja 
fora de serviço
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problemas. Se é assim, a Justiça 
nunca poderá julgar crimes pra-
ticados por esquadrões da morte. 
Isso é, na verdade, uma declaração 
da impossibilidade de fazer justi-
ça. Muito grave.

Creio que o modelo de justiça 
penal “liberal” – a cada um a pena 
segundo sua participação no ato 
criminoso – não se aplica sob qual-
quer espécie aos fatos como o mas-
sacre do Carandiru. Nos crimes de 
guerra, por exemplo, na Segunda 
Grande Guerra1, o Tribunal de Nu-
remberg2 puniu todos aqueles que 
diretamente estavam na cadeia de 

1 Segunda Guerra Mundial: conflito ini-
ciado em 1939 e encerrado em 1945. Mais de 
100 milhões de pessoas, entre militares e ci-
vis, morreram em decorrência de seus desdo-
bramentos. Opôs os Aliados (Grã-Bretanha, 
Estados Unidos, China, França e União Sovi-
ética) às Potências do Eixo (Alemanha, Itália 
e Japão). O líder alemão Adolf Hitler preten-
dia criar uma “nova ordem” na Europa, base-
ada nos princípios nazistas da superioridade 
alemã, na exclusão – eliminação física inclu-
ída – de minorias étnicas e religiosas, como 
judeus e ciganos, além de homossexuais, na 
supressão das liberdades e dos direitos indi-
viduais e na perseguição de ideologias libe-
rais, socialistas e comunistas. Essa ideologia 
culminou com o Holocausto. (Nota da IHU 
On-Line)
2 Tribunal de Nuremberg: o Julgamen-
to de Nuremberg consistiu em uma série de 
tribunais militares promovido pelos Aliados 
depois da Segunda Guerra Mundial (1939-
1945). As quatro potências (Estados Unidos, 
União Soviética, Grã-Bretanha e França) as-
sinaram no dia 8 de agosto de 1945, em Lon-
dres, o acordo que originou o Tribunal Militar 
Internacional e os estatutos que o regeriam. 
Foram processados membros da liderança 
política, militar e econômica da Alemanha 
Nazista. Os julgamentos ocorreram na cida-
de de Nuremberg, na Alemanha, entre 20 de 
novembro de 1945 e 1º de outubro de 1946. 
O Tribunal de Nuremberg embasou a criação 
de leis militares e internacionais adotadas até 
hoje. (Nota da IHU On-Line)

comando das operações voltadas 
para a liquidação racial de judeus, 
ciganos, doentes mentais, homos-
sexuais, comunistas. Todos vistos 
como inimigos do Terceiro Reich 
e obstáculo à supremacia racial 
branca e alemã. Nesse tribunal, sa-
bia-se que não seria possível indi-
vidualizar completamente os atos, 
porém punir atos que agridem e 
ofendem a consciência pública nes-
tas sociedades construída à órbita 
da moderna civilização ocidental.

IHU On-Line – Movimentos so-
ciais consideram que a Polícia 
Militar não contribui para o forta-
lecimento da democracia. Em um 
desenho ideal, que papel caberia 
aos agentes de segurança em um 
regime democrático?

Sérgio Adorno – Por certo, seria 
preferível que sociedades demo-
cráticas prescindissem das organi-
zações policiais. No entanto, isso é 
impossível em sociedades moder-
nas, em sua etapa contemporânea, 
cada vez mais caracterizadas por 
diversidades de toda ordem, indi-
vidualistas e sujeitas à subjetivi-
dade na interpretação das normas 
e regulamentos. O problema que 
se deve discutir é: qual o modelo 
de organização policial compatível 
com as sociedades democráticas? 
Como os cidadãos devem exercer 
accountability3 das ações policiais? 
Como se deve reduzir ao extremo 
as oportunidades do uso da força 

3 Accountability: termo inglês que remete 
à obrigação de membros de um órgão ad-
ministrativo ou representativo de “prestar 
contas” a instâncias controladoras. (Nota da 
IHU On-Line)

letal e do emprego arbitrário da 
força, por exemplo, nos protes-
tos sociais, nas desocupações de 
prédios, na desobstrução de vias 
públicas?

IHU On-Line – Por que proble-
mas sociais são tratados como 
problemas de polícia?

Sérgio Adorno – Essa é uma lon-
ga história. Não há espaço aqui 
para dissertar sobre essa questão. 
Vale apenas lembrar. Não apenas 
na sociedade brasileira, a história 
social da classe operária é indis-
sociável da presença da polícia, 
vigiando espaços de aglomeração, 
exercendo controle moral de com-
portamentos, intervindo em brigas 
e conflitos interpessoais. Na ori-
gem na classe operária, está tanto 
a questão social quanto a questão 
policial.

IHU On-Line – A desmilitariza-
ção da polícia é apontada como 
algo positivo para combater as ar-
bitrariedades e os excessos come-
tidos pelos agentes de segurança 
do Estado, mas as perspectivas de 
que isso ocorra são mínimas, pelo 
menos atualmente. Sendo assim, 
o que pode ser feito para reverter 
o histórico de violência das cor-
porações, mesmo que mantida a 
natureza militar?

Sérgio Adorno – É imperativo que 
fortes correntes de opinião se for-
mem e se mantenham ao longo do 
tempo, capazes de influenciar os 
legisladores, os tomadores de de-
cisões e, sobretudo, enfrentar os 
poderosos lobbies das corporações 
profissionais. ■
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Impunidade dos criminosos 
da ditadura alimenta alta 
letalidade e violência da polícia
Para Renan Quinalha, a redemocratização não conseguiu “submeter as 
corporações militares ao controle civil e democrático”

Por Vitor Necchi

O advogado e ativista dos direi-
tos humanos Renan Quinalha 
faz uma ressalva importante 

para se entender as forças policiais 
brasileiras: elas “sempre foram bru-
tais”. A ditadura de 1964 tem papel 
decisivo na formatação do sistema 
policial atual, mas foi antes do golpe 
militar que começou a perseguição a 
setores da população que deveriam 
ser protegidos, como pessoas negras e 
pobres. “Mas também é verdade que, 
durante a ditadura, a repressão se tor-
na mais abrangente e intensa contra as 
camadas médias, a classe trabalhadora 
e seu movimento sindical, intelectuais, 
políticos de oposição, LGBTs e outros 
grupos”, afirma.

Quinalha, em entrevista concedida 
por e-mail à IHU On-Line, lembra que, 
no Cone Sul, o único país que não con-
seguiu processar e julgar os autores dos 
crimes contra a humanidade ocorridos 
durante as ditaduras é o Brasil. “E essa 
impunidade conferida aos criminosos 
de Estado do passado é um salvo-con-
duto para a alta letalidade e violência 
das polícias no presente”, avalia. “A 
redemocratização, que atingiu diversas 
esferas da vida social brasileira, não 
teve força suficiente para submeter as 
corporações militares ao controle civil 
e democrático.”

A população LGBT, em particular, 
é afetada duplamente pela violência 
policial: porque policiais reproduzem 
e naturalizam atos de discriminação 
próprios da sociedade; porque as cor-
porações são “marcadas por uma mo-
ral extremamente conservadora e por 

uma centralidade do poder masculino 
com sua suposta virilidade e força”. O 
resultado é que as polícias não prote-
gem os direitos de diversidade sexual 
e de gênero – pelo contrário, “se mos-
tram indiferentes, omissas ou mes-
mo atuam contra esses segmentos já 
vulnerabilizados”.

Para Quinalha, enquanto não cami-
nha a PEC 51, que propõe a desmilita-
rização da polícia, “é preciso mudar a 
cultura organizacional”, o que signifi-
caria, entre outros processos, priorizar 
“uma formação pautada pelos direitos 
humanos” e aumentar “o controle ex-
terno das polícias”.

Renan Quinalha é advogado e ativis-
ta no campo dos direitos humanos. Tem 
formação em Direito e Sociologia na 
Universidade de São Paulo – USP, onde 
também defendeu mestrado em Socio-
logia do Direito e, atualmente, cursa 
o doutorado em Relações Internacio-
nais. Foi assessor jurídico da Comissão 
da Verdade do Estado de São Paulo e 
consultor da Comissão Nacional da Ver-
dade para assuntos de gênero e sexua-
lidade. No ano de 2016, foi convidado 
ao Watson Institute da Universidade de 
Brown como visiting research fellow, 
pesquisando a violência contra pessoas 
LGBT no Brasil. Publicou o livro Justi-
ça de Transição: contornos do conceito 
(Expressão Popular, 2013) e organizou, 
com James N. Green, a obra Ditadura 
e Homossexualidades: repressão, resis-
tência e a busca da verdade (EdUFSCar, 
2014).

Confira a entrevista.
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As forças policiais, como uma 
das maiores manifestações do 

monopólio da violência pelo Es-
tado, sempre foram brutais em 

uma sociedade autoritária e 
desigual como a brasileira

IHU On-Line – O período da di-
tadura militar foi determinante 
para a configuração que as polí-
cias Militar e Civil apresentam até 
hoje?

Renan Quinalha – Sem dúvida 
que a ditadura é responsável di-
reta pela formatação institucio-
nal de uma parte considerável de 
nosso sistema policial tal como 
o conhecemos hoje. No entanto, 
as forças policiais, como uma das 
maiores manifestações do monopó-
lio da violência pelo Estado, sem-
pre foram brutais em uma socie-
dade autoritária e desigual como a 
brasileira.

Assim, não é correto afirmar que 
faz pouco mais de meio século, 
ou seja, apenas após o golpe em 
1964, que as polícias começaram 
a perseguir violentamente setores 
da população que elas deveriam 
proteger. Antes isso já se passa-
va com amplas parcelas menos 
visibilizadas da sociedade, como 
as pessoas negras e pobres. Mas 
também é verdade que, durante 
a ditadura, a repressão se torna 
mais abrangente e intensa contra 
as camadas médias, a classe traba-
lhadora e seu movimento sindical, 
intelectuais, políticos de oposição, 
LGBTs e outros grupos incluídos no 
rol de “subversivos”, “imorais” ou 
“terroristas”.

Portanto, de um lado, não é pos-
sível ignorar as estruturas de longa 
duração e a persistente cultura po-
lítica que atravessam a formação 
da Nação e do Estado brasileiros, 
marcados por violências constituti-
vas que se sedimentam e se acu-

mulam nesses séculos de história. 
Por outro, seria um truísmo sem 
qualquer relevância analítica e po-
lítica afirmar, pura e simplesmen-
te, que o Estado sempre foi vio-
lento no Brasil, pois uma assertiva 
dessa natureza, ainda que em boa 
medida verdadeira, não dá conta 
de delimitar a forma específica as-
sumida por essa violência em cada 
momento histórico sob determina-
do regime político.

Desse modo, analisar as especi-
ficidades da política de segurança 
pública do período, que era de-
terminada em grande medida pela 
Doutrina de Segurança Nacional1, 
é fundamental para compreender 
como o regime autoritário de 1964 
a 1988 formatou as polícias que te-
mos hoje.

A ditadura civil-militar adotou 
uma série de medidas legais e ins-
titucionais que explica muito das 
atuais polícias: federalizou os co-
mandos, institucionalizou órgãos 
específicos voltados à violação de 
direitos humanos, centralizou o 
controle sobre os assuntos de segu-
rança sob a ótica do “combate ao 

1 Doutrina de Segurança Nacional: foi 
elaborada no contexto da Guerra Fria. Depois 
da Segunda Guerra Mundial, militares bra-
sileiros fizeram cursos com militares norte-
-americanos, ficando influenciados por uma 
concepção de “defesa nacional”. Em conse-
quência, criaram a Escola Superior de Guerra 
(ESG), vinculada ao Estado Maior das For-
ças Armadas, que foi concebida tendo como 
modelo a National War College, dos Estados 
Unidos. Os princípios da Doutrina de Segu-
rança Nacional foram formulados dentro 
da ESG, assim como o Serviço Nacional de 
Informações (SNI). A doutrina virou lei em 
1968 (Decreto-lei Nº 314/68). (Nota da IHU 
On-Line)

inimigo interno”, atrelou o policia-
mento ostensivo aos órgãos e ope-
rações de repressão e ao Exército, 
“sofisticou” as técnicas de torturas 
e afastou ainda mais as corpora-
ções militares de qualquer possibi-
lidade de controle civil e democrá-
tico por órgãos externos. Um dos 
melhores trabalhos sobre este as-
sunto foi escrito pela pesquisado-
ra Maria Pia Guerra e encontra-se 
disponível para acesso gratuito2. 
Não à toa, uma recomendação da 
Comissão Nacional da Verdade3 foi, 
justamente, a desmilitarização das 
polícias.

Em suma, na precisa e preciosa 
síntese do antropólogo Luiz Eduar-
do Soares4, nossas polícias atuais 

2 Disponível em: https://policiaeditadura.
files.wordpress.com/2016/09/policia-miolo-
-interativo-1-1.pdf
3 Comissão Nacional da Verdade (CNV): 
comissão que investigou violações de direitos 
humanos cometidas entre 18 de setembro de 
1946 e 5 de outubro de 1988 por agentes pú-
blicos e pessoas a seu serviço, com apoio ou 
no interesse do Estado brasileiro, ocorridas 
no Brasil e no Exterior. Foi instalada oficial-
mente em 16 de maio de 2012. Concentrou 
seus esforços no exame e esclarecimento dos 
episódios praticados durante a ditadura mi-
litar (1964-1985). A comissão ouviu vítimas 
e testemunhas, bem como convocou agen-
tes da repressão para prestar depoimentos. 
Promoveu mais de cem eventos na forma de 
audiências públicas e sessões de apresenta-
ção dos relatórios preliminares de pesquisa. 
Realizou diligências em unidades militares, 
acompanhada de ex-presos políticos e fami-
liares de mortos e desaparecidos. Constituiu 
um núcleo pericial para elucidar as circuns-
tâncias das violações de direitos humanos, o 
qual elaborou laudos periciais, relatórios de 
diligências técnicas e produziu croquis rela-
tivos a unidades militares. Enviou aos órgãos 
públicos competentes dados que pudessem 
auxiliar na identificação de restos mortais de 
desaparecidos. Também identificou locais, 
estruturas, instituições e circunstâncias rela-
cionadas à prática de violações de direitos hu-
manos, além de ter identificado ramificações 
na sociedade e nos aparelhos estatais. Em 10 
de dezembro de 2014, a CNV entregou seu 
relatório final à presidente Dilma Rousseff. 
(Nota da IHU On-Line)
4 Luiz Eduardo Soares: graduado em Le-
tras, mestre em Antropologia e doutor em 
Ciência Política, com estágio pós-doutoral 
em Filosofia Política. Foi secretário nacional 
de Segurança Pública (2003) e coordenador 
de Segurança, Justiça e Cidadania do Rio de 
Janeiro. Colaborou com a prefeitura de Por-
to Alegre como consultor responsável pela 
formulação de uma política municipal de 
segurança. Foi secretário municipal de Valo-
rização da Vida e Prevenção da Violência de 
Nova Iguaçu (RJ). Em 2000, foi pesquisa-
dor visitante do Vera Institute of Justice de 
Nova York e da Columbia University. Tem 
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são fruto da tradição [de violên-
cias] agregando-se, mais recente-
mente, a experiência da ditadura.

IHU On-Line – Durante a ditadu-
ra, a tortura foi usada como uma 
política de Estado aplicada pelo 
Exército e pelos órgãos de repres-
são. A rigor, nunca houve uma 
condenação da tortura no país, 
mesmo ela sendo considerada ile-
gal. Isso favorece a continuidade 
dessa prática?

Renan Quinalha – A ausência de 
justiça em relação aos crimes co-
metidos por agentes da ditadura 
civil-militar de 1964 é, certamen-
te, um dos gargalos mais determi-
nantes da democracia brasileira 
atual. Não somente em relação à 
ditadura, mas a vários outros epi-
sódios de graves violações de direi-
tos humanos.

Os agentes democráticos que 
animaram o processo transicional 
brasileiro no plano institucional 
foram acometidos de um exces-
so de prudência e cautela quanto 
à ameaça – mais um blefe do que 
real – de um “retrocesso autoritá-
rio”. Com efeito, o receio de que 
o sistema político pudesse ser no-
vamente fechado caso o ritmo len-
to e deprimido da transição fosse 
acelerado fez com que diversos te-
mas fundamentais para a democra-
cia brasileira ficassem relegados 
a notas de pé de página. Um dos 
mais sintomáticos desses temas é 
a justiça.

O Brasil é o único país do Cone 
Sul que não conseguiu processar e 
julgar os autores dos crimes con-
tra a humanidade cometidas no 
contexto das ditaduras. O debate 
sobre como tipificar o crime de 
tortura foi intenso na Assembleia 
Constituinte, pois os militares ti-

vinte livros publicados, entre eles o romance 
Experimento de Avelar, premiado pela As-
sociação de Críticos Brasileiros em 1996, e 
Meu Casaco de General, finalista do Prêmio 
Jabuti em 2000. Foi professor da Unicamp 
e do IUPERJ, além de visiting scholar em 
Harvard, University of Virginia, University of 
Pittsburgh e Columbia University. É profes-
sor da UERJ e coordena o curso à distância 
de gestão e políticas em segurança pública, 
na Universidade Estácio de Sá. (Nota da IHU 
On-Line)

nham receio de que esse assunto 
interditado pudesse ser retomado 
e eles fossem colocados nos bancos 
dos réus.

No entanto, foi uma preocupação 
em vão da parte deles. Com um Ju-
diciário conservador e provinciano, 
o Brasil descumpre, faz cinco anos, 
uma decisão da Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos no Caso 
Araguaia5, que determinou a remo-
ção dos obstáculos jurídicos para 
punir os torturadores da ditadura. 

5 Caso Araguaia: em 24 de novembro de 
2010, a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos condenou o Brasil por violações de 
direitos humanos no chamado caso da Guer-
rilha do Araguaia (Gomes Lund e outros ver-
sus Brasil). O caso começou em 1995, quando 
familiares das vítimas e seus representantes 
entregaram a petição na Comissão Interame-
ricana de Direitos Humanos, que processou 
o Brasil em 2009 perante a Corte. A susten-
tação baseava-se na acusação de que o Brasil 
violou a Convenção Americana de Direitos 
Humanos e deveria responder pela detenção 
arbitrária, tortura e desaparecimento de 70 
pessoas durante as ações que o Exército rea-
lizou para combater a Guerrilha do Araguaia, 
entre 1972 e 1975. Entre as vítimas, estavam 
integrantes do Partido Comunista do Brasil 
(PC do B) e camponeses da região. Conforme 
a comissão, “as disposições da Lei de Anistia 
brasileira que impedem a investigação e san-
ção de graves violações de direitos humanos 
são incompatíveis com a Convenção America-
na, carecem de efeitos jurídicos e não podem 
seguir representando um obstáculo para a 
investigação dos fatos do presente caso, nem 
para a identificação e punição dos responsá-
veis, e tampouco podem ter igual ou seme-
lhante impacto a respeito de outros casos de 
graves violações de direitos humanos consa-
grados na Convenção Americana ocorridos 
no Brasil”. (Nota da IHU On-Line)

E essa impunidade conferida aos 
criminosos de Estado do passado é 
um salvo-conduto para a alta leta-
lidade e violência das polícias no 
presente.

IHU On-Line – Com a redemocra-
tização, lentamente as marcas do 
período ditatorial precisaram ser 
extirpadas das estruturas públi-
cas do país. No que tange às polí-
cias Militar e Civil, como foi este 
processo? Ainda há resquícios do 
arbítrio nessas duas corporações?

Renan Quinalha – O tema da se-
gurança pública ficou de fora da 
agenda da transição. A redemo-
cratização, que atingiu diversas 
esferas da vida social brasileira, 
não teve força suficiente para sub-
meter as corporações militares ao 
controle civil e democrático. Os 
militares, no processo constituin-
te, ocuparam um espaço expressivo 
nas discussões de segurança públi-
ca, associando-o à defesa nacional. 
Por sua vez, os agentes democrá-
ticos priorizaram outras agendas, 
deixando esse assunto dominado 
pelos “especialistas militares”. Re-
sultado disso, por exemplo, é que 
o artigo 144, § 6º, da Constituição 
Federal prescreve que as polícias 
militares são consideradas “forças 
auxiliares reserva do Exército”.

Essa formulação, que atrela as 
polícias às Forças Armadas, em um 
contexto no qual foi estruturado 
um aparato repressivo interinstitu-
cional, é uma reprodução literal do 
disposto no Ato Complementar Nº 
40, de 30/12/1968, uma norma ad-
ministrativa que modificou a Cons-
tituição de 1967 nesse particular e 
que foi complementar ao famigera-
do AI-56 (16/12/1968), que promo-

6 AI-5 (Ato Institucional Número Cinco): 
decretado pelo general Arthur da Costa e 
Silva, que ocupava a cadeira de presidente 
do Brasil, em 13 de dezembro de 1968, foi 
um instrumento de poder que deu ao regime 
militar poderes políticos absolutos. A primei-
ra consequência do AI-5 foi o fechamento 
por quase um ano do Congresso Nacional. 
O ato representou o ápice da radicalização 
do regime de exceção e inaugurou o período 
em que as liberdades individuais foram mais 
restringidas e desrespeitadas, constituindo-
-se em movimento final de “legalização” da 
arbitrariedade que pavimentou uma escalada 
de torturas e assassinatos contra opositores 

O Brasil é o úni-
co país do Cone 

Sul que não con-
seguiu processar 

e julgar os au-
tores dos crimes 
contra a huma-
nidade cometi-
das no contexto 
das ditaduras
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veu um endurecimento da repres-
são na ditadura.

Tais dispositivos estão alinhados 
com o teor autoritário da Consti-
tuição de 1967 e com o Decreto-
-Lei 317 de 1967, que disciplinou 
as polícias em um contexto de 
combate ao “inimigo interno” nos 
termos da Doutrina de Seguran-
ça Nacional. Eles expressam uma 
concepção de segurança pública e 
de cultura organizacional que faz 
das polícias verdadeiros exércitos 
armados para combate aos que 
desafiam os poderes constituídos, 
mesmo quando apenas reivindicam 
seus direitos.

Considerando que, no Brasil, 
ainda não houve uma reforma sa-
tisfatória das instituições para pro-
mover a democratização interna 
desses órgãos e das concepções 
e cultura organizacional de seus 
agentes públicos após a transição, 
esse problema se torna ainda mais 
grave.

Em um documento intitulado 
Pontos de interesse das Forças 
Armadas para a defesa na Consti-
tuinte, fica claro como a pressão 
das corporações militares incluiu 
esse dispositivo na chamada Cons-
tituição Cidadã de 1988: “como po-
dem ocorrer circunstâncias em que 
(elas) teriam que ser usadas como 
peças militares de manobra, com o 
Exército, em defesa nacional, em 
situação de guerra, em estado de 
Sítio ou Alarme (que exijam atua-
ção militar) ou em outras situações 
graves previstas em lei, seria útil 
cobrir esta hipótese fazendo cons-
tar, na Constituição, que essas poli-
cias são forças auxiliares e reserva 
do Exército, para emprego militar 
em situações de extrema gravida-
de” (pp. 14-15).

No entanto, o que vemos é que a 
atuação militarizada e violenta das 
polícias não está restrita a “situa-
ções de extrema gravidade”, con-
forme essa justificativa citada aci-
ma. Ao contrário, a polícia segue 
reprimindo processos legítimos e 
normais em uma democracia como 
a mobilização por direitos.

reais e imaginários ao regime. (Nota da IHU 
On-Line)

E o pior: não é o Ato Complemen-
tar nº 40 ou a Constituição de 1967 
que dão respaldo a essa situação, 
mas a própria Constituição demo-
crática de 1988.

IHU On-Line – Em setembro, o 
Judiciário paulista anulou a sen-
tença condenatória de 74 po-
liciais militares envolvidos no 
Massacre do Carandiru, em 1992, 
quando 111 presos da Casa de De-
tenção de São Paulo foram mor-
tos. A decisão passa que recado 
para a sociedade e para os inte-
grantes das corporações?

Renan Quinalha – Foram mais de 
20 anos para que houvesse a con-
denação, ainda que em primeiro 
grau, dos policiais que promoveram 
esse verdadeiro massacre. Mas, de 
acordo com a decisão relatada pelo 
desembargador Ivan Sartori do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, 
não foi um massacre, mas “legíti-
ma defesa”. Ora, nenhum policial 
morreu enquanto que, ao menos, 
111 presos morreram em decor-
rência da ação e baleados sem que 
tivessem qualquer possibilidade de 
reagir. Como isso pode caracterizar 
“legítima defesa”?

Isso demonstra que o Judiciário 
chancela e absolve a violência po-
licial. É, assim, produto de uma 
articulação e uma convergência de 
todos esses órgãos. E esse é um dos 
grandes riscos dos nossos dias, por-

que o mínimo de uma democracia, 
de um Estado de direito, é que as 
instituições possam controlar umas 
as outras. E o abuso de uma pos-
sa ser ponderado ou limitado pela 
outra.

Primeiro, o Ministério Público de-
veria controlar as forças policiais e 
não controla. Pelo contrário. Entra 
nessa onda e tenta criminalizar os 
movimentos sociais oferecendo as 
denúncias. O sistema de justiça, 
em vez de controlar essa ação in-
fundada do Ministério Público e 
as prisões arbitrárias da polícia, 
acaba também referendando. Há 
uma certa coordenação, apesar de 
uma suposta independência des-
ses órgãos em relação ao governo, 
conjugam-se as ações de um órgão 
para o outro no sentido de avançar 
na repressão.

Isso acaba dando uma segurança 
para que esses procedimentos de 
repressão avancem. Por isso que a 
gente tem visto que há uma políti-
ca de Estado de repressão que não 
é contingente. Não é só a polícia 
fazendo isso. Não é só o sistema 
de justiça fazendo isso. Há de fato 
uma articulação entre esses dife-
rentes órgãos para consumar essa 
desorganização da sociedade civil. 
É isso que a gente está vendo há 
tempos e isso é um grande risco 
para a democracia. É uma tenta-
tiva de desestruturação de grupos 
que atuam politicamente e que 
conseguem tensionar a democracia 
brasileira.

IHU On-Line – Entre a popula-
ção LGBT, são comuns relatos de 
violências e abusos cometidos por 
policiais militares, principalmen-
te em relação a indivíduos social-
mente mais vulneráveis, como 
travestis e transexuais que se 
prostituem. Essa conduta dos PMs 
é uma versão fardada do mesmo 
preconceito que a sociedade, de 
maneira geral, direciona a pes-
soas que não cumprem padrões 
heteronormativos?

Renan Quinalha – A sociedade 
brasileira, em geral, reproduz e 
naturaliza atos de discriminação 
contra pessoas LGBT. As polícias 
não ficam fora disso, pois estão 
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profundamente mergulhadas nesse 
caldo cultural, com o agravante de 
serem corporações marcadas por 
uma moral extremamente conser-
vadora e por uma centralidade do 
poder masculino com sua suposta 
virilidade e força. Assim, ao invés 
de assumir o papel de servir aos ci-
dadãos, protegendo-lhe os direitos 
de diversidade sexual e de gênero 
inclusive, as polícias se mostram 
indiferentes, omissas ou mesmo 
atuam contra esses segmentos já 
vulnerabilizados.

Aqui a herança da ditadura é 
bastante evidente. As polícias, que 
foram instrumentalizadas pela ló-
gica repressiva de perseguição ao 
“inimigo interno” da ditadura, as-
sumiram os contornos morais dessa 
figura do “subversivo”. As pessoas 
LGBT não eram vistas como “ter-
roristas”, mas eram perseguidas 
por atentarem “contra a moral e 
os bons costumes”. Esse tipo de 
registro moralizante ainda pauta 
a atuação das forças de polícia, 
que associam comportamentos se-
xuais e de gênero fora do padrão 
heterocisnormativo ao perigo so-
cial, à criminalidade, enfim, à 
anormalidade.

IHU On-Line – O senhor acredita 
que os policiais atuais consigam 
atuar em bases menos violentas 
e comprometidas com o respei-
to à vida ou isso se trata de um 
projeto para as novas gerações de 
agentes?

Renan Quinalha – O modelo atu-
almente vigente não agrada nem os 
próprios policiais. Temos uma das 
polícias que mais mata e que mais 
morre no mundo. A maior parte dos 
policiais deseja uma reforma des-
se sistema. Mas o peso da tradição 
ainda é muito marcante para en-
gessar a cultura política e organi-
zacional de corporações dessa na-
tureza, por isso que uma renovação 
geracional pode possibilitar novos 
horizontes.

IHU On-Line – A desmilitariza-
ção da polícia é apontada como 
algo positivo para combater as ar-
bitrariedades e os excessos come-
tidos pelos agentes de segurança 
do Estado, mas as perspectivas de 
que isso ocorra são mínimas, pelo 
menos atualmente. Sendo assim, 
o que pode ser feito para reverter 
o histórico de violência das cor-
porações, mesmo que mantida a 
natureza militar?

Renan Quinalha – Enquanto não 
caminha a proposta de desmilita-
rização, tal qual prevista na PEC 
517, é preciso mudar a cultura 

7 PEC 51/2013: Proposta de Emenda à 
Constituição Nº 51, de 2013, de autoria do 
senador Lindbergh Farias (PT-RJ). Altera os 
arts. 21, 24 e 144 da Constituição; acrescen-
ta os arts. 143-A, 144-A e 144-B; reestrutura 
o modelo de segurança pública a partir da 
desmilitarização do modelo policial. Altera 
a Constituição Federal para estabelecer que 
compete à União estabelecer princípios e 
diretrizes para a segurança pública, inclusi-
ve quanto à produção de dados criminais e 

organizacional, priorizando uma 
formação pautada pelos direitos 
humanos, aumentando o controle 
externo das polícias pelo Ministério 
Público, pela Defensoria Pública e 
pelo Judiciário, buscando mecanis-
mos de policiamento comunitário 
mais transparentes para a socie-
dade, dar melhores condições para 
órgãos como as ouvidorias. Essas 
já seriam medidas importantes no 
atual contexto, mas a desmilitari-
zação com uma carreira única sem 
cindir as polícias civis e militares, 
com mais controle externo, me-
lhores condições de trabalho e um 
rearranjo do pacto federativos são 
também pontos fundamentais para 
avançarmos. ■

prisionais, à gestão do conhecimento e à for-
mação dos profissionais, e para a criação e o 
funcionamento, nos órgãos de segurança pú-
blica, de mecanismos de participação social e 
promoção da transparência; e apoiar os Es-
tados e municípios na provisão da segurança 
pública; determina que compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar concor-
rentemente sobre: organização dos órgãos 
de segurança pública; e garantias, direitos e 
deveres dos servidores da segurança pública; 
dispõe que a segurança pública, dever do Es-
tado, direito e responsabilidade de todos, seja 
exercida para a preservação da ordem pública 
democrática e para a garantia dos direitos dos 
cidadãos, inclusive a incolumidade das pes-
soas e do patrimônio; determina que a fim de 
prover segurança pública, o Estado deverá or-
ganizar polícias, órgãos de natureza civil, cuja 
função é garantir os direitos dos cidadãos, 
e que poderão recorrer ao uso comedido da 
força, segundo a proporcionalidade e a razo-
abilidade, devendo atuar ostensiva e preven-
tivamente, investigando e realizando a perse-
cução criminal. (Nota da IHU On-Line)



29

TEMA      DE CAPA IHU EM REVISTA

SÃO LEOPOLDO, 14 DE NOVEMBRO DE 2016 | EDIÇÃO 497

Democratização pouco 
alterou estrutura das polícias
Muitas práticas do período ditatorial se mantiveram no interior das 
corporações responsáveis pela segurança, avalia Ariadne Natal

Por Vitor Necchi

O fato de o regime ditatorial de 
1964 ter se encerrado não foi 
suficiente para erradicar das 

forças policiais práticas consolidadas 
durante o regime de exceção. “Como 
sabemos, a passagem para a democra-
cia pouco alterou a estrutura das insti-
tuições policiais, de maneira que mui-
tas das práticas do período ditatorial se 
mantiveram no período democrático”, 
afirma Ariadne Natal em entrevista 
concedida por e-mail para a IHU On-
-Line. Em consequência, a violência é 
adotada de maneira recorrente como 
instrumento e recurso para a conten-
ção da criminalidade, “embora o dis-
curso oficial seja de total aderência ao 
Estado de Direito”. Os mecanismos de 
controle da atividade policial são frá-
geis, e isso favorece a continuidade de 
práticas violentas.

Ariadne considera preocupante os 
casos de policiais que empreendem 
operações para vingar colegas mortos 
ou que agem como se fossem justicei-
ros, pois eles “deixam de exercer o pa-
pel voltado para a defesa do Estado de 
Direito e abrem um ciclo de retaliações 
que coloca em risco o papel de todas 
as instituições deste Estado”. Ao ado-
tarem o discurso de “fazer a justiça”, 
promovem ações extremas que “afron-
tam diversas instituições [...] e colocam 
soluções que são muito mais extremas 
do que a própria lei prevê, determinan-
do uma pena de morte sumária e ilegal, 
sob a justificativa de fazer justiça com 
as próprias mãos”. As execuções promo-
vidas por policiais “seriam muito menos 
frequentes sem um cenário de apoio so-
cial, cultural e institucional”.

O agravamento da violência e a des-
legitimação dos direitos humanos sus-
tentada por vários grupos, incluindo 

políticos, imprensa e populares, esta-
belece uma situação em que “suspei-
tos e acusados de crimes não devem 
ter sua integridade física respeitada”. 
Ariadne constata que “um dos grandes 
paradoxos da democracia brasileira é 
que os direitos humanos passam a ser 
objeto de contestação justamente no 
final do regime militar, momento em 
que deveriam se tornar universais”.

A pesquisadora aponta que qualquer 
tentativa de pensar maneiras de contor-
nar estas questões “deve passar, primei-
ro, pelo reconhecimento da existência 
do problema e de sua magnitude”. Na se-
quência, é necessário mapear as causas 
que são múltiplas. “Certamente o mo-
delo militar é um entrave para um mo-
delo de policiamento em consonância 
com um regime democrático. Isto por-
que a estrutura militar é caracteriza-
da pela formalidade, rigidez, falta de 
flexibilidade, propensão ao uso da for-
ça, além da dependência da coerção, 
das armas e do poder físico”, detalha. 
Para Ariadne, em resumo, é necessário 
implementar “mudanças institucionais 
que envolvem a desconstrução do que 
é central no modelo militar, que é a 
lógica da guerra e de aniquilação do 
inimigo”.

Ariadne Natal é mestre e doutoranda 
em Sociologia pela Universidade de São 
Paulo – USP e pesquisadora do Núcleo 
de Estudos da Violência (NEV-USP). Em 
sua dissertação de mestrado, trabalhou 
com o tema de linchamentos e ‘justiça’ 
com as próprias mãos. Como pesquisa-
dora no NEV-USP, desenvolveu pesqui-
sas relacionadas a segurança pública, 
polícia, ouvidorias de polícia e violên-
cia policial. Atualmente tem se dedica-
do ao tema da legitimidade da polícia.

Confira a entrevista.
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IHU On-Line – O uso da força 
pela polícia deve obedecer a cri-
térios de necessidade e de pro-
porcionalidade. Por que se tem 
a impressão de que os policiais 
agem sem limite?

Ariadne Natal – Embora a polícia 
tenha a prerrogativa de fazer uso 
da força em determinadas situa-
ções, de acordo com as diretrizes 
e treinamentos este uso deve ser 
estritamente controlado e sempre 
observar os princípios da legalida-
de, da necessidade, da proporcio-
nalidade, da moderação e da con-
veniência. O uso da arma de fogo 
deve ser evitado, de maneira que 
ela seria acionada apenas em si-
tuações de risco iminente de vida 
ou lesão grave para o policial ou 
terceiros. Em uma escala progres-
siva, o policial inicialmente pro-
cura dissuadir apenas por meio de 
sua presença, quando ela falha ele 
deve tentar a comunicação, depois 
a contenção física, uso de armas 
menos letais e, quando todos os 
demais recursos falharem, o uso de 
armas letais é permitido nas situa-
ções de risco.

O que diferencia o uso da força 
da violência sem limites são jus-
tamente todos esses parâmetros e 
controles a respeito de seu empre-
go. No entanto, na prática, a linha 
que separa o emprego legítimo da 
força e a violência pode ser bastan-
te tênue, pois em última instância, 
por mais regulamentos que pos-
samos estabelecer, existe o fator 
humano no processo decisório e a 
discricionariedade policial. Em sua 
essência, o trabalho cotidiano dos 

policiais envolve decisões que têm 
o poder de limitar as liberdades 
civis dos cidadãos, envolvem es-
colhas a respeito de como e quan-
do empenhar medidas coercitivas 
(quando, quem e como parar, con-
ter, conduzir, prender e atirar).

Geralmente, na polícia as de-
cisões mais importantes (como o 
direito de vida ou morte) são fei-
tas pelos policiais que estão na 
ponta, em frações de segundos, 
diante de forte carga emocional 
e muitas vezes longe de qualquer 
tipo de supervisão. Entre os regu-
lamentos e a discricionariedade, 
entram também outros elementos, 
existem pressões e demandas (que 
vêm de parte da sociedade, parte 
da imprensa e parte da própria cor-
poração) para que as ações ultra-
passem o uso legítimo da força e 
envolvam o emprego de violência. 
Não são raros os casos em que a 
necessidade e a intensidade da for-
ça empregada são questionadas e 
vistas como ações desnecessárias, 
violentas e excessivas.

IHU On-Line – Durante a ditadu-
ra, a tortura foi usada como uma 
política de Estado aplicada pelo 
Exército e pelos órgãos de repres-
são. A rigor, nunca houve uma 
condenação da tortura no país, 
mesmo ela sendo considerada ile-
gal. Isso favorece a continuidade 
dessa prática?

Ariadne Natal – As polícias bra-
sileiras têm um longo histórico de 
episódios de violência que são in-
clusive anteriores ao período da 
ditadura militar. O que diferencia 

o regime militar dos momentos an-
teriores a ele é o uso deliberado 
das polícias estaduais e o recurso 
da violência policial (por exemplo, 
a tortura) como instrumentos de 
repressão sobre aqueles que fa-
ziam oposição política ao regime, 
além do fato desta violência passar 
a atingir também a classe média, 
que até então não era atingida por 
estes métodos violentos. Como sa-
bemos, a passagem para a demo-
cracia pouco alterou a estrutura 
das instituições policiais, de ma-
neira que muitas das práticas do 
período ditatorial se mantiveram 
no período democrático.

Leis que identifiquem claramente 
os comportamentos abusivos como 
ilegais são conquistas muito impor-
tantes da democracia, mas sozi-
nhas elas não são suficientes para 
inibir estas práticas. O uso da vio-
lência como instrumento e recurso 
para a contenção da criminalidade 
ainda é prática recorrente, disse-
minada e aceita, embora o discur-
so oficial seja de total aderência 
ao Estado de Direito. As polícias 
brasileiras convivem com essa dua-
lidade no cotidiano: de um lado, o 
discurso oficial de manutenção de 
conduta impecável e da existência 
de mecanismos de controle contra 
a violência; de outro lado, uma 
mensagem informal que emana da 
sociedade, da imprensa, da institui-
ção policial, dos superiores e ainda 
do Ministério Público e do Judiciário, 
expressando uma atitude de perdão 
diante das manifestações de violên-
cia, por entender que este é um ins-
trumento eficaz para alcançar o su-
cesso na “guerra” contra o crime, de 
modo que há uma espécie de código 
não objetivamente expresso de que 
os policiais que recorreram à violên-
cia devem ser inocentados das ações 
disciplinares ou judiciais que correm 
contra eles. A falta de controle fa-
vorece a continuidade de práticas 
violentas e sinalizam sua aceitação.

IHU On-Line – Pode-se afirmar 
que as manifestações ocorridas a 
partir de junho de 2013 inaugura-
ram um novo tempo na Polícia Mi-
litar, no que tange às táticas em-
pregadas e ao grau de violência?

A passagem para a democracia 
pouco alterou a estrutura das 

instituições policiais, de manei-
ra que muitas das práticas do 
período ditatorial se mantive-
ram no período democrático
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Ariadne Natal – Conflitos e em-
prego da violência em manifes-
tações são anteriores a junho de 
2013, o que vimos de novo foi prin-
cipalmente a magnitude (número 
de envolvidos) e recorrência, além 
da multiplicidade de registros rea-
lizados não apenas pela imprensa, 
mas pelos manifestantes. Outro 
elemento novo foi o fato de as 
manifestações terem uma organi-
zação mais horizontal. Sem lide-
ranças claras para negociação, a 
polícia não estava preparada para 
lidar com este arranjo.

Aquelas manifestações e as ce-
nas de violência de lado a lado 
trouxeram à tona discussões sobre 
o direito de manifestar, como ele 
pode ser garantido, qual deve ser 
o papel da autoridade, quais são os 
direitos e deveres dos manifestan-
tes etc.

IHU On-Line – Nos protestos re-
alizados em vários Estados, desde 
2013, a Polícia Militar agiu com 
uma violência considerada exces-
siva e seletiva, conforme vários 
registros feitos pela imprensa e 
pelos próprios manifestantes. Por 
outro lado, havia grupos que saí-
am às ruas com intenção de usar a 
depredação como instrumento de 
protesto. Frente a posturas tão 
distintas por parte do público em 
um mesmo evento, como os poli-
ciais devem agir?

Ariadne Natal – Manifestações e 
protestos são fundamentais para 
a saúde de uma democracia, de 
maneira que as autoridades de-
vem estar treinadas para garantir 
o exercício deste direito como algo 
corriqueiro e não como uma ano-
malia. Em tese, em uma manifesta-
ção a polícia não seria inicialmente 
necessária, pois para discutir ro-
tas, fazer isolamento e garantir a 
fluidez e circulação daqueles que 
não fazem parte do protesto, os 
agentes de trânsito da prefeitura 
seriam suficientes. A polícia apenas 
deveria ser acionada para garantir 
a integridade quando de fato ocor-
rem ações que violem a segurança 
física ou a propriedade e, nestas 
situações, os autores devem ser 
identificados e responsabilizados 

individualmente. Se, por um lado, 
a polícia não pode se eximir e pre-
cisa agir em situações de violência, 
por outro lado, ela não pode agir 
de maneira indiscriminada, e o uso 
da força deve ser um recurso ex-
traordinário e minimizado, evitan-
do colocar a si mesmo e a multidão 
em risco.

IHU On-Line – No dia 4 de se-
tembro, em São Paulo, a polícia 
prendeu um grupo que se mani-
festaria contra o presidente Mi-
chel Temer. Um dos integrantes, 
que não foi detido, acabou identi-
ficado como um capitão do Exér-
cito que estaria infiltrado entre 
os manifestantes. O quão grave é 
este episódio e por quê?

Ariadne Natal – Este foi um caso 
extremamente grave, pois ele in-
dica que haveria uma articulação 
premeditada entre os governos 
federal e estadual para infiltrar 
um agente com condutas bastante 
questionáveis em meio a movimen-
tos sociais e manifestantes que se 
organizavam contra o governo. É 
um tipo de ação que beira um Es-
tado policial e coloca em risco a 
própria democracia. As tentativas 
de indiciar de maneira forçada os 

jovens envolvidos no episódio fo-
ram condenadas pelo próprio juiz 
que os liberou, que condenou o 
viés ideológico da ação.

IHU On-Line – Nos últimos anos, 
em situações específicas, as For-
ças Armadas colocaram efetivos 
na rua para atividades de poli-
ciamento, alterando a paisagem 
com veículos de guerra e solda-
dos armados. Isso não gera na 
população uma sensação de que 
a militarização é garantia de mais 
segurança?

Ariadne Natal – Certamente o 
Exército oferece um modelo ade-
quado para a questão da segurança 
pública. As Forças Armadas pos-
suem treinamento e equipamentos 
voltados para lidar com um inimigo 
externo, em situação de guerra, 
com objetivo de garantir a sobera-
nia nacional (são situações em que, 
muitas vezes, direitos elementares 
são suspensos e a violência permi-
tida). Esta não é uma instituição 
adequada para fazer segurança 
pública em um Estado Democráti-
co de Direito, não apenas porque o 
Exército não obedece à mesma le-
gislação que a corporação policial, 
mas principalmente porque os ob-
jetivos da ação das Forças Armadas 
e das forças policiais são antagôni-
cos, a polícia existe para garantir 
direito e não para violá-los.

IHU On-Line – Quando um po-
licial é morto em serviço, seus 
colegas reagem com rapidez em 
busca de vingança, e o autor do 
crime inicial acaba, quase sem-
pre, assassinado. Na população, 
percebe-se uma sensação de vi-
tória, como se fosse uma conta 
de “menos um”. Como deter a 
sanha vingativa dos policiais, de 
maneira que os ritos legais sejam 
cumpridos?

Ariadne Natal – São casos mui-
to preocupantes, pois os policiais 
que se vingam ou agem como jus-
ticeiros deixam de exercer o papel 
voltado para a defesa do Estado de 
Direito e abrem um ciclo de reta-
liações que coloca em risco o papel 
de todas as instituições deste Es-
tado. O discurso muitas vezes é de 

O uso da vio-
lência como 

instrumento e 
recurso para a 
contenção da 
criminalidade 
ainda é práti-
ca recorrente, 
disseminada e 

aceita, embora o 
discurso oficial 

seja de total ade-
rência ao Esta-

do de Direito
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“fazer a justiça”, mas são ações que 
tomam uma forma extrema e afron-
tam diversas instituições (alienariam 
o poder de investigar e indiciar da 
Polícia Civil, de acusar do Ministério 
Público, de julgar do Judiciário, de 
condenar do júri e do Judiciário e, 
por fim, o poder de executar a pena, 
que cabe ao Sistema Penitenciário) 
e colocam soluções que são muito 
mais extremas do que a própria lei 
prevê, determinando uma pena de 
morte sumária e ilegal, sob a justi-
ficativa de fazer justiça com as pró-
prias mãos.

IHU On-Line – Quando um cri-
minoso é executado pela polícia, 
isso é celebrado por segmentos 
expressivos da mídia e da popu-
lação. Isso encoraja mais ainda 
os policiais a seguirem com seus 
protocolos não oficiais?

Ariadne Natal – Ações violen-
tas e execuções não são produto 
apenas da decisão individual de 
agentes, mas têm múltiplas raízes 
históricas, sociais, culturais, situa-
cionais, institucional e individuais. 
Para compreender estas dinâmicas, 
temos que ir além dos autores e 
compreender o papel da socieda-
de, da imprensa e do Estado em re-
produzir e fomentar as ideologias 
de limpeza social que sustentam a 
participação de policiais em ações 
violentas e execuções. As ações de 
execução com participação de poli-
ciais seriam muito menos frequentes 
sem um cenário de apoio social, cul-
tural e institucional.

Existe, no contexto brasileiro, 
um movimento de deslegitimação 
dos direitos humanos que é sus-
tentado por um expressivo grupo 
de pessoas (inclui políticos, im-
prensa e populares) para os quais 
suspeitos e acusados de crimes não 
devem ter sua integridade física 
respeitada. Um dos grandes para-
doxos da democracia brasileira é 
que os direitos humanos passam a 
ser objeto de contestação justa-
mente no final do regime militar, 
momento em que deveriam se tor-
nar universais. Apesar do retorno 
à democracia e da expansão de 
direitos consagrados ao indivíduo, 
parte da sociedade rechaça princí-

pios e garantias legais identificados 
como estímulos à criminalidade e à 
impunidade. O que acontece é um 
processo de exclusão moral.

Pessoas de um determinado per-
fil, quando suspeitas de praticar 
um crime, são colocadas fora do 
universo da Justiça, teriam seus 
direitos suspensos e seriam passí-
veis de eliminação. Neste sentido, 
a execução de pessoas, ao invés de 
ser vista como um problema grave, 
passa a ser tratada como ação jus-
tificada, pois quem rompe com as 
regras sociais estaria incorrendo no 
risco de sofrer esta sanção. A vítima 
de justiçamento não só é desuma-
nizada, mas chega a ser considera-
da culpada e desencadeadora da 
agressão à qual é submetida, seu 
sofrimento seria merecido e jus-
tificado pelo seu comportamento 
prévio. Esta lógica alimenta a ação 
de policiais e isto ocorre com forte 
respaldo social e institucional.

IHU On-Line – O papel legal dos 
policiais é garantir segurança aos 
cidadãos, mas não cessam os re-
latos de agressões contra pessoas 
de diferentes condições, como 
pobres, negros, estudantes e ma-
nifestantes. O que falta aos poli-
ciais? Formação sintonizada com 
os direitos humanos? Capacitação 
técnica? Consciência social? Éti-
ca? Respeito ao outro?

Ariadne Natal – Primeiro é preciso 
destacar que, em seus discursos ofi-
ciais, a maior parte das instituições 
policiais brasileiras trata do proble-
ma da violência policial como ca-
sos isolados e circunscritos a alguns 
policiais com desvios de conduta, 
de maneira que as corporações não 
poderiam ser responsabilizadas pelas 
ações destes indivíduos. No entanto, 
os dados evidenciam que caracterís-
ticas pessoais e individuais não po-
dem ser apontadas como o único e 
principal elemento explicativo para 
um fenômeno tão complexo – e, 
no caso brasileiro, tão recorrente – 
quanto a violência intencional e de-
liberada de policiais.

Qualquer tentativa de pensar 
como contornar estas questões deve 
passar, primeiro, pelo reconheci-
mento da existência do problema e 

de sua magnitude. Em segundo lugar, 
pelo mapeamento de suas causas 
que, no caso da violência policial, 
são múltiplas: histórico (nosso le-
gado autoritário que tem influência 
sobre a forma como as instituições 
policiais foram constituídas, seus va-
lores e objetivos), sociocultural (es-
trutura social, valores e cultura de 
incentivo a ações que desrespeitam 
e deslegitimam direitos humanos), 
organizacional (características das 
instituições de segurança, seu ca-
ráter militarizado, o perfil e orien-
tação de seus gestores) e, por fim, 
as características individuais de po-
liciais (e como elas podem afetar 
sua atuação). Policiais não se tornam 
violentos do dia para a noite, violên-
cia policial deve ser entendida como 
resultado da confluência destes di-
versos fatores acima elencados.

Depois do reconhecimento do pro-
blema e de suas causas, podemos co-
meçar a pensar em mecanismos de 
controle para diminuir esta violên-
cia. Os mecanismos de controle po-
dem ser reativos ou preventivos. Os 
mecanismos reativos estão voltados 
para a responsabilização dos agen-
tes envolvidos em casos de abusos 
depois que eles ocorrem (por exem-
plo, punições disciplinares, respon-
sabilização penal, responsabilização 
dos comandantes, mobilização da 
opinião pública, constrangimento de 
autoridades etc.).

Os mecanismos preventivos são 
iniciativas mais amplas que, da pers-
pectiva da polícia, podem envolver 
mudanças estruturais com relação 
ao modelo, à missão e aos valores 
institucionais. É preciso que estas 
instituições e seus comandos se posi-
cionem claramente pela inaceitabi-
lidade da violência como recurso de 
ação cotidiana e isto precisa estar 
refletido na seleção e recrutamento 
dos candidatos, nos treinamentos e 
processos de formação e na orienta-
ção para a ação. A legitimidade po-
licial passa, necessariamente, pela 
adoção de procedimentos justos no 
contato cotidiano com a população, 
de maneira que quando a polícia é 
percebida como violenta, isto mina 
sua relação com a sociedade e pro-
voca distanciamento, desconfian-
ça, raiva e resistência.
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IHU On-Line – A polícia atua 
intensamente em crimes menos 
violentos cometidos por pessoas 
mais empobrecidas, principal-
mente jovens negros e da pe-
riferia, que acabam presos em 
flagrante. Podemos pensar que 
há uma seletividade na ação da 
polícia?

Ariadne Natal – Diversas pesqui-
sas têm apontado esta seletividade 
da ação da polícia e o tratamen-
to desigual de acordo com o perfil 
socioeconômico daqueles que se 
relacionam com ela. Nos casos da 
lei de drogas, por exemplo, embo-
ra existam usuários e traficantes de 
diferentes perfis sociais, a “clien-
tela” típica da polícia é jovem, de 
sexo masculino, negro, de baixa 
renda e escolaridade. Estes são os 
suspeitos de sempre, serão moni-
torados, parados e revistados, e 
estes irão compor o público do sis-
tema carcerário posteriormente. O 
mesmo podemos dizer da violência 
policial, ela não se distribui de ma-
neira equitativa, mas atinge a este 
mesmo público. Existe um arqué-
tipo de quem é o bandido, quem 
pode ser maltratado, quem pode 
ser preso e quem pode ser morto, 
este é reconhecido como inimigo a 
ser combatido.

IHU On-Line – A sensação cres-
cente de medo e de insegurança 
respalda o recrudescimento de 
medidas de segurança e a cria-
ção de dispositivos de controle e 
de vigilância. Nesse contexto, os 
policiais não estariam se sentindo 
autorizados tacitamente a ir além 
da legalidade?

Ariadne Natal – Nossas institui-
ções de segurança e justiça se ba-
seiam em um modelo dissuasório 
no qual o principal estímulo para 
a obediência às leis é a ameaça de 
coerção. Neste modelo, o objetivo 
é aumentar os riscos para um po-
tencial criminoso (maximizando a 
possibilidade de ser pego e a seve-
ridade da punição), desestimulan-
do suas ações. Este modelo envol-
ve leis penais cada vez mais duras 
que prescrevam punições longas e 
severas, policiamento baseado na 
intensa vigilância, o que envolve 

vultoso efetivo policial patrulhan-
do as ruas, grande exposição de 
armas, veículos opulentos e apa-
rato bélico, presença de câme-
ras de vigilância, blitz e revistas 
constantes etc. Neste sistema, o 
respeito à lei e à autoridade bus-
ca se garantir pela ameaça e pelo 
medo.

No entanto, em contextos de 
sociedades democráticas, basear 
o sistema legal e o trabalho da 
polícia em monitoramento, vigi-
lância e coerção, pode ser custoso 
e controverso. Do ponto de vista 
econômico, trata-se de um mode-
lo que consome muitos recursos, 
dada a necessidade de constante 
expansão do efetivo policial, sofis-
ticação de equipamentos e arma-
mentos, sem que existam indícios 
de que estes investimentos sejam 
capazes de reverter o quadro de 
medo e insegurança ou extensas 
pesquisas que avaliem os efeitos 
destes investimentos sobre a in-
cidência de criminalidade. Este 
modelo implica em custos sociais 
na medida em que o paradigma de 
constante vigilância gera intrusão, 
cerceia e limita liberdades, o que 
pode distanciar a população da 
polícia e impactar sobre os níveis 
de confiança na instituição. Outra 
consequência direta é a possibili-
dade da emergência de uma po-
lícia mais violenta, que age com 
maior truculência, principalmente 
contra minorias.

IHU On-Line – A desmilitariza-
ção da polícia é apontada como 
algo positivo para combater as ar-
bitrariedades e os excessos come-
tidos pelos agentes de segurança 
do Estado, mas as perspectivas de 
que isso ocorra são mínimas, pelo 
menos atualmente. Sendo assim, 
o que pode ser feito para reverter 
o histórico de violência das cor-
porações, mesmo que mantida a 
natureza militar?

Ariadne Natal – Certamente o 
modelo militar é um entrave para 
um modelo de policiamento em 
consonância com um regime de-
mocrático. Isto porque a estrutura 
militar é caracterizada pela for-
malidade, rigidez, falta de flexibi-

lidade, propensão ao uso da força, 
além da dependência da coerção, 
das armas e do poder físico. São 
fatores que limitam as possibili-
dades de resolução de conflitos e 
podem estimular o uso da força e 
da coerção em situações em que 
elas seriam dispensáveis. O mode-
lo militar é baseado na guerra e 
no confronto com o inimigo, neste 
modelo a força física é o método 
preferencial para a regulação de 
conflitos, o que se mostra inade-
quado para responder às deman-
das de uma sociedade democráti-
ca, que pressupõe que uma polícia 
não seja respeitada pelo medo, 
mas que seja reconhecida por sua 
capacidade de prestar serviços 
de qualidade, agir de acordo com 
procedimentos justos e garantir 
respeito a direitos.

Acima eu elenquei algumas das 
possíveis saídas, mas elas passam 
necessariamente por mudanças 
institucionais que envolvem a des-
construção do que é central no 
modelo militar, que é a lógica da 
guerra e de aniquilação do inimigo.

IHU On-Line – A Polícia Militar é 
machista?

Ariadne Natal – É possível pensar 
esta questão tanto da perspectiva 
interna quanto externa. Interna-
mente sabemos que as corporações 
têm um efetivo feminino muito me-
nor do que o masculino, que não há 
igualdade de oportunidades, que 
mulheres sofrem com mais assédio, 
são menos reconhecidas profis-
sionalmente e raramente ocupam 
patentes mais altas e posições de 
comando. Com relação ao público 
externo, a polícia não tem treina-
mento adequado para lidar com 
questões de gênero, ainda que seja 
acionada muitas vezes para agir 
em conflitos domésticos ou casos 
de violência sexual. Por esta razão, 
são comuns relatos de situações 
em que policiais aconselham mu-
lheres a não prestar queixa contra 
companheiros violentos ou mesmo 
duvidem e minimizem relatos de 
abuso sexual. São comportamentos 
que revelam o machismo na atua-
ção cotidiana de policiais. ■
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Militarização da segurança pública 
é incompatível com democracia
Martim de Almeida Sampaio afirma que “uma polícia desqualificada é a que 
tortura, mata e desrespeita os direitos humanos”

Por Vitor Necchi

Uma eventual desmilitariza-
ção e unificação das polícias 
depende de uma reforma na 

Constituição Federal, mas, para o ad-
vogado e professor Martim de Almei-
da Sampaio, o cerne da questão não 
é legal, mas estrutural. Em entrevista 
concedida por e-mail à IHU On-Line, 
afirma que a situação atual é mantida 
graças a “uma visão antiquada, retró-
grada e arraigada na mentalidade das 
polícias sobre a incompatibilidade de 
uma boa polícia judiciária e repressi-
va”. Ele avalia que há uma “disputa 
pela manutenção dos espaços de poder 
e sua ampliação”, enquanto “a popu-
lação recebe um péssimo atendimento 
de ambas as polícias”. 

Sampaio, que é diretor da Comissão 
de Direitos Humanos da OAB-SP, afirma 
que “uma polícia desqualificada é a 
que tortura, mata e desrespeita os di-
reitos humanos”. Neste sentido, prevê 
que “será necessário educar uma gera-
ção de policiais para demonstrar que 

direitos humanos e segurança pública 
não são incompatíveis”. A empreitada 
não é fácil, pois “as elites nacionais 
nunca se constrangeram em demons-
trar a força, a tortura, a morte e o ani-
quilamento físico no país como método 
de manutenção da ordem”.

Nos países onde a democracia é avan-
çada, não há polícias militarizadas, 
aponta Sampaio. “O modelo de milita-
rização das polícias é típico de países 
com ciclos autoritários ou ditaduras. 
A militarização da segurança pública é 
incompatível com o estado democráti-
co de direito.”

Martim de Almeida Sampaio é gra-
duado em Direito, mestre em Direito 
Internacional e doutor em Direito pela 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo – PUC-SP. É conselheiro titular da 
Ordem dos Advogados do Brasil de São 
Paulo - OAB-SP, onde é diretor da Co-
missão de Direitos Humanos. 

Confira a entrevista.

IHU On-Line - Quais os ritos ne-
cessários para a unificação das 
duas polícias?

Martim de Almeida Sampaio - 
Inicialmente uma reforma na Cons-
tituição Federal brasileira, pois a 
separação das polícias deriva do 
texto constitucional. Medidas de 
cunho infraconstitucional e admi-
nistrativas deverão ser observadas. 
Mas o cerne da questão não é legal. 
É estrutural. Trata-se de uma visão 
antiquada, retrógrada e arraigada 
na mentalidade das polícias sobre 
a incompatibilidade de uma boa 

polícia judiciária e repressiva. Há 
uma disputa pela manutenção dos 
espaços de poder e sua ampliação. 
Enquanto isto, a população recebe 
um péssimo atendimento de ambas 
as polícias.

IHU On-Line - Durante a dita-
dura, a tortura foi usada como 
uma política de Estado aplicada 
pelo Exército e pelos órgãos de 
repressão. A rigor, nunca houve 
uma condenação da tortura no 
país, mesmo ela sendo considera-
da ilegal. Isso não favorece a con-
tinuidade dessa prática?

Martim de Almeida Sampaio - Na 
verdade, ocorreu a condenação do 
uso da tortura na ação movida e 
ganha pelos familiares de Gomes 
Lund1 e outros, perante a Corte In-

1 Gomes Lund: em 24 de novembro de 
2010, a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos condenou o Brasil por violações 
de direitos humanos no chamado caso 
da Guerrilha do Araguaia (Gomes Lund 
e outros versus Brasil). O caso começou 
em 1995, quando familiares das vítimas 
e seus representantes entregaram a pe-
tição na Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos, que processou o Brasil 
em 2009 perante a Corte. A sustentação 
baseava-se na acusação de que o Brasil 
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Uma polícia desqualificada é 
a que tortura, mata e desres-

peita os direitos humanos

teramericana de Direitos Humanos. 
Todavia, o Estado Brasileiro se nega 
a cumprir integralmente as dispo-
sições naquela importante decisão, 
não efetivando na prática o direi-
to à verdade, memória e justiça. 
A isto se designa genericamente de 
Justiça de Transição 2.

violou a Convenção Americana de Direitos 
Humanos e deveria responder pela deten-
ção arbitrária, tortura e desaparecimen-
to de 70 pessoas durante as ações que o 
Exército realizou para combater a Guerri-
lha do Araguaia, entre 1972 e 1975. Entre 
as vítimas, estavam integrantes do Parti-
do Comunista do Brasil (PC do B) e cam-
poneses da região. Conforme a comissão, 
“as disposições da Lei de Anistia brasileira 
que impedem a investigação e sanção de 
graves violações de direitos humanos são 
incompatíveis com a Convenção America-
na, carecem de efeitos jurídicos e não po-
dem seguir representando um obstáculo 
para a investigação dos fatos do presente 
caso, nem para a identificação e punição 
dos responsáveis, e tampouco podem ter 
igual ou semelhante impacto a respeito 
de outros casos de graves violações de 
direitos humanos consagrados na Conven-
ção Americana ocorridos no Brasil”. (Nota 
da IHU On-Line)
2 Justiça de transição: conceito relacio-
nado aos processos históricos de transição 
de ditaduras para regimes pós-ditatoriais. 
Trata-se de conjunto de abordagens, meca-
nismos (judiciais e não judiciais) e estraté-
gias para enfrentar o legado de violência em 
massa do passado, para atribuir responsabi-
lidades, para exigir a efetividade do direito à 
memória e à verdade, para fortalecer as insti-
tuições com valores democráticos e garantir 
a não repetição das atrocidades (conforme 
documento produzido pelo Conselho de Se-
gurança da Organização das Nações Unidas 
- ONU). O IHU tem uma série de publicações 
sobre o tema. Entre elas, destaca-se o Cader-
no IHU Ideias número 208, com artigo de 
Roberta Camineiro Baggio intitulado Justiça 
de Transição como Reconhecimento: limites 
e possibilidades do processo brasileiro, dis-
ponível em http://bit.ly/2fRyuD0; o Cader-
nos IHU Ideias 226, com o artigo de Xabier 
Etxeberria Mauleon intitulado Justiça e Per-
dão, disponível em http://bit.ly/1OL0F2k. O 
tema ainda foi tratado na edição 358 de 18-
4-2011 da revista IHU On-Line, que tem o 
título Anistia. Memória e Justiça, disponível 
em http://bit.ly/2g6XoSh. (Nota da IHU 
On-Line)

A tortura não visa à descoberta 
da verdade. Liquida o ser humano, 
despindo-o de todo e qualquer di-
reito. É aniquilação do indivíduo 
e o rebaixamento do torturador 
à condição mais baixa do ser hu-
mano. Infelizmente, esta conduta 
é largamente praticada no país. 
Em delegacias, prisões, viaturas, 
becos e qualquer lugar que o poli-
cial covarde se julga em segurança 
para sua prática.

Uma polícia desqualificada é a 
que tortura, mata e desrespeita 
os direitos humanos. É a suprema-
cia da violência e do obscurantis-
mo, eclipsando a inteligência e a 
boa investigação. A violação aos 
direitos humanos afeta em grande 
medida a própria polícia, desqua-
lificando os profissionais, subme-
tendo-os a um regime de explo-
ração e violação de seus próprios 
direitos, enquanto seres humanos e 
profissionais. 

Uma correção: a tortura não vem 
da ditadura. Desde o Brasil Colônia 
é utilizada como método de traba-
lho policial e punição. E como ainda 
pende uma revisão sobre o período 
da escravidão, o equívoco que ela 
teria sido implantada na ditadura 
prossegue. Mas basta uma rápida 
visita ao Brasil Colônia, e mesmo 
durante o Primeiro e Segundo Im-
pério, que se verificará a tortura 
como método usual de punição. A 
história da rebeldia e transgressão 
no solo do país está associada aos 
métodos repressivos.

As elites nacionais nunca se cons-
trangeram em demonstrar a força, 
a tortura, a morte e o aniquilamen-
to físico no país como método de 
manutenção da ordem. E sempre 
seguiu com a hipocrisia calcada 

na “Casa Grande e Senzala”3 para 
vender mundo afora a ideia de de-
mocracia racial, que se pratica-
ria no Brasil. Na década de 1940, 
divulgou-se ao mundo o mito da 
democracia racial praticada no 
Brasil.

Observação: será necessário 
educar uma geração de policiais 
para demonstrar que direitos hu-
manos e segurança pública não 
são incompatíveis; ao contrário, 
uma polícia que se norteia por uma 
política de direitos humanos esta-
rá mais qualificada para o atendi-
mento das demandas sociais e terá 
um desenvolvimento pessoal mais 
qualificado.

IHU On-Line - Qual o limite de 
um policial em serviço?

Martim de Almeida Sampaio - O 
policial tem o uso legal da força. O 
limite é a lei, observado o princípio 
da proporcionalidade. Entretanto, 
este limite é interpretado por mui-
tos, aí incluído o Ministério Públi-
co, a sociedade e as corporações 
policiais, de forma muito ampliada 
e abrangente. As Justiças Militares, 
bem como o Tribunal do Júri, são 
muito complacentes com os poli-
ciais eventualmente levados aos 

3 Casa Grande & Senzala (1933): refe-
rência à obra do escritor, professor, con-
ferencista e deputado federal Gilberto 
Freyre. Casa Grande & Senzala pensa as 
bases da organização social brasileira e 
o papel da colonização portuguesa nesse 
processo. É considerada uma das mais im-
portantes obras de Freyre e já lança os 
primeiros fundamentos da ideia de Luso-
tropicalismo – o entendimento de que a 
mestiçagem é uma característica inata 
do modo de ser português. Freyre foi o 
primeiro estudioso na sociologia moderna 
que resgatou o “mito do paraíso racial”, 
o reconstituindo a partir de um viés cien-
tífico, tornando-se um dos principais res-
ponsáveis pela legitimação científica da 
ideia da harmonia entre raças no Brasil. 
A essa conjuntura, o pesquisador acres-
centa o caráter hierárquico, mas não po-
lítico, entre as diferentes raças, o qual 
também, para o estudioso, não impediria 
a harmonia racial. Sobre Freyre, confira 
o Cadernos IHU nº 6, de 2004, intitulado 
Gilberto Freyre: da Casa-Grande ao So-
brado. Gênese e Dissolução do Patriarca-
lismo Escravista no Brasil. Algumas Con-
siderações, de Mário Maestri, disponível 
em http://bit.ly/cadihu06. (Nota da IHU 
On-Line)
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tribunais. Aí o ciclo da violência e 
da impunidade prospera.

IHU On-Line - Que preparo o 
policial deve ter para cumprir os 
limites aludidos na questão ante-
rior, principalmente em situações 
de grande tensão e violência ine-
rentes à atividade?

Martim de Almeida Sampaio 
- Uma melhor formação nas aca-
demias de polícias, integrando de 
forma mais sólida as disciplinas de 
direitos humanos ao Curriculum 
básico. Mas isto só não garante a 
redução da letalidade policial. É 
necessário um esforço da socieda-
de no sentido de fiscalizar os agen-
tes públicos, exigindo mais qua-
lidade do policial, aí incluído um 
serviço mais digno e remuneração 
compatível com a função.

IHU On-Line - Por que, no Brasil, 
há tanto preconceito às temáticas 
relacionadas a direitos humanos?

Martim de Almeida Sampaio - Há 
várias razões, mas a principal de-
corre do baixo nível de educação 
formal. Muitos creem que direitos 
humanos seriam incompatíveis com 
uma vida honesta. Explicando: os 
direitos humanos serviriam para os 
criminosos, havendo um divórcio 
com a sociedade civil. E os polí-
ticos em busca de votos impulsio-
nam esta ideia, propondo projetos 
calcados no populismo penal. In-
centivam a criação de novos tipos 
penais, para mostrar à população 
que fazem algo. Para suprimir sua 
ausência no cenário político, pro-
põem medidas demagógicas como 
solução ao problema da violência. 
Redução de maioridade penal, au-
mento de penas, crimes hediondos, 
entre outros, sempre são medidas 
propostas em épocas de crise. E 
cada vez mais novos tipos penais. 
Já são aproximadamente 1.800 ti-
pos penais no Brasil. 

Será que não existiria outra al-
ternativa além da criminalização 
de condutas? Hoje o Brasil tem a 
quarta maior população carcerá-
ria do mundo, e nada indica que o 
crime está arrefecendo. Ao contrá-
rio, há uma indústria de segurança 

faturando alto com isto. Montando 
bancadas de políticos. Fornecen-
do segurança privada. Vendendo 
equipamentos etc. Há um grande 
interesse político e econômico por 
detrás disto. Além do mais, é o ca-
minho mais curto para a supressão 
de outras conquistas sociais. Par-
cela da mídia também o faz, cons-
truindo uma ideia de contradição 
entre direitos humanos e cidadania.

IHU On-Line - A compreensão 
da importância dos direitos hu-
manos não deveria ser indissoci-
ável da formação e da prática de 
servidores públicos que atuam 
como policiais? Por que os agen-
tes de segurança têm uma rela-
ção de confronto com os direitos 
humanos?

Martim de Almeida Sampaio - 
Porque são educados nas escolas de 
formação policial a pensarem desta 
forma. E contam com apoio expres-
sivo de parcela da população, que 
não se apercebe que são vítimas do 
déficit de direitos humanos, tais 
como saúde, habitação educação, 
segurança pública e previdência, 
entre outros.

IHU On-Line - Excessos e ati-
tudes ilegais podem ocorrer em 
qualquer atividade profissional, 
mas é muito grave quando são 
promovidos justamente pelos 
profissionais que deveriam garan-
tir segurança e serem chamados 
em casos de violência. Em caso 
de abuso de poder por parte do 
policial, o que resta à vítima?

Martim de Almeida Sampaio - 
Denunciar às entidades de direitos 
humanos, à imprensa e aos órgãos 
do Estado, fazendo de sua luta a 
de todos. Objetivando o fim da im-
punidade e da violação dos direitos 
humanos.

IHU On-Line - A vítima dos ex-
cessos de um policial tende a ficar 
calada, por medo das represálias?

Martim de Almeida Sampaio - 
Sim, e as polícias contam com a 
intimidação das vítimas para per-
petuar o ciclo da violência e da 
impunidade. Daí ser importante a 

denúncia reiterada das violências e 
abusos cometidos.

IHU On-Line - Nos países em que 
a polícia não é militar, que obser-
vações podem ser feitas sobre a 
experiência?

Martim de Almeida Sampaio - O 
modelo de militarização das polí-
cias é típico de países com ciclos 
autoritários ou ditaduras. A milita-
rização da segurança pública é in-
compatível com o estado democrá-
tico de direito. Assim, nos países 
com democracia avançada, não há 
registro de polícias militarizadas.

IHU On-Line - Há alguma rela-
ção entre polícias de natureza ci-
vil e o nível de desenvolvimento 
econômico e social do país?

Martim de Almeida Sampaio - A 
democracia é um regime político 
que faz avançar o progresso social 
e econômico. O grande beneficiário 
é a sociedade, que recebe de for-
ma redistributiva os ganhos sociais 
e econômicos. Numa sociedade 
democrática com alto desenvolvi-
mento humano, aí compreendida 
uma educação de alto nível, é ina-
ceitável uma polícia truculenta e 
desrespeitadora dos direitos huma-
nos. Há um maior controle social 
das polícias e de suas ações.

IHU On-Line - A desmilitariza-
ção da polícia é apontada como 
algo positivo para combater as ar-
bitrariedades e os excessos come-
tidos pelos agentes de segurança 
do Estado, mas as perspectivas de 
que isso ocorra são mínimas, pelo 
menos atualmente. Sendo assim, 
o que pode ser feito para reverter 
o histórico de violência das cor-
porações, mesmo que mantida a 
natureza militar?

Martim de Almeida Sampaio - É 
necessário manter um diálogo com 
as forças policiais, demonstrando os 
acertos e erros. Exigir transparência 
e ações voltadas ao bem comum. 
Demonstrar que condutas truculen-
tas são incompatíveis e inaceitáveis 
em uma sociedade avançada.■ ■
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Mecanismos de controle 
policial não funcionam
A Constituição prevê que o Ministério Público é encarregado de fiscalizar as 
forças policiais, mas Marcos Rolim afirma que, na prática, isso não ocorre

Por Vitor Necchi

Ao refletir sobre a atuação da 
polícia, o professor e doutor  
 em Sociologia Marcos Rolim 

faz uma ponderação importante: “Será 
preciso uma profunda reforma de nosso 
modelo de polícia e a conquista de um 
padrão civilizatório para a atividade po-
licial, o que envolve também a garantia 
dos direitos humanos dos profissionais da 
segurança”. Em entrevista concedida por 
e-mail à IHU On-Line, ele afirma que não 
há como sensibilizar policiais em relação 
aos direitos humanos sem que antes seja 
tratada a violação pela qual eles passam 
dentro das próprias corporações. “Ainda 
hoje, no Brasil, há casos de policiais des-
respeitados e humilhados por seus supe-
riores”, ressalta.

O Brasil tem uma das polícias mais vio-
lentas do mundo. Rolim diz que esse fe-
nômeno é explicado, em parte, pela au-
sência de uma cultura democrática e pela 
sobrevivência de valores que legitimam 
a violência do Estado. As medidas para 
contornar este problema não são simples. 
“Uma grande parte dos profissionais da 
área da segurança pública no Brasil foi 
colonizada por um discurso contra os di-
reitos humanos produzido por grupos de 
extrema direita vinculados historicamen-
te à tortura e às execuções”, destaca.

Os excessos cometidos pela polícia re-
sultam, conforme Rolim, “da ausência 
de políticas públicas de segurança e da 
ausência de um controle externo efetivo 
sobre a atividade policial”. A situação se 
agrava porque “em todas as polícias do 
mundo, há uma cultura institucional re-
produzida à margem dos códigos legais”. 
Entre as possíveis medidas para qualifi-
car o serviço, ele defende a exigência de 
formação superior em Segurança Pública 

como requisito para os processos de se-
leção. Rolim observa que hoje ocorre o 
contrário, pois são recrutadas pessoas 
sem qualquer formação na área. “Depois, 
passamos a vida inteira tentando formá-
-la em um ambiente viciado pelo precon-
ceito e pelo desprezo ao conhecimento”, 
analisa.

Rolim é categórico ao dizer que me-
canismos de fiscalização da atividade 
policial não funcionam. “Constitucional-
mente, o Ministério Público é o órgão en-
carregado do controle externo da ativida-
de policial. Na prática, esse controle não 
é feito”. Ao mesmo tempo, reconhece 
que mudanças são viáveis: “É completa-
mente possível alterar as práticas poli-
ciais, ainda que suas convicções e valores 
permaneçam os mesmos. As experiências 
de reformas das polícias em todo o mundo 
o confirmam”.

Marcos Rolim é doutor e mestre em 
Sociologia (UFRGS), especialista em Se-
gurança Pública (Oxford, UK), jornalista 
(UFSM), professor do Centro Universitário 
Metodista (IPA) e membro do Centro In-
ternacional para Promoção dos Direitos 
Humanos (CIPDH). Foi vereador em Santa 
Maria (RS) entre 1983 e 1988 e deputado 
estadual do Rio Grande do Sul de 1990 a 
1994. Na Assembleia Legislativa, presidiu 
a Comissão de Cidadania e Direitos Huma-
nos durante seis anos. Em 1998, elegeu-se 
deputado federal. Durante o mandato na 
Câmara dos Deputados, presidiu a Comis-
são de Cidadania e Direitos Humanos e a 
Comissão de Defesa dos Direitos Huma-
nos e foi vice-presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça. Em 1999, recebeu 
o Prêmio Unesco em Direitos Humanos no 
Brasil.

Confira a entrevista.
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IHU On-Line – Por que, no Brasil, 
há tanto preconceito às temáticas 
relacionadas a direitos humanos?

Marcos Rolim – Para se compre-
ender esse resultado, é preciso 
ter presente a formação histórica 
e social brasileira. Três elementos 
me parecem fundamentais: a) o 
fato de que tivemos origens par-
ticularmente violentas associadas 
ao genocídio dos povos indígenas e 
a mais de três séculos de escravi-
dão; b) o fato de que o Estado bra-
sileiro surgiu de cima para baixo 
como uma transposição do Estado 
português para a colônia, sem pro-
tagonismo da sociedade civil. Em 
certa medida, pode-se inclusive 
dizer que o Estado brasileiro ante-
cede a sociedade civil; e c) o fato 
de que carecemos, como nação, de 
uma cultura democrática e liberal. 
Nas últimas décadas, além desses 
componentes históricos, há que se 
ressaltar também o papel defor-
mador cumprido por grande parte 
dos chamados meios de comunica-
ção social, que sempre ofereceram 
palco e audiência para o discurso 
anti-humanista e proponente da 
violência.

IHU On-Line – A compreensão 
da importância dos direitos hu-
manos não deveria ser indissoci-
ável da formação e da prática de 
servidores públicos que atuam 
como policiais? Por que os agen-
tes de segurança têm uma rela-
ção de confronto com os direitos 
humanos?

Marcos Rolim – Sim, deveria. Na 
verdade, o compromisso com os 
direitos humanos tem tudo a ver 
com a garantia da segurança pú-
blica. Segurança é um dos direitos 
humanos fundamentais e, quan-
do enfrentamos uma crise como 
a que temos vivido no Brasil na 
área, são os direitos humanos que 
são diretamente atingidos. Todas 
as vítimas de crimes e da violên-
cia disseminada foram violadas em 
seus direitos fundamentais. Uma 
grande parte dos profissionais da 
área da segurança pública no Bra-
sil foi colonizada por um discurso 
contra os direitos humanos produ-
zido por grupos de extrema direita 

vinculados historicamente à tor-
tura e às execuções. Natural que 
esses grupos não tenham qualquer 
apreço pelos direitos humanos. 
É o que eles têm em comum com 
os demais bandidos. O que é uma 
lástima é que um discurso tão raso 
e tão manipulatório seja repetido 
também por profissionais honestos 
e comprometidos com a lei. Aqui 
será preciso uma profunda refor-
ma de nosso modelo de polícia e a 
conquista de um padrão civilizató-
rio para a atividade policial, o que 
envolve também a garantia dos di-
reitos humanos dos profissionais da 
segurança.

IHU On-Line – Autoritarismo e 
independência são traços defini-
dores das polícias Militar e Civil 
no Brasil?

Marcos Rolim – Penso que essas 
características sejam resultantes 
da ausência de políticas públicas 
de segurança e da ausência de um 
controle externo efetivo sobre a 
atividade policial. Polícias tendem 
a ser autoritárias e a atuar com in-
dependência indevida sempre que 
não possuem um quadro claro de 
referências normativas e sempre 
que o ambiente político não lhes 
exigir os procedimentos básicos de 
accountability1. É o que ocorre no 
Brasil, onde o grau de regulação 
da atividade policial é baixíssimo 
(não temos sequer um boletim de 
ocorrências padronizado no país) 
e onde as polícias atuam, a rigor, 
sem prestar contas do que fazem 
à população. No caso brasileiro, a 
ausência de uma cultura democrá-
tica e a sobrevivência de valores 
que legitimam a violência do Es-
tado se somam para que tenhamos 
algumas das polícias mais violentas 
do mundo.

IHU On-Line – No Rio Grande do 
Sul, a Polícia Militar também é 
conhecida por Brigada Militar. A 
corporação gaúcha cumpre, por 
lei, o mesmo papel das de outros 

1 Accountability: termo inglês que remete à 
obrigação de membros de um órgão adminis-
trativo ou representativo de “prestar contas” 
a instâncias controladoras. (Nota da IHU 
On-Line)

Estados. Na prática, há alguma 
peculiaridade que a diferencie 
das demais?

Marcos Rolim – Penso que exis-
tam algumas peculiaridades signi-
ficativas. É possível, por exemplo, 
que a Brigada Militar possua uma 
legitimação social maior do que 
a média das PMs nos demais esta-
dos. Essa hipótese precisaria ser 
demonstrada por estudos compara-
tivos, mas não seria surpreenden-
te se fosse confirmada. A Brigada 
Militar possui, também, historica-
mente, baixos níveis de letalida-
de quando comparada às PMs de 
estados como São Paulo e Rio de 
Janeiro. O fato é que a corporação 
padece dos mesmos problemas das 
demais e tem, ao que tudo indica, 
piorado nos últimos anos. Atual-
mente, a sensação que se tem é 
que há mais violência e mais cor-
rupção na Brigada do que em épo-
cas passadas.

IHU On-Line – No governo Olívio 
Dutra, quando o desembargador 
aposentado José Paulo Bisol2 foi 
secretário da Justiça e da Segu-
rança (1999-2002), os policiais 
receberam aulas de direitos hu-
manos. O senhor acompanhou 
esta experiência? Tem memória 
de como foi?

Marcos Rolim – Na época, eu 
exercia o mandato de deputado fe-
deral e só pude acompanhar aque-
la experiência a distância. Pelo que 
percebi, foi importante ter intro-
duzido determinadas iniciativas 

2 José Paulo Bisol (1928): desembargador 
aposentado, escritor e político brasileiro. Bi-
sol é conhecido por sua defesa dos direitos 
humanos. Seria, alinhado com Mário Covas, 
um dos fundadores do Partido da Social 
De mocracia Brasileira, o PSDB, mas, a pe-
dido de Lula, não se filiou ao PSDB , e sim 
ao PSB, tendo em vista a candidatura a vice-
-presidente na chapa de Lula em 1989, mas 
acabou sendo preterido por Aloizio Merca-
dante. Em 1982, foi eleito deputado estadual 
no Rio Grande do Sul pelo PMDB. Em 1986, 
elegeu-se sena dor pelo mesmo partido. Em 
1988, ano que participou de forma atuante na 
Assembleia Constituinte, ajudou a criar a pri-
meira CPI do Congresso Nacional, que inves-
tigou o escân dalo dos “anões do orçamento”. 
Entre 1999 e 2002, foi secretário de Justiça 
e Segurança do Rio Grande do Sul durante 
o governo de Olívio Dutra (PT), propondo a 
unificação das polícias Civil e Militar. (Nota 
da IHU On-Line)
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como, por exemplo, noções sobre 
homofobia e direitos das travestis 
na formação de policiais. O pro-
blema é que esse tipo de iniciativa 
não produz efeitos significativos e 
pode mesmo aumentar a rejeição 
da subcultura policial ao garantis-
mo3. Para sensibilizar os policiais 
a respeito dos direitos humanos, 
é preciso, primeiro, tratar da re-
alidade de violação que eles, po-
liciais, experimentam dentro de 
suas próprias corporações. Ainda 
hoje, no Brasil, há casos de poli-
ciais desrespeitados e humilhados 
por seus superiores. Como regra, 
nossos policiais sentem-se despro-
tegidos e temem ser abandonados 
por suas corporações no momento 
em que mais precisarem delas. Ao 
mesmo tempo, é preciso ter claro 
que são as regras que operam nas 
instituições que devem promover 
uma cultura de direitos humanos. 
Um policial que valorize os direi-
tos humanos e que se comporte de 
forma coerente com uma posição 
garantista não é valorizado pelas 
regras atuais de nossas polícias. 
Se o ambiente profissional valoriza 
a prisão, não a prevenção, se um 
policial que executa um suspeito 
rendido recebe uma medalha, não 
há palestra sobre direitos humanos 
que resolva.

IHU On-Line – E atualmente, 
de que maneira as questões rela-
cionadas a direitos humanos são 
discutidas no processo formativo 
dos policiais e durante o exercício 
profissional?

Marcos Rolim – Todas as polícias 
brasileiras possuem matérias rela-
tivas a direitos humanos em suas 
academias. Na prática, isso não 
produz efeito algum pelos motivos 
mencionados na resposta anterior. 
O clima de radicalização política 
no Brasil e a emergência de um 

3 Garantismo: teoria jusfilosófica elabora-
da pelo italiano Luigi Ferrajoli (1940) no final 
do século 20, que tem origem no Iluminismo 
do século 18. Pode ser entendida de três for-
mas que são correlacionadas: modelo nor-
mativo de Direito, teoria crítica do Direito e 
filosofia política. No Brasil, existe uma ênfase 
grande na aplicação penal e processual penal 
da teoria, agindo de modo reducionista para 
a consolidação da teoria nos outros ramos do 
Direito. (Nota da IHU On-Line)

discurso fascista na cena públi-
ca têm tornado o problema ainda 
mais grave. Os policiais percebem 
que há, na opinião pública, uma 
grande legitimação à violência po-
licial (desde que contra suspeitos 
pobres). Se perceberem também 
que seus superiores e seus gover-
nantes não estão dispostos a punir 
os policiais que abusam de sua au-
toridade e que violam a lei, tere-
mos uma “tempestade perfeita”, e 
os indicadores de violência policial 
irão subir.

IHU On-Line – O governador do 
Rio Grande do Sul tem controle 
sobre a Brigada Militar?

Marcos Rolim – Em tese, sim. Na 
prática, não se sabe, porque o go-
verno não exerce sobre a atuação 
das polícias – seja civil, seja militar 
– qualquer governo. Essa tem sido, 
na prática, a conduta de todos os 
governos que delegam às polícias o 
governo na área da segurança pú-
blica como forma de evitar desgas-
tes com as corporações.

IHU On-Line – E o comandante 
da Brigada Militar e o chefe da 
Polícia Civil conseguem incidir na 
maneira como seus subordinados 
agem na ponta, no dia a dia?

Marcos Rolim – O comandante 
da Brigada possui uma capacidade 
maior de incidência sobre seus su-
balternos por conta da tradição de 
hierarquia e disciplina da corpora-
ção. Um bom comandante é, nesse 
sentido, algo muito importante. A 
Polícia Civil é menos permeável à 
ação do chefe de Polícia e tende a 
se organizar em “feudos” em tor-

no das delegacias e de grupos de 
influência formados por delegados. 
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul 
tem, entretanto, se modernizado 
bem mais do que a Brigada, e há 
uma nova geração de policiais com 
uma visão mais aberta e crítica, o 
que é uma importante novidade no 
estado.

IHU On-Line – A ideia é não cair 
em teorias conspiratórias, mas 
faz sentido pensar que os poli-
ciais, tanto civis quanto milita-
res, obedecem a códigos e ordens 
que necessariamente não sejam 
oficiais e previstos na legislação?

Marcos Rolim – Em todas as polí-
cias do mundo, há uma cultura ins-
titucional reproduzida à margem 
dos códigos legais. Na literatura, 
se usa a expressão “cultura da can-
tina” (canteen culture) para desig-
nar esses valores que sobrevivem 
fora dos regulamentos. Essa sub-
cultura é racista, misógina e homo-
fóbica e projeta a atividade policial 
nos marcos de “valores guerrei-
ros”. O problema efetivo é quando 
as instituições passam a funcionar 
reproduzindo essa subcultura. No 
caso brasileiro, os mecanismos de 
controle social não operam sobre 
as polícias, e a transparência das 
instituições é praticamente nula, o 
que reforça a subcultura.

IHU On-Line – Falta autocrítica 
aos sucessivos comandos das po-
lícias? E para os integrantes das 
corporações?

Marcos Rolim – Há muitas ca-
rências na formação dos nossos 
policiais. Quando passamos a co-
nhecê-las mais propriamente, nos 
damos conta também das virtudes 
que muitos policiais possuem. Uma 
qualificação mais ampla só poderá 
ser assegurada aos policiais quando 
a formação superior em Seguran-
ça Pública for a exigência básica 
para os processos de seleção. Em 
uma situação ideal, todos aqueles 
que desejassem seguir uma carrei-
ra na área (como policiais, como 
agentes penitenciários, como bom-
beiros, como guardas municipais) 
deveriam ser bacharéis em Segu-
rança Pública. As academias poli-

O compromisso 
com os direitos 
humanos tem 

tudo a ver com a 
garantia da se-

gurança pública



40

TEMA      DE CAPADESTAQUES DA SEMANA

SÃO LEOPOLDO, 14 DE NOVEMBRO DE 2016 | EDIÇÃO 497

ciais apenas especializariam os já 
formados. Hoje, fazemos o inver-
so: recrutamos mão de obra sem 
qualquer formação em segurança 
pública e, depois, passamos a vida 
inteira tentando formá-la em um 
ambiente viciado pelo preconceito 
e pelo desprezo ao conhecimento.

IHU On-Line – A corrupção den-
tro da Polícia Civil é algo sem con-
trole? Por quê?

Marcos Rolim – Desconheço es-
tudos que demonstrem isso ou que 
identifiquem diferenças de nível 
de corrupção entre polícias civis e 
polícias militares. Aparentemente, 
há situações mais e menos graves 
de corrupção em cada estado da 
federação. Muitos policiais, em 
todo o Brasil, recebem propina 
de traficantes; há máfias com a 
participação de policiais e ex–po-
liciais, como as milícias no Rio, e 
há grupos de extermínio formados 
por policiais. Tomando essas três 
situações, poderíamos falar em 
três níveis de corrupção, em escala 
crescente. Alguns estados estão no 
primeiro nível, outros chegaram ao 
terceiro. O que assusta é que pa-
rece haver uma progressão natural 
de um nível para o outro, o que sig-
nifica afirmar que, se não tivermos 
uma reforma do modelo de polícia 
no Brasil, todos os estados tendem 
a chegar ao pior nível.

IHU On-Line – A tortura adotada 
como instrumento para obter in-
formações e execuções sumárias 
disfarçadas de morte em comba-
te são expressões graves dos ex-
cessos cometidos pelos policiais, 
mas a lista de arbitrariedades vai 
além. Quais os mecanismos de 
controle da atividade policial? 
Eles funcionam?

Marcos Rolim – Não funcionam. 
Constitucionalmente, o Ministério 
Público é o órgão encarregado do 
controle externo da atividade poli-
cial. Na prática, esse controle não 
é feito.

IHU On-Line – Em registros de 
operações policiais, os homicí-
dios cometidos por agentes são 

registrados como “auto de resis-
tência” ou “resistência seguida 
de morte”, o que sugere legali-
dade para o ato e a possibilidade 
de absolvição do autor. É difícil 
condenar um policial que comete 
excesso?

Marcos Rolim – É difícil obter a 
condenação nas circunstâncias em 
que a vítima é suspeita da prática 
de um crime. Nesses casos, o Tribu-
nal do Júri tende à absolvição. An-
tigamente, policiais militares eram 
julgados pela Justiça Militar no 
caso de homicídios. Depois que a 
competência passou ao Tribunal do 
Júri, o percentual de condenações 
caiu. Penso que esse dado revela a 
complexidade do tema.

IHU On-Line – A insatisfação da 
sociedade com a violência e o 
sentimento de que algo deve ser 
feito funcionam como uma espé-
cie de salvo-conduto para os poli-
ciais agirem livremente?

Marcos Rolim – Sim. Há uma 
enorme margem de legitimação 
social para as práticas abusivas e 
para a violência policial sempre 
que os suspeitos são pobres. Muitas 
vezes, a população é mais violenta 
que os policiais.

IHU On-Line – Há possibilidade 
de os policiais da atualidade ope-
rarem em bases menos violentas 
e comprometidas com o respei-
to à vida, ou isso se trata de um 
projeto para as novas gerações de 
agentes?

Marcos Rolim – É completamen-
te possível alterar as práticas po-
liciais, ainda que suas convicções 
e valores permaneçam os mes-
mos. As experiências de reformas 
das polícias em todo o mundo o 
confirmam.

IHU On-Line – A desmilitariza-
ção da polícia é apontada como 
algo positivo para combater as ar-
bitrariedades e os excessos come-
tidos pelos agentes de segurança 
do Estado, mas as perspectivas de 
que isso ocorra são mínimas, pelo 
menos atualmente. Sendo assim, 
o que pode ser feito para reverter 

o histórico de violência das cor-
porações, mesmo que mantida a 
natureza militar?

Marcos Rolim – Penso que seja 
uma ilusão imaginar que a violência 
policial seja explicada pelo caráter 
militar da polícia. As polícias civis 
também possuem histórico de vio-
lência, e o tema é tão desafiador 
nelas quanto nas Polícias Militares. 
O tema da desmilitarização é im-
portante para que possamos ter 
democracia nas polícias, para que 
os abusos contra os próprios poli-
ciais sejam reduzidos dentro das 
corporações e para que tenhamos 
uma polícia de caráter comunitá-
rio, próxima das pessoas e respei-
tada por elas, não temida. Um dos 
nossos problemas é que o modelo 
de polícia que temos foi constitu-
cionalizado. Por isso, sua mudan-
ça estrutural depende de reforma 
constitucional, o que é sempre 
muito complicado. No quadro atu-
al do Congresso Nacional, qualquer 
reforma na área criará uma reali-
dade pior por conta da hegemonia 
de extrema direita que se formou 
em torno desse tema. 

O que se pode fazer é construir 
uma política de segurança efetiva 
nos estados e nos municípios, per-
mitindo que os policiais percebam 
o quanto é possível avançar na 
luta contra o crime e a violência 
a partir dos recursos de Inteligên-
cia e da prevenção. Ao lado dis-
so, devemos criar mecanismos de 
aproximação dos policiais com as 
comunidades, o que irá viabilizar 
formas de controle social. Os ges-
tores, por seu turno, devem pro-
duzir uma mensagem clara para 
os policiais de que atos abusivos 
e violentos não serão tolerados. A 
mídia deveria tratar cada caso de 
violência policial como um escân-
dalo, e todos devemos pressionar 
para que atos do tipo não perma-
neçam impunes. Há um espaço le-
gislativo para aprovar leis estadu-
ais que regulem um policiamento 
democrático, podemos criar prê-
mios para boas práticas policiais e 
valorizar os profissionais que atu-
am corretamente etc. ■
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Violência policial preserva 
poder das classes dominantes
Para Valdir João Silveira, coordenador nacional da Pastoral Carcerária, 
a adoção da força por parte das corporações virou regra

Por Vitor Necchi

Ao analisar a atuação policial, 
Valdir João Silveira ressalta  
 que não se pode esquecer que 

o sistema penal, incluindo as polícias, 
não surgiu para combater violências, 
mas para conter “grupos sociais consi-
derados rejeitados pela elite e margi-
nalizados pelo sistema político-econô-
mico”. Conforme o padre, “a violência 
policial é um modo que as classes do-
minantes encontraram de manter seu 
poder”.

Em entrevista concedida por e-mail 
à IHU On-Line, ele afirma que os poli-
ciais militares são formados em espaços 
muito distantes da sociedade civil. “É 
um ambiente com uma rigidez hierár-
quica tão forte que, quando o policial 
vai para a rua, sente que essa hierar-
quia se estende a todos os cidadãos”. 
E lamenta que a violência policial e o 
desrespeito aos direitos humanos rece-
bam endosso de grande parte da popu-
lação. “Para muitos, a simples suspeita 
de que alguém possa ter cometido um 
crime justifica que ele seja tratado 
com violência”, observa. Padre Valdir 

lembra que a adoção da força por parte 
dos policiais virou regra, “até mesmo 
em reintegrações de posse e manifes-
tações sociais pacíficas”.

Lindando com a temática do encar-
ceramento há mais de 25 anos, o sa-
cerdote afirma que é inevitável, “no 
campo político e jurídico, articular 
as propostas de desmilitarização e de 
controle popular do sistema de Justiça 
com a urgente necessidade de redução 
da população carcerária e com a extin-
ção da lógica de guerra que perpassa as 
políticas de segurança”.

Valdir João Silveira é padre e coor-
denador nacional da Pastoral Carcerá-
ria, ligada à Igreja Católica, e há mais 
de 25 anos se dedica aos encarcerados. 
Formado em Filosofia e Teologia, é 
mestre em Teologia Moral pelo Institu-
to Alfonsianum de Ética Teológica e em 
Melhoria na Gestão Penitenciária para 
a Incorporação dos Direitos Humanos 
pelo Kings College London – Internatio-
nal Centre for Prison Studies.

Confira a entrevista.

IHU On-line – A polícia atua in-
tensamente em crimes menos 
violentos cometidos por pessoas 
mais empobrecidas, principal-
mente jovens negros e da peri-
feria, que acabam presos em fla-
grante. Há seletividade na ação 
da polícia? Ela é racista?

Valdir João Silveira – O círculo 
militar se forma, de certa forma, 
isolado do restante da sociedade 
civil, em um ambiente que privile-
gia a disciplina e a obediência em 

vez do debate. Por isso, o ambien-
te militar acaba sendo um terreno 
muito fértil para o preconceito e 
o racismo, ainda mais dentro de 
uma sociedade ainda tão marcada 
pelos traços da escravidão. Além 
disso, trabalhando com a ‘ideolo-
gia do inimigo’, a polícia militar 
tende a criar rótulos e estereóti-
pos com os quais ela lida por so-
luções padrão. Esses rótulos, co-
mumente, levam à criminalização 
da população negra e pobre, que 
costuma ser tratada pela polícia 

sempre como um inimigo em po-
tencial. Não nos esqueçamos que 
todo o sistema penal, portanto 
também as polícias, não surge 
para o combate às violências, mas 
para a contenção de grupos sociais 
considerados rejeitados pela eli-
te e marginalizados pelo sistema 
político-econômico.

IHU On-line – Por que há tanto 
confronto entre movimentos so-
ciais e a Polícia Militar?
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Valdir João Silveira – Porque o 
militar é formado em um ambien-
te muito distante da sociedade 
civil, com valores completamen-
te diferentes dos nossos. É um 
ambiente com uma rigidez hie-
rárquica tão forte que, quando o 
policial vai para a rua, sente que 
essa hierarquia se estende a todos 
os cidadãos. É como se o policial 
enxergasse no cidadão comum um 
subalterno que deve obedecer a 
suas ordens, quando, na verdade, 
seu trabalho é justamente o de 
garantir que a sociedade civil seja 
um ambiente livre e democrático 
guiado pelo debate. Por isso, quan-
do um movimento social vai às ruas 
fazer reivindicações, o conflito 
entre manifestantes e policiais é 
quase inevitável. Também é preci-
so lembrar que as autoridades que 
exercem o comando dos policiais 
costumam ter interesses completa-
mente contrários aos de movimen-
tos sociais. Este último aspecto é 
essencial para a análise: a institui-
ção Polícia Militar é o instrumen-
to bélico para a manutenção da 
ordem. A pergunta é: qual ordem? 
Ordem a favor de qual sistema eco-
nômico e a serviço de quais grupos 
sociais? Ora, na medida em que 
os movimentos sociais questionam 
justamente a ordem injusta e desi-
gual, é acionada a repressão como 
mecanismo de controle social e 
manutenção da ordem.

IHU On-line – Por que problemas 
sociais são tratados como proble-
mas de polícia?

Valdir João Silveira – São trata-
dos como problemas de polícia por-
que quem está no poder não tem a 
menor vontade de resolvê-los, pelo 
contrário, lucra com eles. E a força 
policial é uma forma de as classes 
que estão no poder manterem as 
classes mais pobres constantemen-
te dominadas pelo medo e pela in-
timidação. A violência policial é um 
modo que as classes dominantes 
encontraram de manter seu poder.

IHU On-line – O senhor atua na 
Pastoral Carcerária, em contato 
direto com a realidade do siste-
ma prisional, onde muitas vezes o 
controle é feito por policiais mi-

litares. Na sua análise, profissio-
nais civis seriam mais adequados 
para a administração do cárcere?

Valdir João Silveira – Antes de 
tudo: prisão é sempre prisão, e é 
inerente a esta instituição a viola-
ção da dignidade humana, os maus-
-tratos e as torturas, sendo meca-
nismo de contenção da população 
pobre, destacadamente a juven-
tude preta e periférica. Portanto, 
seja a prisão administrada por mi-
litares, por civis ou por empresas 
(está em curso um perverso pro-
cesso de privatização das cadeias e 
de mercantilização das violências), 
as denúncias de violação de direi-
tos de todos os tipos abundam coti-
dianamente; não faltam exemplos 
de norte a sul do país. Uma análise 
importantíssima é que a lógica e a 
estrutura militarizadas perpassam 
o sistema prisional, mesmo quando 
a gestão é civil: hierarquia, puniti-
vismo, cidadãos classificados como 
inimigos, repressão. Para ilustrar, 
tomando apenas um exemplo, os 
estados criaram, com o argumento 
de substituir a intervenção da tro-
pa de choque da Polícia Militar em 
motins e rebeliões, grupos de inter-
venção e repressão no âmbito das 
unidades prisionais formados por 
civis. Tais grupos são tão ou mais 
violentos que as ações da tropa de 
choque nas cadeias e, mais grave, 
são utilizados corriqueiramente 
para revistas das celas, sempre fa-
zendo uso da truculência. Enfim, a 
problemática não é uma questão 
administrativa ou de gestão, mas 
é a própria essência do punitivismo 
materializado nas prisões.

IHU On-line – A partir da sua ex-
periência no acompanhamento da 
população carcerária, que consi-
deração o senhor pode tecer so-
bre o papel e a atuação da Polícia 
Militar e da Polícia Civil?

Valdir João Silveira – É preciso 
reconhecer que a militarização ex-
trapolou a Polícia Militar e atingiu 
outras instituições, como a Polícia 
Civil, o Judiciário e o Ministério Pú-
blico, transbordando para outras 
áreas como a escola. Todos esses 
órgãos agem sob uma lógica de que 
existe um inimigo a ser combatido 
e eliminado. Isso afeta em muito o 

trabalho das polícias, não é à toa 
que grande parte dos presos recla-
mam que sofreram torturas e agres-
sões no momento da prisão ou den-
tro das delegacias. Existem, ainda, 
aqueles que sequer são presos, por-
que são executados por policiais, 
que geralmente usam a farsa dos 
“autos de resistência” para matar 
impunemente. Só em 2014 foram 
mais de 3 mil vítimas da letalidade 
policial, isso em números oficiais. E 
a população carcerária não para de 
aumentar, o que só demonstra que a 
violência policial e o superencarce-
ramento sequer servem para coibir 
o aumento das taxas criminais.

IHU On-line – O senso comum 
critica o gasto com o sistema pri-
sional e prega que bandido bom é 
bandido morto. Esse discurso de 
intolerância e ódio ajuda a sus-
tentar a violência policial?

Valdir João Silveira – Sim. Infe-
lizmente, a violência policial e o 
desrespeito aos direitos humanos 
têm o apoio de grande parte da 
população. Para muitos, a simples 
suspeita de que alguém possa ter 
cometido um crime justifica que 
ele seja tratado com violência. O 
fato é que a sensação de insegu-
rança permanece altíssima no país, 
mesmo que nos últimos 25 anos a 
população carcerária tenha au-
mentado mais de 580%, número re-
conhecido e assumido pelo Estado 
brasileiro. Então, podemos pergun-
tar: prender reduz a violência e a 
sensação de insegurança? Por que 
não investir os bilhões da área da 
segurança em políticas sociais?

IHU On-line – Por que, no Brasil, 
há tanto preconceito às temáticas 
relacionadas a direitos humanos?

Valdir João Silveira – Nesse pon-
to, a mídia tem grande culpa, por-
que costuma propagar, através de 
programas policialescos, a ideia de 
que direitos humanos são sinônimo 
de impunidade ou apologia ao cri-
me. Além disso, há uma indústria 
do medo, empresas poderosas que 
lucram com sistemas de seguran-
ça privada, produção de armas, 
condomínios e coisas do tipo. Para 
elas, é interessante que o discurso 
da resposta violenta seja mais ou-
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vido que o de respeito aos direitos 
humanos, já que a elas não interes-
sa que o crime seja combatido em 
suas causas sociais. Elas possuem 
um forte poder de lobby, não à toa 
o Legislativo brasileiro é formado 
por grupos de políticos financiados 
por essas empresas que se autode-
nominam, com orgulho, de “banca-
da da bala”.

IHU On-line – O uso da força pela 
polícia deve obedecer a critérios 
de necessidade e de proporciona-
lidade. Na prática, o que ocorre?

Valdir João Silveira – Na práti-
ca, o uso da força virou regra, até 
mesmo em reintegrações de posse 
e manifestações sociais pacíficas. 
Tudo que a polícia enxerga como 
uma subversão, seja um crime ou 
uma manifestação, é combatido 
com a força.

IHU On-line – Autoritarismo e 
independência são traços defini-
dores das polícias Militar e Civil 
no Brasil?

Valdir João Silveira – Talvez se-
jam traços que definem todos os 
órgãos ligados à justiça no país. 
Não podemos esquecer que a Po-
lícia Militar, principalmente, foi 
criada pela ditadura militar. Seu 
berço é antidemocrático, e, mes-
mo com a redemocratização do 
país, sua estrutura permaneceu a 
mesma. Além disso, há pouco po-
der de controle popular sobre as 
instituições públicas no país, não 
só nas polícias. Mesmo onde fun-
cionam ouvidorias externas, elas 
geralmente têm somente caráter 
consultivo, mas não possuem poder 
de decisão ou de voto dentro das 
instituições.

IHU On-line – A desmilitarização 
da polícia é apontada como algo 
positivo para combater as arbi-
trariedades e os excessos come-
tidos pelos agentes de segurança 
do Estado, mas as perspectivas de 
que isso ocorra são mínimas, pelo 
menos atualmente. Sendo assim, 
o que pode ser feito para reverter 
o histórico de violência das cor-
porações, mesmo que mantida a 
natureza militar?

Valdir João Silveira – Penso que 
o único meio de reverter esse 
histórico de violência é a desmi-
litarização. Nesse sentido, a PEC-
-51/20131, que tramita no Senado, 

1 PEC 51/2013: Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 51, de 2013, de autoria do senador 
Lindbergh Farias (PT-RJ). Altera os art. 21, 
24 e 144 da Constituição; acrescenta os art. 
143-A, 144-A e 144-B; reestrutura o modelo 
de segurança pública a partir da desmilitari-
zação do modelo policial. Altera a Constitui-
ção Federal para definir que compete à União 
estabelecer princípios e diretrizes para a se-
gurança pública, inclusive quanto à produção 
de dados criminais e prisionais, à gestão do 
conhecimento e à formação dos profissionais, 
e para a criação e o funcionamento, nos ór-
gãos de segurança pública, de mecanismos 
de participação social e promoção da trans-
parência; e apoiar os Estados e municípios 
na provisão da segurança pública; determi-
na que compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: organização dos órgãos de segurança 
pública; e garantias, direitos e deveres dos 
servidores da segurança pública; dispõe que a 
segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, seja exercida para 
a preservação da ordem pública democrática 
e para a garantia dos direitos dos cidadãos, 
inclusive a incolumidade das pessoas e do 
patrimônio; determina que a fim de prover 
segurança pública, o Estado deverá organizar 
polícias, órgãos de natureza civil, cuja função 
é garantir os direitos dos cidadãos, e que po-
derão recorrer ao uso comedido da força, se-
gundo a proporcionalidade e a razoabilidade, 
devendo atuar ostensiva e preventivamente, 
investigando e realizando a persecução crimi-
nal. (Nota da IHU On-Line)

tem algumas das propostas que 
mais se aproximam de uma solu-
ção para esse problema, através da 
desmilitarização, trazendo bene-
fícios para a população e para os 
próprios policiais que, não se pode 
esquecer, também sofrem com os 
abusos de uma estrutura militar ar-
caica e violenta. Mas, à parte des-
se processo, que ainda está longe 
de acontecer, é preciso aumentar 
o poder de fiscalização e controle 
do povo sobre as instituições de 
Justiça, não só a polícia. É neces-
sário que se criem mecanismos que 
transformem essas instituições, 
para que elas passem a agir para o 
povo, e não contra o povo. É inevi-
tável, no campo político e jurídico, 
articular as propostas de desmili-
tarização e de controle popular do 
sistema de Justiça com a urgente 
necessidade de redução da popu-
lação carcerária e com a extinção 
da lógica de guerra que perpassa as 
políticas de segurança.

Dentre inúmeras questões, está 
a necessária descriminalização do 
uso e do comércio das drogas hoje 
classificadas como ilícitas e sua 
posterior regulamentação. Em co-
munhão e articulação com inúme-
ras organizações e movimentos so-
ciais, a Pastoral Carcerária apoia 
e pauta a Agenda Nacional pelo 
Desencarceramento (a íntegra da 
Agenda está disponível em www.
carceraria.org.br), que detalha 
pormenorizadamente propostas 
políticas e alterações legislativas 
para a diminuição da população 
presa, para a contração do siste-
ma penal e para a desmilitariza-
ção das políticas, da política e da 
vida. ■

LEIA MAIS
 — Penitenciárias brasileiras: “Se o judiciário trabalhasse de acordo com a lei, não teria esse 
grande número de encarceramentos”. Entrevista especial com Valdir João Silveira publica-
da nas Notícias do Dia, de 23-5-2016, no sítio do Instituto Humanitas Unisinos – IHU, dispo-
nível em https://goo.gl/jkKeW1.

 — A situação do preso no Brasil. Entrevista especial com Valdir João Silveira publicada nas 
Notícias do Dia, de 24-6-2010, no sítio do Instituto Humanitas Unisinos – IHU, disponível em 
https://goo.gl/KTcVJg.
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Polícia falha na defesa do cidadão
Adilson Paes de Souza destaca que, para se ter uma 
corporação eficiente, antes de tudo é preciso transparência

Por Vitor Necchi

O tenente-coronel Adilson Paes 
de Souza trabalhou por 30 
anos na Polícia Militar de São 

Paulo. Portanto, conhece intimamen-
te o funcionamento da corporação. 
Na metade da sua carreira, passou a 
olhá-la criticamente, quando não fica-
va mais satisfeito com as explicações 
que as autoridades forneciam sobre de-
terminadas ocorrências policiais. Para 
aprofundar seu questionamento, em 
sua pesquisa de mestrado, tratou do 
desempenho da polícia em sua função 
social de proteger os cidadãos. No seu 
entendimento, a polícia falha neste 
papel, e as pessoas não confiam nela. 
“Todos se sentem mais inseguros. As 
pessoas evitam comunicar a ocorrência 
de delitos à polícia (subnotificação), 
pois sabem que, além de levar um 
tempo excessivo para efetuar o regis-
tro, além de serem tratadas de manei-
ra não adequada, de nada adiantará. 
As taxas de elucidação de delitos são 
pífias. No caráter preventivo ocorre o 
mesmo, nunca há viatura disponível. A 
tarefa preventiva praticamente inexis-
te”, descreve em entrevista concedida 
por e-mail à IHU On-Line.

Ao pensar um modelo ideal para a 
polícia no Brasil, Souza destaca que, 
antes de mais nada, é preciso trans-
parência. O caminho para isso seria a 
desmilitarização. “Esse é um conceito 
amplo, muito difundido e muitas vezes 
mal-empregado”, avalia. Ele defende a 
revogação da legislação que regula as 
forças policiais, elaborada em 1969, 
durante o período ditatorial. “Assim te-

remos uma polícia de caráter civil (não 
quer dizer sem uniforme, sem o qual 
não há como realizar o policiamento 
ostensivo).” O policial destaca a impor-
tância de haver um efetivo controle da 
sociedade sobre a polícia, situação que 
não ocorre, pois não há transparência, 
nem prestação de contas.

Souza aponta que atividade policial é 
estressante por natureza, por isso que, 
além de uma boa formação com efetiva 
participação da sociedade, “é necessá-
rio haver um sistema de amparo à saú-
de psíquica deste policial”. Ao mesmo 
tempo, para barrar os crimes cometi-
dos por PMs, reforça a importância de 
haver limites à atuação policial e uma 
efetiva punição daqueles que transgre-
direm as normas e cometerem exces-
sos, eliminando a impunidade.

Adilson Paes de Souza é tenente-co-
ronel da reserva da Polícia Militar de 
São Paulo. Possui mestrado em Direitos 
Humanos pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. É bacharel 
em Direito pelo Centro Universitário 
Faculdades Metropolitanas Unidas. In-
tegra a Comissão Justiça e Paz da Ar-
quidiocese de São Paulo. Autor de O 
Guardião da Cidade – Reflexões Sobre 
Casos de Violência Praticados por Po-
liciais Militares (Editora Escrituras, 
2013, 256 páginas), fruto de sua dis-
sertação de mestrado intitulada A Edu-
cação em Direitos Humanos na Polícia 
Militar.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Qual o papel da 
Polícia Militar?

Adilson Paes de Souza – Na Cons-
tituição Federal (artigo 144, § 5º), 
compete a ela o policiamento os-

tensivo e a manutenção da ordem 
pública. Esse último conceito é 
bem amplo e dá margem a uma 
ampla gama de interpretações, 
desde a atuação nas manifestações 
públicas, nos eventos realizados 

nos logradouros públicos, nos even-
tos esportivos etc. Tem-se utilizado 
desse argumento para permitir ou 
não a realização de atos públicos 
e, até mesmo, determinar o per-
curso que deve ser utilizado.
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Não há instituição sem hierar-
quia. Contudo, ela não pode ser, 
por si só, uma fonte de arbítrio 
e de abusos. Daí a importância 
de um efetivo controle externo

IHU On-Line – No que consiste o 
caráter militar da Polícia Militar?

Adilson Paes de Souza – Consis-
te em dar uma atuação mais mi-
litarizada da Polícia Militar junto 
à população. Em 1969, foi edita-
do o Decreto-Lei Nº 667, baseado 
expressamente no AI-51 e que es-
tabelecia uma nova estrutura às 
polícias militares e aos corpos de 
bombeiros militares. Com esse de-
creto, eles passaram a ter estru-
tura e designação de postos e gra-
duações semelhantes ao Exército. 
Na nossa Constituição, as polícias 
militares são consideradas forças 
auxiliares e reserva do Exército. Os 
policiais militares são considerados 
militares estaduais.

Na verdade, o Decreto-Lei 667/69 
foi editado sob a influência da Dou-
trina de Segurança Nacional2, que 

1 AI-5 (Ato Institucional Número Cinco): de-
cretado pelo general Arthur da Costa e Silva, 
que ocupava a cadeira de presidente do Bra-
sil, em 13 de dezembro de 1968, foi um ins-
trumento de poder que deu ao regime militar 
poderes políticos absolutos. A primeira con-
sequência do AI-5 foi o fechamento por quase 
um ano do Congresso Nacional. O ato repre-
sentou o ápice da radicalização do regime de 
exceção e inaugurou o período em que as li-
berdades individuais foram mais restringidas 
e desrespeitadas, constituindo-se em movi-
mento final de “legalização” da arbitrariedade 
que pavimentou uma escalada de torturas e 
assassinatos contra opositores reais e imagi-
nários ao regime. (Nota da IHU On-Line)
2 Doutrina de Segurança Nacional: foi 
elaborada no contexto da Guerra Fria. Depois 
da Segunda Guerra Mundial, militares bra-
sileiros fizeram cursos com militares norte-
-americanos, ficando influenciados por uma 
concepção de “defesa nacional”. Em conse-
quência, criaram a Escola Superior de Guerra 
(ESG), vinculada ao Estado Maior das For-
ças Armadas, que foi concebida tendo como 
modelo a National War College, dos Estados 
Unidos. Os princípios da Doutrina de Segu-
rança Nacional foram formulados dentro 
da ESG, assim como o Serviço Nacional de 

embasou não somente o golpe, mas 
toda a ditadura militar. Deu-se uma 
nova forma de atuação às polícias, 
para que fossem empregadas, em 
conjunto com as Forças Armadas, 
no combate aos subversivos, tidos 
como inimigos internos da nação. 
Nesse contexto, boa parcela da po-
pulação era vista como suspeita e 
sofria os impactos da atuação das 
forças de segurança. Esse quadro 
permanece até hoje. O referido 
decreto está em plena vigência até 
os dias atuais, tendo sobrevivido ao 
dito processo de redemocratização 
do país.

IHU On-Line – As polícias milita-
res e os corpos de bombeiros são 
coordenados pela Inspetoria Ge-
ral das Polícias Militares – IGPM, 
órgão criado em 1967 pelo Exér-
cito Brasileiro. Para além de um 
organograma, na prática, o que 
isso impacta no funcionamento 
dos policiais e dos bombeiros?

Adilson Paes de Souza – No con-
trole das Forças Armadas sobre o 
efetivo e a aquisição de bens pe-
las polícias militares. Para adquirir 
desde viaturas, até munição, pre-
cisa de autorização do Exército. 
Para aumentar o efetivo, idem. Pe-
riodicamente são enviados relató-
rios de controle à IGPM, bem como 
há visitas de inspeção em determi-
nadas unidades da polícia.

IHU On-Line – O que significa 
desmilitarizar a polícia?

Adilson Paes de Souza – Esse é 
um conceito amplo, muito difundi-

Informações (SNI). A doutrina virou lei em 
1968 (Decreto-lei Nº. 314/68). (Nota da IHU 
On-Line)

do e muitas vezes mal-empregado. 
Para mim, significa banir da vida da 
nossa sociedade a Doutrina de Se-
gurança Nacional, começando pela 
revogação do Decreto-Lei 667/69, 
já mencionado. Assim teremos uma 
polícia de caráter civil (não quer 
dizer sem uniforme, sem o qual 
não há como realizar o policiamen-
to ostensivo), diferentemente do 
estabelecido pelo referido decre-
to. Com efetivo controle da socie-
dade, o que não ocorre hoje, pois 
não há transparência e prestação 
de contas. Que trate os cidadãos 
como tais, e não como inimigos da 
sociedade. Enfim, uma polícia que 
tolere e aceite o contraditório.

IHU On-Line – A ideia é não cair 
em teorias conspiratórias, mas 
faz sentido pensar que os poli-
ciais, tanto civis quanto milita-
res, obedecem a códigos e ordens 
que necessariamente não sejam 
oficiais e previstos na legislação?

Adilson Paes de Souza – Sim, o 
espírito de corpo cria regras pró-
prias. Nos Estados Unidos, eles 
chamam de blue curtain. Isso é tí-
pico de instituições fechadas, prin-
cipalmente naquelas calcadas na 
estética militar e que se veem em 
uma guerra constante.

IHU On-Line – Falta autocrítica 
aos sucessivos comandos das po-
lícias? E para os integrantes das 
corporações?

Adilson Paes de Souza – Não 
tenho dúvidas. Nunca se admite o 
erro. Sempre há menção às falhas 
individuais e não às falhas do siste-
ma. Sempre dizem que a formação 
é perfeita, contudo não permitem 
a participação da sociedade na ela-
boração e na avaliação do sistema 
de formação dos policiais. Justa-
mente a sociedade, para utilizar 
uma linguagem do mercado, que é 
a principal cliente da polícia.

IHU On-Line – O senhor é um 
oficial da Polícia Militar que cri-
tica a violência da corporação, o 
que lhe transforma em uma voz 
dissonante. Isso acarretou pro-
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blemas ou animosidades com seus 
colegas?

Adilson Paes de Souza – Oficial-
mente não, mas chegaram ao meu 
conhecimento críticas bem nega-
tivas a meu respeito. Mas também 
chegaram muitas críticas bem posi-
tivas, não só aqui de São Paulo, mas 
de outros estados da federação.

IHU On-Line – Quando come-
çaram suas críticas à corporação 
para a qual dedicou 30 anos de 
serviço?

Adilson Paes de Souza – Mais ou 
menos na metade da minha carrei-
ra, quando as explicações que as 
autoridades forneciam, sobre de-
terminadas ocorrências policiais, 
não mais me satisfaziam.

IHU On-Line – Em seu livro O 
Guardião da Cidade- Reflexões 
sobre Casos de Violência Prati-
cados por Policiais Militares (Es-
crituras, 2013), baseado em sua 
dissertação defendida na Univer-
sidade de São Paulo, o senhor tra-
ta do desempenho da polícia em 
sua função social de proteger os 
cidadãos. Qual a sua análise sobre 
o trabalho da corporação?

Adilson Paes de Souza – Ela fa-
lha nesse papel. As pessoas não 
confiam na polícia (ver dados do 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública3). Todos se sentem mais 
inseguros. As pessoas evitam co-
municar a ocorrência de delitos à 
polícia (subnotificação), pois sa-
bem que, além de levar um tempo 
excessivo pata efetuar o registro, 
além de serem tratadas de maneira 
não adequada, de nada adiantará. 
As taxas de elucidação de delitos 
são pífias. No caráter preventivo 
ocorre o mesmo, nunca há viatura 
disponível. A tarefa preventiva pra-
ticamente inexiste.

IHU On-Line – No seu livro, o 
senhor também aponta caminhos 
para construir uma polícia mais 
humana. Que caminhos são es-
tes? Que desenho pode ser consi-
derado ideal para uma instituição 

3 www.forumseguranca.org.br

destinada a atuar na segurança 
pública no Brasil?

Adilson Paes de Souza – Antes 
de mais nada, é preciso transpa-
rência. O que não há. No estado 
de São Paulo, um decreto do go-
verno declarou que os currícu-
los das escolas de formação da 
polícia são documentos secre-
tos. Não há prestação de contas 
sobre investigações instauradas 
contra policiais militares. Há um 
distanciamento da sociedade. Na 
Irlanda do Norte, reformaram a 
polícia e criaram uma Comissão 
Independente de Polícia, compos-
ta por membros da sociedade sem 
vínculos com o governo. Pode ser 
uma boa ideia.

IHU On-Line – A hierarquia é um 
dos pilares do Exército e da Polí-
cia Militar. Ela deve ser mantida 
com a mesma primazia, no caso 
de ocorrer a desmilitarização das 
corporações policiais no Brasil?

Adilson Paes de Souza – Não há 
instituição sem hierarquia. Contu-
do, ela não pode ser, por si só, uma 
fonte de arbítrio e de abusos. Daí a 
importância de um efetivo contro-
le externo.

IHU On-Line – Durante a dita-
dura, a tortura foi usada como 
uma política de Estado aplicada 
pelo Exército e pelos órgãos de 
repressão. A rigor, nunca houve 
uma condenação da tortura no 
país, mesmo ela sendo considera-
da ilegal. Isso não favorece a con-
tinuidade dessa prática?

Adilson Paes de Souza – Sim. 
Transmite a mensagem de estímulo 
e de acobertamento dessas práti-
cas, de que há um sistema que as-
segura impunidade.

IHU On-Line – Pode-se afirmar 
que as manifestações ocorridas a 
partir de junho de 2013 inaugura-
ram um novo tempo na Polícia Mi-
litar, no que tange às táticas em-
pregadas e ao grau de violência?

Adilson Paes de Souza – Creio 
que não. Apenas as tornou mais vi-
síveis. Escancarou o que já existia.

IHU On-Line – Qual o limite de 
um policial em serviço?

Adilson Paes de Souza – A lei. 
Fora disso, ele é igual ou pior que 
um infrator da lei. Espera-se mui-
to dele, tanto é que ele é um dos 
poucos agentes públicos que possui 
autorização legal para portar arma 
de fogo e para interferir na vida 
das pessoas.

IHU On-Line – Que preparo o 
policial deve ter para cumprir os 
limites aludidos na questão ante-
rior, principalmente em situações 
de grande tensão e violência ine-
rentes à atividade?

Adilson Paes de Souza – Além de 
uma boa formação, e isso só será 
possível com a efetiva participação 
da sociedade, é necessário haver 
um sistema de amparo à saúde 
psíquica deste policial. Não so-
mente após o seu envolvimento em 
ocorrências graves, mas também 
de forma periódica e preventiva, 
o que, de fato, não existe. Penso 
em algo que atue na detecção do 
problema antes que ele ecloda. A 
atividade policial é estressante por 
natureza.

IHU On-Line – Quando um po-
licial é morto em serviço, seus 
colegas reagem com rapidez em 
busca de vingança, e o autor do 
crime inicial acaba, quase sem-
pre, assassinado. Na população, 
percebe-se uma sensação de vi-
tória, como se fosse uma conta 
de “menos um”. Como deter a 
sanha vingativa dos policiais, de 
maneira que os ritos legais sejam 
cumpridos?

Adilson Paes de Souza – Através 
da sedimentação, na formação, 
dos limites da atuação policial e 

A atividade poli-
cial é estressan-
te por natureza
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através da efetiva punição daque-
les que transgredirem as normas e 
cometerem excessos. Ou seja, com 
o fim da impunidade.

IHU On-Line – De que maneira 
as questões relacionadas a direi-
tos humanos são discutidas no 
processo formativo dos policiais e 
durante o exercício profissional?

Adilson Paes de Souza – De ma-
neira meramente formal, protoco-
lar. Os currículos reservam baixa 
carga horária, e os conteúdos das 
disciplinas são inadequados.

IHU On-Line – Em registros de 
operações policiais, os homicí-
dios cometidos por agentes são 
registrados como “auto de resis-
tência” ou “resistência seguida 
de morte”, o que sugere legali-
dade para o ato e a possibilidade 
de absolvição do autor. É difícil 
condenar um policial que comete 
excesso?

Adilson Paes de Souza – Esses 
eufemismos procuram retirar a car-
ga negativa da atuação do policial. 
Ele sempre será vítima. Creio que, 
nas condições atuais, é bem difícil 
condenar. As apurações, quando 
há, são mal feitas, o que acarreta-
rá em grande chance de absolvição 
no Tribunal do Júri.

IHU On-Line – Em setembro, o 
Judiciário paulista anulou a sen-
tença condenatória de 74 po-
liciais militares envolvidos no 
Massacre do Carandiru, em 1992, 

quando 111 presos da Casa de De-
tenção de São Paulo foram mor-
tos. A decisão passa que recado 
para a sociedade e para os inte-
grantes das corporações?

Adilson Paes de Souza – No últi-
mo relatório do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, há uma pesqui-
sa em que 57% dos entrevistados 
eram a favor da tese “bandido bom 
é bandido morto”. É essa a mensa-
gem que essa sentença transmitiu 
à sociedade em geral.

IHU On-Line – A desmilitariza-
ção da polícia é apontada como 
algo positivo para combater as ar-
bitrariedades e os excessos come-
tidos pelos agentes de segurança 
do Estado, mas as perspectivas de 
que isso ocorra são mínimas, pelo 
menos atualmente. Sendo assim, 
o que pode ser feito para reverter 
o histórico de violência das cor-
porações, mesmo que mantida a 
natureza militar?

Adilson Paes de Souza – A aplica-
ção da lei para todos, de maneira 
indistinta. Como? Que o Ministério 
Público efetivamente cumpra a 
missão constitucional de exercer 
o controle externo da atividade 
policial (artigo 129, inciso VII), de 
fato. Que os Programas Estaduais 
de Direitos Humanos dos estados 
sejam efetivamente implantados. 
O do Estado de São Paulo exis-
te desde 1997 e até hoje não foi 
implantado.

IHU On-Line – Uma série de pro-
jetos de Emenda à Constituição 

– PEC tramitaram ou estão tra-
mitando no Congresso Nacional 
tratando da desmilitarização da 
polícia e temas correlatos. Qual a 
sua análise sobre essas PECs? Elas 
permitem avanço?

Adilson Paes de Souza – A única 
que contempla uma reforma efeti-
va e necessária do sistema de segu-
rança pública do Brasil é a PEC 514. 
Não conheço todas as demais, mas, 
das que tomei conhecimento, não 
produzirão, ao meu ver, mudanças 
significativas necessárias. ■

4 PEC 51/2013: Proposta de Emenda à 
Constituição Nº 51, de 2013, de autoria do 
senador Lindbergh Farias (PT-RJ). Altera os 
arts. 21, 24 e 144 da Constituição; acrescen-
ta os arts. 143-A, 144-A e 144-B; reestrutura 
o modelo de segurança pública a partir da 
desmilitarização do modelo policial. Altera 
a Constituição Federal para estabelecer que 
compete à União estabelecer princípios e 
diretrizes para a segurança pública, inclusi-
ve quanto à produção de dados criminais e 
prisionais, à gestão do conhecimento e à for-
mação dos profissionais, e para a criação e o 
funcionamento, nos órgãos de segurança pú-
blica, de mecanismos de participação social e 
promoção da transparência; e apoiar os Es-
tados e municípios na provisão da segurança 
pública; determina que compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar concor-
rentemente sobre: organização dos órgãos 
de segurança pública; e garantias, direitos e 
deveres dos servidores da segurança pública; 
dispõe que a segurança pública, dever do Es-
tado, direito e responsabilidade de todos, seja 
exercida para a preservação da ordem pública 
democrática e para a garantia dos direitos dos 
cidadãos, inclusive a incolumidade das pes-
soas e do patrimônio; determina que a fim de 
prover segurança pública, o Estado deverá or-
ganizar polícias, órgãos de natureza civil, cuja 
função é garantir os direitos dos cidadãos, 
e que poderão recorrer ao uso comedido da 
força, segundo a proporcionalidade e a razo-
abilidade, devendo atuar ostensiva e preven-
tivamente, investigando e realizando a perse-
cução criminal. (Nota da IHU On-Line)
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Desmilitarizar sem modelo 
seguro é instituir o caos
José Vicente da Silva Filho defende a fundação de uma polícia única, 
com um grande ramo uniformizado e outro de investigação

Por Vitor Necchi

José Vicente da Silva Filho é co-
ronel reformado da Polícia Mili-
tar de São Paulo e especialista 

em temas relacionados à segurança. Da 
combinação dessas experiências, parte 
sua convicção em garantir que a mili-
tarização não é um aspecto negativo 
das polícias brasileiras. “Profissões ar-
madas – portanto, com o poder máximo 
de uso da força – precisam do controle 
severo que a sólida hierarquia e a disci-
plina rigorosa propiciam”, garante, em 
entrevista concedida por e-mail à IHU 
On-Line. “A verdadeira questão não é 
a desmilitarização, mas a fundação de 
uma polícia única, sem adjetivos, nem 
militar, nem civil, uma polícia do es-
tado A ou B, com um grande ramo uni-
formizado e outro de investigação. Não 
seria militar, mas seria muito mais pa-
recida com as atuais polícias militares 
do que com as polícias civis.”

Ao ser questionado acerca de abu-
sos cometidos dentro das corporações 
por conta da excessiva hierarquia, o 
coronel é taxativo ao classificar essa 
avaliação de “equivocada e precon-
ceituosa”. Ele se respalda em autores 
que estudaram organizações militares 
e o comportamento de seus integran-
tes, concluindo que “o entendimento 
do comportamento nessas instituições 
tem relações com a preparação para 
viver sob medo intenso e elevado grau 

de risco de morte”. Em situações de 
grande tensão, exemplifica José Vicen-
te, “as pessoas tendem a desorganizar 
seu comportamento”, então “a disci-
plina austera e obediência imediata 
são vitais para manter a organização 
funcional”. O oficial reformado afirma 
que no militarismo há camaradagem, 
“até pelas condições de perigo”, situa-
ção rara no meio civil, “onde são clás-
sicas as histórias de assédio moral que 
subsidiam muitas ações trabalhistas”.

José Vicente da Silva Filho é coro-
nel reformado da Polícia Militar de São 
Paulo. Tem graduação em Psicologia 
e mestrado em Psicologia Social pela 
Universidade de São Paulo – USP, gra-
duação em Curso de Formação de Ofi-
ciais pela Academia de Polícia Militar 
do Estado de São Paulo. Foi secretário 
Nacional de Segurança Pública durante 
o governo Fernando Henrique Cardoso. 
Consultor contratado do Banco Mundial 
para assuntos de organização e ope-
ração policial, tendo realizado missão 
junto ao governo da África do Sul para 
reestruturação da segurança da região 
metropolitana de Joahnnesburgo. Pro-
fessor no Centro de Altos Estudos de 
Segurança da Academia da Polícia Mili-
tar de São Paulo. Tem aproximadamen-
te 150 trabalhos publicados (papers, 
artigos).

Confira a entrevista.

IHU On-Line – A Polícia Militar 
é subordinada diretamente ao 
Executivo de cada Estado, mas, 
indiretamente, é subordinada 
também ao Exército, de quem 
segue estrutura similar (hierar-
quia, patentes, fardamento etc.). 

O senhor considera acertado este 
modelo?

José Vicente da Silva Filho – Não 
existe essa subordinação ao Exér-
cito. É desinformação grosseira. 
Desde 1988, os governadores têm 

plena e total autoridade sobre seus 
policiais, não tendo que relatar ou 
pedir permissão ao Exército para 
qualquer iniciativa na área da se-
gurança pública. A exceção óbvia 
fica para situações extremas em 
caso de guerra externa ou con-
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O que faltou no processo de rede-
mocratização e na Constituição 
de 1988 foi desenhar uma nova 
polícia em formato único, como 

são as polícias do mundo, com um 
ramo uniformizado (85% do efeti-
vo) e outro de investigação (15%)

vulsão interna, como ocorre em 
qualquer país. Vamos lembrar que 
há pouco tempo a França decretou 
estado de emergência depois de 
ataques terroristas com fortes res-
trições militares. A similaridade da 
estrutura da polícia uniformizada 
não difere muito de outras polícias 
no mundo. Provavelmente a polícia 
mais respeitada das américas seja 
a polícia chilena, os Carabineros, 
que têm até postos de general, 
como também os Carabinieri italia-
nos, a Guardia Civil espanhola (mi-
litar, apesar do nome), a Gendar-
merie francesa, a Polícia Montada 
canadense. As polícias americanas 
utilizam os uniformes e muitas 
designações militares (sargentos, 
tenentes, capitães) e utilizam os 
mesmos símbolos da hierarquia mi-
litar. O modelo é muito similar aos 
padrões de polícias existentes no 
mundo, como as que conheci em 
alguns países (Argentina, França, 
Inglaterra, Holanda, Espanha, Áfri-
ca do Sul e Estados Unidos, onde 
visitei as seis mais importantes or-
ganizações policiais locais e o FBI).

IHU On-Line – Com a redemocra-
tização, lentamente as marcas do 
período ditatorial precisaram ser 
extirpadas das estruturas públi-
cas do país. No que tange às polí-
cias Militar e Civil, como foi este 
processo? Ainda há resquícios do 
arbítrio nessas duas corporações?

José Vicente da Silva Filho – 
Muitas das polícias civis e milita-
res existiam há mais de um século 
antes que se instalasse o governo 
militar, ou seja, não foram criadas 

pelos militares. Se houvesse arbí-
trio nessas instituições, como suge-
re o clichê, estamos colocando em 
dúvida as instituições do Ministé-
rio Público e do Judiciário a quem 
competem as medidas corretivas 
que as leis exigem.

A imprensa também amadureceu 
e se fortaleceu em sua independên-
cia para denunciar arbítrios como 
desvios institucionais. Não se pode 
confundir eventuais excessos de 
força – preocupação constante em 
qualquer polícia no mundo – com 
padrões amplamente adotados 
numa organização que recebe dife-
rentes níveis de vigilância externa: 
Ministério Público que tem obriga-
ção constitucional de fiscalizar as 
polícias, corregedorias, ouvidorias, 
entidades sócias como OAB, Hu-
mans Right Watch etc. O que faltou 
no processo de redemocratização e 
na Constituição de 1988 foi dese-
nhar uma nova polícia em forma-
to único, como são as polícias do 
mundo, com um ramo uniformizado 
(85% do efetivo) e outro de inves-
tigação (15%). O modelo atual de 
duas organizações é bizarro, caro e, 
de maneira geral, ineficiente.

IHU On-Line – A hierarquia das 
Forças Armadas cria situações de 
abuso interno de poder. Os trotes 
talvez sejam a faceta mais conhe-
cida desta distorção, em que o 
detentor de patente superior se 
sente à vontade até mesmo para 
humilhar seus subalternos. Essa 
prática se processa também nas 
polícias militares. Isso não incute 
no policial a ideia de que ele pode 

fazer o que quiser com alguém 
considerado inferior a ele?

José Vicente da Silva Filho – 
Essa avaliação é equivocada e 
preconceituosa. Autores – princi-
palmente norte-americanos – que 
se debruçaram sobre as organiza-
ções militares e o comportamento 
de seus integrantes mostram que o 
entendimento do comportamento 
nessas instituições tem relações 
com a preparação para viver sob 
medo intenso e elevado grau de 
risco de morte. As pessoas tendem 
a desorganizar seu comportamen-
to sob severa tensão (podemos 
lembrar de pais enfurecidos que 
batem em seus filhos que mal co-
meçaram a andar), e a disciplina 
austera e obediência imediata são 
vitais para manter a organização 
funcional em momentos de alta 
tensão. Não se preparam pessoas 
para situações extremas por Power 
Point, como não se ensina nadar 
por manuais. Nos tempos moder-
nos, com policiais e militares mais 
esclarecidos, as relações entre 
superiores e subordinados estão 
cada vez mais respeitosas. Claro 
que existem polícias civis e milita-
res que desprezam subordinados e 
não lhes dão o suporte e respeito 
que merecem. Há no militarismo 
uma camaradagem – até pelas con-
dições de perigo – que raramente 
se observa no meio civil, onde são 
clássicas as histórias de assédio 
moral que subsidiam muitas ações 
trabalhistas. Fiz pesquisas sobre a 
pressão indevida de superiores no 
trabalho (harassment) no site Dee-
pdyve.com e encontrei 1.337 estu-
dos sobre assédio no trabalho, 146 
sobre assédio no meio militar e 37 
estudos no meio policial.

IHU On-Line – O senhor já decla-
rou que a desmilitarização não é 
a resposta para os problemas da 
polícia no país. Por quê?

José Vicente da Silva Filho – Por 
um motivo simples: alguém ofe-
receu um modelo alternativo de 
como seria essa polícia não mili-
tar? Como seria essa polícia des-
militarizada? O capitão passaria a 
ser um inspetor? Ou não haveria 
hierarquia, mas tudo dirigido por 
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comitês, como sugeriu o candidato 
Freixo1, no Rio? Os regulamentos 
disciplinares seriam abolidos? E por 
que não se questiona a ineficiên-
cia, a burocracia e o elevado grau 
de corrupção das polícias civis? Por 
que questionar apenas uma delas?

Desmilitarizar sem um modelo 
seguro de transição é instituir o 
caos em organizações grandes e 
armadas. Profissões armadas – por-
tanto, com o poder máximo de uso 
da força – precisam do controle se-
vero que a sólida hierarquia e a dis-
ciplina rigorosa propiciam. O Exér-
cito americano vem desenvolvendo 
um novo padrão de liderança base-
ado no respeito e na competência 
do subordinado, mesmo sem abrir 
mão da disciplina e da hierarquia 
tradicional. A questão vai além; a 
verdadeira questão não é a des-
militarização, mas a fundação de 
uma polícia única, sem adjetivos, 
nem militar, nem civil, uma polícia 
do estado A ou B, com um grande 
ramo uniformizado e outro de in-
vestigação. Não seria militar, mas 
seria muito mais parecida com as 
atuais polícias militares do que 
com as polícias civis.

IHU On-Line – Na condição de 
coronel da reserva da Polícia Mi-
litar de São Paulo, o senhor co-
nhece intimamente a instituição. 
Quais são os principais problemas 
da corporação?

José Vicente da Silva Filho – Em-
bora haja similaridade de estrutura 
e processos de trabalho, há muitas 
diferenças nas condições de traba-
lhos e nos problemas na variedade 
de unidades federativas. Em ter-
mos gerais, os principais proble-
mas, em meu ponto de vista:

1 Marcelo Freixo (1967): professor e políti-
co brasileiro. Está no terceiro mandato como 
deputado estadual fluminense pelo Partido 
Socialismo e Liberdade (PSOL), tendo sido 
o deputado mais votado no Brasil em 2014. 
Tem atuação nas áreas de cidadania e direitos 
humanos. Ganhou notoriedade quando presi-
diu a CPI das milícias no Rio de Janeiro. Nas 
eleições municipais de 2016, foi candidato à 
prefeitura do Rio de Janeiro pela coligação 
“Mudar é Possível”, com o Partido Comunis-
ta Brasileiro. Obteve 1.163.662 votos, ficando 
em segundo lugar no segundo turno, perden-
do para Marcelo Crivella, do PRB. (Nota da 
IHU On-Line)

a. Os padrões de violência do 
país, que sujeitam os policiais – 
principalmente os PMs que atuam 
diretamente nas ruas – a alto risco 
e intenso estresse funcional.

b. A impunidade decorrente prin-
cipalmente da legislação criminal 
(por exemplo, prisão por porte 
ilegal de arma tem liberdade ime-
diata com pagamento de fiança; 
criminosos violentos alcançam a li-
berdade com o cumprimento de um 
sexto da pena, prescrição de ho-
micídio etc.) é estímulo ao crime, 
associada a deficiências do aparato 
policial e lentidão da Justiça. Ou 
seja, sobra muito do controle para 
a polícia na rua.

c. Os policiais militares geral-
mente trabalham em regime ex-
tenuante (12 horas de trabalho), 
ganham pelo menos um terço de 
seus colegas policiais civis e aca-
bam trabalhando nas horas de fol-
ga para complemento de salários, 
o que incrementa a fadiga.

d. Em muitos estados, o trei-
namento é insuficiente ou de má 
qualidade, criando dificuldades 
acentuadas para o desempenho 
profissional. Em São Paulo, o trei-

namento básico para o soldado é 
de dois anos, mas frequentemente 
a formação é de seis meses, tendo 
ocorrido até em três meses no Ce-
ará. No treinamento de São Paulo, 
a programação é de 700 tiros, mas 
é comum o treino de 50 tiros em 
outros estados.

e. Por falta de visão de como 
deve ser a organização e gestão 
do aparato policial, muitos gover-
nos estaduais encurtam responsa-
velmente a formação policial ou 
investem em unidades especializa-
das (tipo Bope) ou em aparatos de 
marketing de segurança.

f. Há outro problema sério nas 
polícias Civil, Militar e Federal, a 
falta de preparo para gestão, seja 
operacional, seja financeira ou de 
recursos humanos. Quando a polí-
cia reclama que falta papel higiê-
nico, ela está confessando seu fra-
casso em gestão.

IHU On-Line – As críticas comu-
mente feitas à Polícia Militar, e 
que acabam alimentando o de-
bate acerca da desmilitarização, 
procedem ou resultam de desin-
formação e preconceito?

José Vicente da Silva Filho – As 
duas, com certeza. Falar em des-
militarização, como já mencionei, 
como se fosse um mal em si mes-
mo, é preconceito. Os excessos e 
distorções de comportamento dis-
ciplinar ocorrem, mas ocorreriam 
mesmo sem a configuração militar 
por características do próprio am-
biente policial muito burocratiza-
do, cheio de normas e problemas 
em penca. Uma pesquisa no site 
Deepdyve mostra 530 estudos so-
bre suicídio de policiais, abran-
gendo polícias de vários países, a 
maioria sem característica militar. 
Deixo a seu critério a questão da 
desinformação: quanto dos dados 
que mencionei aqui – e que são pú-
blicos – você conhecia ou procurou 
para embasar as questões?

IHU On-Line – O que permitiu 
o surgimento de esquadrões da 
morte dentro das polícias?

José Vicente da Silva Filho – Isso 
ocorreu por estímulo ou tolerância 

Há no militaris-
mo uma cama-
radagem – até 

pelas condições 
de perigo – que 

raramente se 
observa no 

meio civil, onde 
são clássicas 

as histórias de 
assédio moral 
que subsidiam 
muitas ações 
trabalhistas
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das autoridades políticas de então. 
Quando o Ministério Público de São 
Paulo e depois o Departamento de 
Homicídios da Polícia Civil e o em-
poderamento das corregedorias re-
solveram dar um basta, o problema 
praticamente acabou. O que ainda 
ocorre é a ação esporádica de po-
liciais que cometem barbaridades, 
como fenômenos isolados. Desco-
nheço existência desses grupos cri-
minosos na atualidade.

IHU On-Line – A impunidade é 
suficiente para explicar execu-
ções e outros crimes cometidas 
por policiais?

José Vicente da Silva Filho – 
Desconheço alguma execução ou 
crime esclarecido praticado por 
policial (portanto com autoria cla-
ramente definida) que tenha ficado 
impune. Impunidade é fator gera-
dor de crime para qualquer tipo de 
criminoso. Perversões de persona-
lidade também explicariam muitos 
crimes. Nas polícias, são fatores 
críticos para reduzir crimes: sele-
ção rigorosa, treinamento de qua-
lidade, eficiência de supervisão 
nos trabalhos policiais e disciplina 
severa. Em Nova York, um policial 
pode ser demitido se aceitar um 
lanche grátis.

IHU On-Line – Os policiais re-
cebem treinamentos similares 
aos das Forças Armadas, que se 
preparam para combater o “in-
vasor externo”. Esta lógica bélica 
ajuda a explicar por que os PMs 
costumam ser violentos em situ-
ações distintas quanto uma mani-

festação em vias públicas ou um 
enfrentamento com criminosos 
armados?

José Vicente da Silva Filho – 
Pode mostrar algum exemplo des-
se suposto treinamento similar aos 
das Forças Armadas? E para com-
bater invasor externo? Desafio a 
mostrar um único nas unidades fe-
derativas. Nas quase 2 mil horas de 
treinamento do policial militar em 
São Paulo, não há uma só aula de 
preparo militar.

Quando se fala “costuma”, emi-
te-se um julgamento com suposi-
ção de algo constante, que ocorre 
na maioria das vezes. Ou, pelo me-
nos, um em cada quatro (25% dos 
casos)? Que tal analisar com fatos? 
Em 2015, a polícia paulista prendeu 
189 mil criminosos em flagrante ou 
procurados com mandado de pri-
são; não eram meros suspeitos. Em 
quantas prisões ocorreram mortes 
em confronto? Se ocorresse mortes 
em 10%, teríamos 18 mil mortes; 
1% seriam 1.890. Foram 607 casos, 
ou 0,32%. Em que porcentagem das 
manifestações as polícias se ex-
cederam? Em São Paulo, a Polícia 
Militar acompanhou 6.148 manifes-
tações de 2013 a 2015. Em quantas 
ocorreram problema graves, já que 
a polícia “costuma ser violenta”? 
Se fosse violenta em 10% das ma-
nifestações, teríamos mais de 600 
casos de abusos ou uso excessivo 
de força. Na capital paulista, ocor-
reram 768 manifestações de janei-
ro a setembro de 2016 e apenas em 
68 (8,8%) ocorreram situações que 
exigiram uso da força. Isso confir-
ma o “costumam ser violentos”? Em 
São Paulo, a Polícia Militar aborda 
1 milhão de pessoas por mês; se ela 
costumasse ser violenta, não seria 
um banho de sangue?

IHU On-Line – Qual a sua aná-
lise sobre o trabalho da Justiça 
Militar?

José Vicente da Silva Filho – Ab-
solutamente desnecessário. Enten-
do que é mais prático demitir um 
policial insubordinado do que con-
dená-lo à prisão por crime militar.

IHU On-Line – Em julho de 2013, 
a Human Rights Watch enviou 
uma carta ao governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), 
apresentando sua preocupação 
com o número expressivo de sus-
peitos que eram mortos por poli-
ciais. A organização internacional 
cobrou investigação desses casos, 
que indicariam um “claro padrão 
de execução de vítimas”. Tam-
bém destacou temor com a leta-
lidade do trabalho das Rondas Os-
tensivas Tobias de Aguiar (Rota). 
Na sua análise, expedientes deste 
tipo surtem algum efeito ou os 
governos são blindados a críticas?

José Vicente da Silva Filho – 
Isso teria que ser perguntado aos 
governos. O que seria “número 
expressivo”? E a cobrança não de-
veria ser ao governador, mas aos 
órgãos que investigam e julgam 
todos os casos. Em todos os casos 
de morte por policiais, são instau-
rados inquéritos, e todos os inqué-
ritos são encaminhados ao Ministé-
rio Público, e esse deve relatar ao 
juiz. Posso garantir que, na maio-
ria dos estados, há absoluta into-
lerância com os crimes praticados 
por policiais.

IHU On-Line – O que pode ser 
feito para reverter o histórico 
de violência das corporações, 
mesmo que mantida a natureza 
militar?

José Vicente da Silva Filho – Pri-
meiro, mitigar as condições que 
geram a elevadíssima violência no 
país, que vitimam mortalmente 
mais de 100 mil brasileiros por ano 
(incluindo a violência no trânsito) e 
tornam o policial brasileiro o mais 
agredido e morto no mundo. A polí-
cia que temos é reflexo da socieda-
de que somos, de suas mazelas, de 
suas leis e justiça criminal defasa-
das e ineficientes para controle do 
crime, de suas autoridades que ge-
renciam mal os problemas sociais e 
de segurança, de suas corporações, 
das incompetências políticas que 
nos governam. Segundo, oferecer 
condições decentes de trabalho ao 
policial e treinamento de alta qua-
lidade. ■

Desmilitarizar 
sem um modelo 
seguro de tran-
sição é instituir 
o caos em orga-
nizações gran-
des e armadas
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Controle externo sobre o uso da 
força continua sendo tabu no Brasil
Para Alberto Kopittke, infelizmente o Ministério Público não 
assumiu sua competência como órgão de controle externo 
das polícias, definido pela Constituição, e o país ficou praticamente 
sem nenhum tipo de controle externo sobre o uso da força

Por Vitor Necchi

Alberto Kopittke já trabalhou 
na área de segurança em nível  
 federal, quando foi diretor do 

Departamento de Políticas, Programas e 
Projetos da Secretaria Nacional de Segu-
rança Pública, vinculada ao Ministério da 
Justiça. Atualmente, é secretário de Segu-
rança Pública do município de Canoas. Esta 
trajetória de gestão, mais as pesquisas que 
desenvolve em âmbito acadêmico, lhe cre-
denciam a discutir as temáticas a partir de 
um foco relativamente novo, que é o papel 
dos municípios. “As secretarias municipais 
de Segurança Pública começaram a surgir 
há 20 anos, quando teve início no país uma 
nova concepção de que segurança é com-
preendida como algo muito mais amplo do 
que apenas as ações policiais e do sistema 
prisional”, afirma em entrevista concedida 
por e-mail à IHU On-Line.

Para reduzir a violência, Kopittke defen-
de que “é preciso implementar um con-
junto amplo de ações, especialmente nos 
territórios onde a violência mais cresce. 
Nessa nova visão, prevenção e repressão 
devem caminhar juntas, de forma plane-
jada e integrada em cada território”. As 
guardas municipais têm espaço em um novo 
modelo, “como implementadoras de toda 
a política de prevenção à violência, utili-
zando o que se aprendeu no mundo sobre 
policiamento comunitário e trabalho junto 
aos jovens, enquanto as PMs seguem fazen-
do o trabalho mais direto de repressão à 
criminalidade”.

Kopittke avalia que o “grande sucesso da 
ditadura foi fazer uma transição negociada 
em que não houve efetivamente nenhuma 
ruptura com o imaginário militarista, e as 
pessoas continuaram acreditando que se-
gurança pública é colocar tropa nas ruas 
e matar inimigos”. Mas também critica os 
movimentos sociais, que teriam errado ao 
não aprofundarem o debate sobre segu-
rança. Isso abriu espaço para forças auto-
ritárias manterem forte hegemonia e agora 
voltaram a ter força política.

Uma das saídas que aponta para o pro-
blema da violência policial é democratizar 
as corporações, de maneira que tenham 
“controle externo sobre o uso da força, 
transparência, formação e modelo de go-
vernança”. No entanto, aponta que “o con-
trole externo sobre o uso da força continua 
sendo um tabu no Brasil”.

Alberto Kopittke é advogado, doutoran-
do em Políticas Públicas pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, mes-
tre em Ciências Criminais pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
– PUCRS e bacharel em Direito pelo Centro 
Universitário do Distrito Federal – UDF. Foi 
diretor do Departamento de Políticas, Pro-
gramas e Projetos da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública – Ministério da Justiça 
e diretor executivo do Consórcio Metropoli-
tano Granpal. Atualmente, é secretário de 
Segurança Pública no município de Canoas.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Não é comum ha-
ver secretarias de segurança em 
municípios. Qual a vantagem de 
criá-las neste âmbito?

Alberto Kopittke – As secretarias 
municipais de Segurança Pública 
começaram a surgir há 20 anos, 
quando teve início no país uma 

nova concepção de que segurança 
é compreendida como algo muito 
mais amplo do que apenas as ações 
policiais e do sistema prisional. 
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Isso se fortaleceu a partir do Pro-
grama Nacional de Segurança Pú-
blica e Cidadania, o Pronasci1, na 
gestão do ministro Tarso Genro2, no 
segundo governo Lula3, e que infe-
lizmente durou apenas entre 2007 
e 2010. Essa visão vem de experi-
ências exitosas implementadas em 
várias cidades dos Estados Unidos e 
em outras como Bogotá e Medelín. 
Essas experiências mostraram que, 
para reduzir a violência, é preciso 
implementar um conjunto amplo 
de ações, especialmente nos terri-
tórios onde a violência mais cres-
ce. Nessa nova visão, prevenção e 
repressão devem caminhar juntas, 
de forma planejada e integrada em 
cada território. 

1 Programa Nacional de Segurança 
com Cidadania (Pronasci): desenvolvido 
pelo Ministério da Justiça, foi uma iniciativa 
inédita no enfrentamento à criminalidade no 
país. O projeto articulou políticas de seguran-
ça com ações sociais; priorizou a prevenção 
e buscou atingir as causas que levam à vio-
lência, sem abrir mão das estratégias de orde-
namento social e segurança pública. Entre os 
principais eixos do Pronasci, destacavam-se 
a valorização dos profissionais de segurança 
pública; a reestruturação do sistema peniten-
ciário; o combate à corrupção policial e o en-
volvimento da comunidade na prevenção da 
violência. (Nota da IHU On-Line)
2 Tarso Genro: advogado, jornalista e po-
lítico brasileiro filiado ao Partido dos Tra-
balhadores (PT). Foi duas vezes prefeito de 
Porto Alegre e ministro da Educação, das 
Relações Institucionais e da Justiça durante 
o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Em 
3 de outubro de 2010, foi eleito governador 
do Rio Grande do Sul no primeiro turno, com 
mais de 54% dos votos válidos. (Nota da IHU 
On-Line)
3 Luiz Inácio Lula da Silva [Lula] (1945): 
trigésimo quinto presidente da República 
Federativa do Brasil, cargo que exerceu de 
2003 a 1º de janeiro de 2011. É cofundador e 
presidente de honra do Partido dos Trabalha-
dores (PT). Em 1990, foi um dos fundadores 
e organizadores do Foro de São Paulo, que 
congrega parte dos movimentos políticos de 
esquerda da América Latina e do Caribe. Foi 
candidato a presidente cinco vezes: em 1989 
(perdeu para Fernando Collor de Mello), em 
1994 (perdeu para Fernando Henrique Car-
doso) e em 1998 (novamente perdeu para 
Fernando Henrique Cardoso), e ganhou as 
eleições de 2002 (derrotando José Serra) e 
de 2006 (derrotando Geraldo Alckmin). Lula 
bateu um recorde histórico de popularidade 
durante seu mandato, conforme medido pelo 
Datafolha. Programas sociais como o Bolsa 
Família e Fome Zero são marcas de seu go-
verno, programa este que teve seu reconheci-
mento por parte da Organização das Nações 
Unidas como um país que saiu do mapa da 
fome. (Nota da IHU On-Line)

Esse conceito fica muito claro 
quando vemos diversas vezes que 
a polícia faz grandes operações em 
determinadas comunidades, mas, 
como não é implementado nenhum 
outro serviço público especialmen-
te voltado para os jovens dessas 
comunidades, a violência se man-
tém estabelecida ali, e a polícia 
tem que refazer o trabalho muitas 
e muitas vezes, sem qualquer re-
sultado concreto. É preciso articu-
lar desde iluminação, pavimenta-
ção, educação, saúde, assistência 
social e saúde mental. Nessa pers-
pectiva, a secretaria municipal de 
Segurança Pública tem um grande 
papel de integração entre as ou-
tras pastas e com as polícias, espe-
cialmente a Militar e a Civil, para 
que as estratégias sejam pensadas 
em conjunto, e os resultados se 
potencializem.

IHU On-Line – A vida das pessoas 
ocorre nos municípios. Unidades 
federativas e União são instâncias 
muito abstratas para o cidadão. 
Os municípios não deveriam ter 
mais responsabilidades no que 
concerne à segurança pública?

Alberto Kopittke – A Colômbia 
criou um novo modelo bastante 
interessante e que deu resultados 
importantes. Não houve nenhuma 
modificação institucional na Polí-
cia Nacional, que continuou com 
o mesmo modelo nacional de co-
mando, mas em cada município ela 
obrigatoriamente deve estar sob a 
orientação da política de seguran-
ça definida pelo prefeito. Isso pos-
sibilitou as grandes estratégias de 
prevenção à violência em Bogotá 
e Medelín, onde os prefeitos con-
seguiram fazer um grande planeja-
mento casando ações de repressão 
com ações de reforma urbana e 
políticas de prevenção à violência. 
Assim, os índices de violência caí-
ram mais de 80%. 

Infelizmente o governo Dilma4, 
em vez de realizar os ajustes do 

4 Dilma Rousseff (1947): economista e 
política brasileira, filiada ao Partido dos Tra-
balhadores (PT), presidente do Brasil de 2011 
(primeiro mandato) até 31 de agosto de 2016 
(segundo ano de seu segundo mandato). Em 
12 de maio de 2016, foi afastada de seu car-
go durante o processo de impeachment que 

Pronasci e seguir consolidando uma 
nova visão de segurança, a partir 
dos municípios e das forças locais 
de segurança, decidiu pelo cami-
nho da militarização da seguran-
ça. O Pronasci deveria ter evoluído 
para uma política de Estado, crian-
do um grande sistema nacional de 
financiamento de políticas de pre-
venção à violência nos territórios 
mais vulneráveis, criando o Siste-
ma Único de Segurança Pública – 
SUSP, que o Luiz Eduardo Soares5 
propôs ainda em 2003. Assim como 
ocorre no Sistema Único de Saú-
de – SUS, em nível federal seriam 
definidas as tipologias e equipa-
mentos da política de prevenção, 
como os programas de desmobili-
zação de jovens envolvidos com o 
tráfico, nas casas de juventude ou 
os Centros de Mediação de Confli-
to, e em nível municipal se faria 
a implementação e a integração 
dessas ações juntos com as polícias 
estaduais.

fora movido contra ela. No dia 31 de agosto, 
o Senado Federal, por votação de 61 votos fa-
voráveis ao impeachment contra 20, afastou 
Dilma definitivamente do cargo. O episódio 
do impeachment foi amplamente debatido 
nas Notícias do Dia no sítio do IHU, como, 
por exemplo, a Entrevista do Dia com Rudá 
Ricci Os pacotes do Temer alimentarão a 
esquerda brasileira e ela voltará ao poder, 
disponível em http://bit.ly/2bLPiHK. Du-
rante o governo do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, assumiu a chefia do Ministério 
de Minas e Energia e posteriormente da Casa 
Civil. Em 2010, foi escolhida pelo PT para 
concorrer à eleição presidencial. (Nota da 
IHU On-Line)
5 Luiz Eduardo Soares: graduado em Le-
tras, mestre em Antropologia e doutor em 
Ciência Política, com estágio pós-doutoral 
em Filosofia Política. Foi secretário nacional 
de Segurança Pública (2003) e coordenador 
de Segurança, Justiça e Cidadania do Rio de 
Janeiro. Colaborou com a prefeitura de Por-
to Alegre como consultor responsável pela 
formulação de uma política municipal de 
segurança. Foi secretário municipal de Valo-
rização da Vida e Prevenção da Violência de 
Nova Iguaçu (RJ). Em 2000, foi pesquisa-
dor visitante do Vera Institute of Justice de 
Nova York e da Columbia University. Tem 
vinte livros publicados, entre eles o romance 
Experimento de Avelar, premiado pela As-
sociação de Críticos Brasileiros em 1996, e 
Meu Casaco de General, finalista do Prêmio 
Jabuti em 2000. Foi professor da Unicamp 
e do IUPERJ, além de visiting scholar em 
Harvard, University of Virginia, University of 
Pittsburgh e Columbia University. É profes-
sor da UERJ e coordena o curso a distância 
de Gestão e políticas em segurança pública, 
na Universidade Estácio de Sá. (Nota da IHU 
On-Line)
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IHU On-Line – Que papel as 
guardas municipais podem de-
sempenhar no campo da seguran-
ça pública?

Alberto Kopittke – O grande erro 
que não podemos cometer é con-
fundir o papel dos municípios com 
simplesmente tornar as guardas 
municipais pequenas novas polícias 
militares. Isso é fruto da velha vi-
são equivocada que resume segu-
rança pública ao papel das polícias 
e, dessa forma, alguns prefeitos 
interpretam o seu papel na segu-
rança como simplesmente colocar 
mais “policiamento” na rua. Dessa 
forma se cria um clima de confron-
to e não uma integração entre a 
cidade e as forças estaduais, e as 
guardas podem acabar absorvendo 
alguns problemas das polícias mili-
tares, sem absorver as suas quali-
dades. As guardas têm um grande 
e fundamental espaço em um novo 
modelo, como implementadoras de 
toda a política de prevenção à vio-
lência, utilizando o que se apren-
deu no mundo sobre policiamento 
comunitário e trabalho junto aos 
jovens, enquanto as PMs seguem 
fazendo o trabalho mais direto de 
repressão à criminalidade. A guar-
da é um novo ator, que pode esco-
lher se absorve o antigo modelo ou 
terá a ousadia de criar uma nova 
concepção de segurança, integrada 
e pró-ativa.

IHU On-Line – Não é raro o ci-
dadão comum pensar que a pro-
posta de desmilitarizar a polícia 
signifique extingui-la. Como am-
pliar este debate? A quem caberia 
promover essa discussão?

Alberto Kopittke – O grande su-
cesso da ditadura foi fazer uma 
transição negociada em que não 
houve efetivamente nenhuma rup-
tura com o imaginário militarista, e 
as pessoas continuaram acreditan-
do que segurança pública é colocar 
tropa nas ruas e matar inimigos. 
Mas os movimentos sociais também 
erraram ao não se aprofundar no 
debate sobre segurança e acaba-
ram deixando um grande vácuo, 
onde as forças autoritárias conti-
nuaram mantendo uma forte hege-
monia e que agora voltaram a ter 

força política, muito porque as for-
ças progressistas não ofereceram 
uma alternativa concreta para en-
frentar o fenômeno da violência, a 
partir das premissas democráticas. 
Infelizmente a esquerda brasileira 
tratou o problema da segurança 
como consequência dos problemas 
sociais e como mera ferramenta de 
controle da ordem social, sem se 
aperceber a gravidade e a especi-
ficidade do fenômeno da violência 
nas sociedades contemporâneas, 
além da grande importância de 
responder ao sentimento de medo 
e insegurança.

Embora historicamente o surgi-
mento da polícia esteja exatamen-
te relacionado ao afastamento das 
Forças Armadas da vida interna dos 
países, o debate sobre a desmilita-
rização da segurança pública não 
deve se confundir com o debate 
sobre “terminar” com as polícias 
militares. É verdade que vários pa-
íses continuam tendo polícias mili-
tares, construídas ao longo de sua 
história, e conseguiram consolidar 
suas democracias. A grande dife-
rença é que essas polícias militares 
se tornaram democráticas em seu 
modelo de gestão.

Democratizar as polícias signi-
fica controle externo sobre o uso 
da força, transparência, formação 
e modelo de governança. O con-
trole externo sobre o uso da força 
continua sendo um tabu no Brasil. 
Para usar o famoso (e desconheci-
do) exemplo de Nova York. Em re-
lação à transparência: desde 1973, 
a polícia é obrigada a publicar um 
relatório anual sobre cada um dos 
disparos de arma de fogo efetua-
dos, o que teve um imenso impac-
to na queda do número de pessoas 
mortas pela polícia e de policiais 
mortos em serviço. Sobre o contro-
le: em 1983, a prefeitura de Nova 
York criou uma ouvidoria externa 
(Civilian Complaint Review Board), 
que hoje possui 260 investigadores 
que não são policiais e recebem as 
queixas das pessoas contra abuso 
de autoridade, corrupção e discri-
minação das polícias, os quais ela-
boram processos que são julgados 
por 13 membros, sendo cinco no-
meados pelo prefeito, quatro pela 

Câmara de Vereadores e três pelo 
chefe de polícia, sendo que ne-
nhum pode ser policial. 

E sobre o modelo de governan-
ça: a grande revolução que William 
Bratton6 trouxe a partir de 1993 
foi a implementação do CompS-
tat, um modelo de gestão que uti-
lizou os novos sistemas de bancos 
de dados e georreferenciamento 
online, para que cada unidade da 
polícia prestasse contas sobre as 
suas metas e resultados. Esses três 
processos, conquistados através de 
muita pressão dos movimentos so-
ciais, “desmilitarizaram” a Polícia 
de Nova York, isto é, fizeram ela se 
abrir para a sociedade, se adaptar 
aos novos modelos de gestão, de 
controle e de transparência para 
compartilhar com as comunidades 
a superação da violência. E os re-
sultados aconteceram.

IHU On-Line – As polícias Militar 
e Civil deveriam atuar de manei-
ra complementar, mas nem sem-
pre isso ocorre, não sendo raro 
conflitos explícitos entre as duas 
corporações. Isto não corrobora a 
tese não apenas da desmilitariza-
ção, mas de unificação das duas 
polícias?

6 William Bratton (1947): começou sua 
carreira em 1970 como guarda, depois virou 
sargento, tenente, superintendente, comissá-
rio de polícia de Boston, comissário de Nova 
York e chefe de polícia de Los Angeles. Quan-
do a cidade de Nova York era comandada 
pelo prefeito Rudolph Giuliani (1994 a 2002), 
Bratton assumiu em 1994 a chefia de polícia 
e tornou célebre a expressão Tolerância Zero, 
que consistia na prisão de autores de crimes 
que antes eram considerados menores (pi-
chação, arruaça, por exemplo). Com o tempo, 
o número elevado de prisões recebeu críticas 
de especialistas americanos, por conta do 
inchaço no sistema carcerário e da estigma-
tização de parcela da população. No Depar-
tamento de Polícia de Nova York, implantou 
o sistema CompStat (Estatísticas Comparati-
vas, na abreviação em inglês), banco de dados 
que reúne diversas informações relacionadas 
às ocorrências, entre elas localização, data e 
hora, roupa usada pelo criminoso, número 
de disparos e armas usadas por bandidos e 
policiais, perfil do bandido e da vítima, apre-
ensões e prisões feitas). Quando comandou a 
polícia de Los Angeles, os homicídios caíram 
pela metade; em Nova York, chegou a 80%. 
Depois de se aposentar no serviço público, 
passou a atuar na Altegrity, empresa de con-
sultoria em segurança. Seu trabalho é basea-
do no uso estratégico de informações. (Nota 
da IHU On-Line)
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Alberto Kopittke – Por mais que 
o debate teórico sobre a unificação 
das polícias tenha fundamento, eu 
considero um equívoco se debater a 
supressão de qualquer instituição, 
por dois motivos: primeiro, porque 
as instituições policiais fazem par-
te do imaginário e das tradições de 
cada estado brasileiro, pois elas 
foram organizadas no período de 
formação do Estado moderno brasi-
leiro. David Bayley7 fez um grande 
estudo sobre 70 países e identificou 
que praticamente nenhuma polícia 
criada na formação dos Estados 
modernos foi suprimida. Nem mes-
mo grandes revoluções ou quedas 
de regime suprimiram instituições 
policiais, com exceção das polí-
cias políticas, é claro. O segundo 
motivo é que esse debate produz 
imensas resistências e acaba tra-
vando o verdadeiro debate, que é 
o debate sobre o modelo de gestão 
das polícias. Seja uma, duas ou vá-
rias polícias, nada vai mudar se não 
tivermos um modelo de gestão de-
mocrático, como expus na resposta 
acima.

IHU On-Line – Faz sentido os 
bombeiros estarem vinculados a 
uma estrutura militar?

Alberto Kopittke – Os bombeiros 
são o pilar central de um outro sis-
tema fundamental que é a defesa 
civil. O foco da segurança pública 
é a redução da violência, enquanto 
o da defesa civil é a prevenção a 
acidentes e catástrofes naturais. 
Obviamente que os dois sistemas 
devem caminhar junto, mas são 
coisas bem diferentes. Enquan-

7 David Bayley (1933): professor de 
Justiça Criminal da Universidade de Nova 
York, autor de Padrões de Policiamento, 
obra já considerada clássica na área. 
O livro examina a polícia na sociedade 
contemporânea, concentrando-se na atuação 
de polícias de países desenvolvidos (França, 
Noruega, Estados Unidos e Grã-Bretanha) 
e em desenvolvimento (Índia, Cingapura 
e Sri Lanka). Bayley realizou um estudo 
comparado do processo de formação e do 
modo de operação dessas polícias, avaliando 
também suas formas de controle e seus 
vínculos com a vida política e o Estado. O 
volume é concluído por um ensaio sobre o 
futuro do policiamento, que, segundo Paulo 
Sérgio Pinheiro, “em tudo diz respeito aos 
rumos da polícia no Brasil hoje, assim como 
no restante da América Latina”. (Nota da 
IHU On-Line)

to a defesa civil faz uso de muito 
conhecimento das áreas de enge-
nharia, por exemplo, a segurança 
pública deveria fazer uso de psico-
logia, psiquiatria e ciências sociais. 
No entanto, continuarem militares 
já diz respeito a outros fatores, 
como os seus direitos e sua histó-
ria, mas efetivamente não faz sen-
tido os bombeiros estarem dentro 
das polícias militares.

IHU On-Line – Há um nítido re-
corte social nas pessoas mais atin-
gidas pela ação policial, que inci-
de principalmente sobre negros e 
pobres. Por exemplo: a questão 
das drogas, que é tratada apenas 
como um problema policial, e não 
social. A polícia é discriminatória?

Alberto Kopittke – Desde o início 
dos anos 1970, quando o trabalho 
policial começou a ser objeto de 
pesquisa e a ser mensurado e ana-
lisado cientificamente, percebeu-
-se que o uso da força, assim como 
o uso do direito, o acesso a saúde 
e tantos outros aspectos, é muito 
influenciado pelos padrões de es-
tigmatização e diferença social. 
Quanto mais reativo for o modelo 
de policiamento, isto é, quanto 
mais a polícia apenas atuar de for-
ma reativa às ocorrências de crime 
ou simplesmente fazendo aborda-
gens sem um planejamento devida-
mente orientado, mais discricioná-
rios são os seus critérios de escolha 
sobre o que e quem deve ser “en-
quadrado” e, portanto, maior a 
possibilidade de que ocorram ar-
bitrariedades contra grupos social-
mente vítimas de preconceito. 

Um dos grandes erros de gover-
nos progressistas no Brasil foi achar 
que apenas a educação policial é 
capaz de mudar esse padrão. O que 
efetivamente muda esse padrão 
são atuações proativas das polí-
cias, isto é, ações planejadas, com 
focos bem definidos e integrados 
com as demais políticas. Em vez 
de fazer 20 operações de entrada 
no mesmo território, é muito mais 
eficiente fazer uma grande entrada 
de forma integrada. Além, é claro, 
do controle social externo forte.

IHU On-Line – A sensação cres-
cente de medo e de insegurança 
respalda o recrudescimento de 
medidas de segurança e a cria-
ção de dispositivos de controle e 
de vigilância. Nesse contexto, os 
policiais não estariam se sentindo 
autorizados tacitamente para ir 
além da legalidade?

Alberto Kopittke – O vácuo pro-
duzido com o fim do Pronasci e o 
fato de o Governo Federal não ter 
apresentado nenhuma política na-
cional de segurança pública abriu 
espaço muito grande para o for-
talecimento do discurso populista 
e autoritário sobre segurança, do 
tipo “bandido bom é bandido mor-
to”. Esse discurso (e essa prática), 
na verdade, nunca deixaram de es-
tar presentes no país. Desde nossa 
formação escravagista, as forças 
de segurança são pressionadas a 
“dar lições” através da violência. A 
ditadura piorou muito esse quadro, 
ao empoderar os policiais mais vio-
lentos, tanto nas polícias militares 
quanto nas civis, para fazer o “ser-
viço sujo” que as Forças Armadas 
não queriam fazer diretamente. Na 
redemocratização, essas pessoas 
não foram julgadas, nem punidas. 
Pelo contrário, se mantiveram em 
posições de chefia e sendo as gran-
des vozes da experiência para den-
tro da polícia. 

Infelizmente, o Ministério Públi-
co não assumiu de fato sua com-
petência como órgão de controle 
externo das polícias, definido pela 
Constituição, e o país ficou prati-
camente sem nenhum tipo de con-
trole externo sobre o uso da força. 
A grande vitória da ditadura foi fa-
zer as polícias acharem que quem 
defende o controle da atividade 
policial defende bandidos, o que 
na prática é o inverso, pois quanto 
mais legitimidade social a polícia 
tiver junto aos setores mais vul-
neráveis, menos o crime vai cres-
cer, mais valorizada será a polícia 
e melhor satisfação terá o policial 
em realizar o seu trabalho. ■
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Agenda de Eventos
Confira os próximos eventos promovidos pelo Instituto Humanitas Unisinos – IHU

Ecofeira Unisinos

Mostra e comercialização de produtos orgânicos
Horário: das 10h às 18h
Local: Corredor central (B07), em frente ao IHU / Campus Unisinos São Leopoldo

Ecofeira Unisinos

Círculo de Cultura PPGEdu Unisinos
Horário: 13h
Coordenação: Pof. Dr. Telmo Adams
Local: Corredor central (B07), em frente ao IHU / Campus Unisinos São Leopoldo

IHU Ideias

Rompendo o silêncio: o negro na história e historiografia do Rio Grande do Sul
Palestrante: Prof. MS Jorge Euzébio Assumpção – UNISINOS
Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros – IHU / Campus Unisinos São Leopoldo
Horário: 17h30min

Ciclos de Estudos Metrópoles, Políticas Públicas e 
Tecnologias de Governo. Territórios, governamento da 
vida e o comum

As ocupações estudantis e a reinvenção do espaço público e político
Palestrante: Profa. Dra. Maria Stela Santos Graciani – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUC-SP
Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros – IHU / Campus Unisinos São Leopoldo
Horário: 19h30min

Ecofeira Unisinos

Mostra e comercialização de produtos orgânicos
Horário: das 10h às 18h
Local: Corredor central (B07), em frente ao IHU / Campus Unisinos São Leopoldo

16/11

17/11
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Ecofeira Unisinos

Cine Vídeo
Horário: 13h
Coordenação: Profª MS Raquel Chesini – Curso de Gastronomia
Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros – IHU / Campus Unisinos São Leopoldo

IHU Ideias

O ciclo das políticas públicas e o protagonismo da sociedade civil
Palestrante: Profa. Dra. Monika Weronika Dowbor – Unisinos
Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros – IHU / Campus Unisinos São Leopoldo
Horário: 17h30min

17/11

24/11
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Uma liberdade acomodada à 
racionalidade de mercado
“Livres” para consumir, precisamos reinventar o conceito de liberdade em um 
mundo no qual impera a chantagem da dívida, pontua Sandro Chignola. Inventar 
novas formas de vida é a maior contribuição de Foucault ao nosso tempo

Por Márcia Junges | Tradução: Moisés Sbardelotto

Somos livres para termos as 
mais variadas opções e estilos 
de consumo. Essa é a liberdade 

de nosso tempo, que se molda a uma 
lógica de mercado, algo que clama 
pela reinvenção dessa liberdade. A 
reflexão é do filósofo italiano Sandro 
Chignola na entrevista concedida por 
e-mail à IHU On-Line. De acordo com 
o pesquisador, “e-mails, smartphones 
e computadores fazem com que a nos-
sa vida inteira, mesmo fora do horá-
rio de trabalho, seja integralmente 
subsumida ao capital. Mesmo quando 
damos uma ‘curtida’ no Facebook no 
nosso tempo livre, quando fazemos o 
upload de um vídeo no YouTube, pro-
duzimos valor”. Some-se a isso a pro-
liferação dos dispositivos de seguran-
ça, “impulsionados pelo cruzamento 
entre novas tecnologias e retóricas da 
segurança”. O resultado é nefasto: “O 
mundo neoliberal é um mundo decisi-
vamente re-hierarquizado, em que o 
1% detém 99% da humanidade sob a 
chantagem da dívida”.

Chignola acentua que precisamos 
“repensar as formas da participação; 
reimplantar projetos radicais de liber-
dade e de igualdade para todas e para 
todos, sem pensar que “profissionais 
da política” possam se encarregar de-
les. É preciso reinventar a cidadania 
para além do Estado”. E completa: “A 
flecha de Foucault, ao que me pare-
ce, está aqui, diante de nós, plantada 

no coração da atualidade. Trata-se de 
se encarregar de tomá-la e de mon-
tar o arco: de assumir o ônus – o peso 
e a responsabilidade – da coragem da 
verdade.”

Sandro Chignola é professor de Fi-
losofia Política no Departamento de 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psi-
cologia Aplicada na Università Degli 
Studi di Padova, Itália. É autor, entre 
outras obras, de História de los con-
ceptos y filosofia política (Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2010). O Cadernos 
IHU ideias publicou o artigo Sobre o 
dispositivo. Foucault, Agamben, De-
leuze, de sua autoria. Ele proferiu a 
conferência A política dos saberes, 
no XVII Simpósio Internacional IHU / 
V Colóquio Latino-Americano de Bio-
política | III Colóquio Internacional de 
Biopolítica e Educação, Saberes e Prá-
ticas na Constituição dos Sujeitos na 
Contemporaneidade, em 2015. Em 27-
9-2016 esteve novamente no IHU apre-
sentando a conferência Poder pasto-
ral e governamentalidade: paradoxos 
do cuidado e do governo dos outros, 
que pode ser assistida em http://bit.
ly/2f4wGZX.

A entrevista também foi publicada 
nas Notícias do Dia 05-11-2016, no sítio 
do Instituto Humanitas Unisinos – IHU, 
disponível em http://bit.ly/2fMGc0A.

Confira a entrevista.
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Cuidado e governo se ligam a sujei-
tos como incitamento ao consumo 
e como uso da própria liberdade 
na construção de perfis concor-

renciais e empresariais do eu

IHU On-Line – Quais são os as-
pectos fundamentais que de-
monstram a atualidade da 
análise de Michel Foucault1 
acerca do poder pastoral e da 
governamentalidade?

Sandro Chignola – Eu acho que 
são diversos os elementos de atu-
alidade da análise foucaultiana. 
Eles são de tipo fenomenológico e 
de tipo teórico. No plano fenome-
nológico – termo que entendo aqui 
de modo puramente descritivo – a 
proliferação do léxico da governan-
ce para indicar formas de produção 
da decisão política e do direito de 
tipo técnico, pós-soberano e, por 
assim dizer, administrativo; e, no 
plano teórico, os processos que li-
gam cada vez mais profundamente 
o “governo” – aqui eu o entendo 
em sentido amplo, isto é, em ter-
mos foucaultianos, como conduta 
de condutas à liberdade e à ope-
racionalização de dispositivos que 
criem as condições para “ser livres 

1 Michel Foucault (1926-1984): filóso-
fo francês. Suas obras, desde a História da 
Loucura até a História da sexualidade (a 
qual não pôde completar devido a sua morte) 
situam-se dentro de uma filosofia do conhe-
cimento. Foucault trata principalmente do 
tema do poder, rompendo com as concep-
ções clássicas do termo. Em várias edições, 
a IHU On-Line dedicou matéria de capa a 
Foucault: edição 119, de 18-10-2004, dispo-
nível em http://bit.ly/ihuon119; edição 203, 
de 06-11-2006, disponível em http://bit.ly/
ihuon203; edição 364, de 06-06-2011, in-
titulada ‘História da loucura’ e o discurso 
racional em debate, disponível em http://
bit.ly/ihuon364; edição 343, O (des)governo 
biopolítico da vida humana, de 13-09-2010, 
disponível em http://bit.ly/ihuon343, e edi-
ção 344, Biopolítica, estado de exceção e vida 
nua. Um debate, disponível em http://bit.ly/
ihuon344. Confira ainda a edição nº 13 dos 
Cadernos IHU em formação, disponível 
em http://bit.ly/ihuem13, Michel Foucault. 
(Nota da IHU On-Line)

de ser livres” – a uma forma deter-
minada, um “tipo” particular de 
subjetividade. 

Em outras palavras: por um lado, 
Foucault captou com forte anteci-
pação, ao que me parece, os as-
pectos institucionais da revolução 
(ou melhor: da contrarrevolução) 
neoliberal que marca a nossa con-
temporaneidade (desconstitucio-
nalização e desnacionalização do 
Estado, esvaziamento da democra-
cia representativa, deslocamento 
do eixo temporal da legitimidade 
política do passado, ou seja, pro-
cedimentos por meio dos quais a 
vontade coletiva se forma para o 
futuro, isto é, para a promessa de 
eficiência da qual a decisão técni-
co-administrativa se faz intérpre-
te); e, por outro lado, captou com 
precisão o modo pelo qual essa 
nova institucionalidade conseguiria 
se ligar e se engrenar com formas 
da subjetividade (o sujeito como 
consumidor ou como empreende-
dor de si mesmo), cuja produção 
devia ser “governada”, e não fixa-
da, orientando a sua liberdade e 
adaptando-a ao mercado.

IHU On-Line – Quais seriam os 
principais paradoxos do cuidado e 
do governo dos outros em nossos 
dias?

Sandro Chignola – Aquele ao qual 
todos, com as suas nuances, podem 
ser remetidos me parece ser o se-
guinte: cuidado e governo se ligam 
a sujeitos como incitamento ao con-
sumo e como uso da própria liber-
dade na construção de perfis con-
correnciais e empresariais do eu. 
Foucault registra isso muito clara-
mente no curso Naissance de la bio-

politique: a razão neoliberal traba-
lha em uma condução de condutas 
que devem ser deixadas livres, mas 
que, justamente como livres, têm 
um único modelo de liberdade atra-
vés do qual se reconhecem: o das 
escolhas de mercado e o do mer-
cado das escolhas no qual acabam 
pagando os custos da concorrência 
e da própria produção da liberdade 
(você é livre dentre muitas opções, 
mas será integralmente responsável 
pelas escolhas que fizer...). Daí a 
desconstrução do Estado social, por 
exemplo: pague o seu seguro à es-
colha no mercado. Você é livre para 
não fazer isso, mas, se não o fizer 
(ou se, para economizar, escolher 
mal...), os custos da sua escolha se-
rão pagos por você. 

Os dois processos de que eu fa-
lava antes aqui se soldam, parece-
-me. Por um lado, uma redução do 
peso do Estado e o “emagrecimen-
to” das suas instituições (thining é 
como a ciência política o chama) 
em favor de dispositivos adminis-
trativos que trabalham com cam-
panhas de responsabilização do su-
jeito, delegando diretamente a ele 
o “cuidado de si” (penso na pre-
vidência privada, nas políticas da 
educação, na saúde...); por outro 
lado, uma forma da subjetividade 
que se sente, justamente por isso, 
“livre” (livre para agir, para esco-
lher, para capturar as ocasiões), 
mas daquela forma particular de li-
berdade que isola, põe em concor-
rência com os outros, se sustenta 
com a valorização de paixões tris-
tes como o cinismo, o oportunismo, 
a autovalorização do próprio capi-
tal humano...

IHU On-Line – Em que medida 
a compreensão de liberdade de 
Foucault segue instigante aos su-
jeitos de nosso tempo?

Sandro Chignola – Mais do que 
a compreensão foucaultiana da li-
berdade – da liberdade neoliberal 
de que eu falo acima, ele traça 
uma genealogia precisa –, parece-
-me intrigante a aposta filosófica 
de tentar pensar (e praticar) de 
outro modo o campo da subjetivi-
dade e da subjetivação. Foucault 
fala da necessidade de “se dépren-
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dre de soi même”, ou seja, de se 
distanciar das formas de individu-
ação ligadas aos dispositivos ne-
oliberais de governo. Isso marca 
a necessidade da passagem pela 
Grécia realizada por Foucault nos 
últimos cursos no Collège de Fran-
ce: se há uma ideia que é intole-
rável para um grego, ele nos diz, 
essa ideia é a de que se possa ser 
governado por toda a vida. Que se 
possa governar a vida, eu acrescen-
taria. Esse é o campo de batalha 
que marca o nosso presente: por 
um lado, a liberdade, que Foucault 
lê a partir de uma ontologia par-
ticular da criatividade e da produ-
ção, por outro, os dispositivos que, 
impondo-lhe rédeas, governam-na. 
Não mais disciplinas e corpos a se-
rem endireitados, mas condutas 
a serem conduzidas, liberdades a 
serem orientadas, dispositivos de 
marketing ou da comunicação... 

O que podemos fazer de nós 
mesmos, uma vez que a nossa li-
berdade nos seja devolvida? Como 
podemos inventar, praticar, po-
tencializar, “curar” – no sentido 
da grande saúde nietzschiana – a 
subjetividade que podemos ser, se 
nenhum dispositivo é capaz de pro-
jetar e controlar até o fim a nossa 
subjetividade? São essas as per-
guntas – teóricas e políticas – que 
Foucault nos deixou, passando-nos 
o bastão. Deleuze2 lembra que a 
filosofia deve ser entendida em 
sentido nietzschiano como o reto-
mar e o atirar de uma flecha que 
outros pensadores, outros filósofos 
lançaram antes de nós. A flecha de 
Foucault, ao que me parece, está 
aqui, diante de nós, plantada no 
coração da atualidade. Trata-se 
de se encarregar de tomá-la e de 
montar o arco: de assumir o ônus 
– o peso e a responsabilidade – da 
coragem da verdade.

IHU On-Line – Como podemos 
reinventar a liberdade e a nós 

2 Gilles Deleuze (1925-1995): filósofo 
francês. Assim como Foucault, foi um dos 
estudiosos de Kant, mas tem em Bérgson, 
Nietzsche e Espinosa, poderosas interseções. 
Professor da Universidade de Paris VIII, 
Vincennes, Deleuze atualizou ideias como as 
de devir, acontecimentos e singularidades. 
(Nota da IHU On-Line)

próprios se estamos submetidos, 
queiramos ou não, a um modelo 
neoliberal que opera a partir de 
liberdades de fachada? Qual é o 
legado de Foucault a essa discus-
são que também perpassa a pro-
dução de subjetividades?

Sandro Chignola – Essa é uma per-
gunta difícil. Eu não sei bem o que 
responder, admitindo-se que, no 
caso das outras perguntas, eu o saiba 
e tenha conseguido fazê-lo. É claro, 
eu não consigo imaginar, como ou-
tros fazem, ao contrário, mecanis-
mos simples de subtração. Ou seja, 
como se houvesse um “lugar” – físico 
e simbólico – em que possamos nos 
refugiar, porque estaríamos protegi-
dos de, ou fora dos dispositivos de 
poder; ou como se houvesse um pon-
to de apoio para desaplicá-los. Penso 
que os processos de libertação não 
podem não ser coletivos e operados 
dentro do campo de circulação das 
normas e dos poderes. Porque, jus-
tamente, não existe um “fora” do 
poder. Foucault fala da necessidade 
de se separar das formas de indivi-
duação “governadas” pelo poder. 
Mas ele certamente não imagina a 
“déprise” como uma recuperação 
de autenticidade ou como uma linha 
de fuga que possa nos subtrair do 
“poder”. 

Creio que se trata, com Foucault, 
de imaginar, experimentar e tentar 
praticar outras formas de vida; 
mas sabendo que, para fazer isso, 
no entanto, é preciso “governar” a 
produção das subjetividades e dar 
uma dimensão “institucional” para 
a liberdade, se a liberdade existe 
apenas com os outros. A questão da 
produção do “comum”, que está no 
centro das pesquisas e das práticas 
políticas que, com outros e outras, 
tentamos levar em frente, remete 
exatamente a esse quadro de pro-
blemas. A como se pode determinar 
uma decisão constituinte para a li-
berdade à altura dos desafios que 
nos são postos pelos regimes neo-
liberais de acumulação capitalista.

IHU On-Line – Quais são os limi-
tes e possibilidades para os direi-
tos humanos que se descortinam 
face aos dispositivos de vigilância 
e controle da cidadania?

Sandro Chignola – Pessoalmente, 
não tenho nenhuma paixão pela 
expressão “direitos humanos”, 
assim como não gosto da expres-
são “direitos naturais”. Trata-se 
de expressões que dão por supos-
to que existe algo de humano ou 
de natural como existente por si 
só, subtraído do devir histórico e 
das batalhas, dos confrontos, das 
polêmicas, que esse mesmo devir 
manteve – e continua mantendo – 
em tensão. Não existe uma natu-
reza humana: existem processos 
históricos que a definem como tal, 
e sobre essa definição, de vez em 
quando, os homens se opuseram, 
dividiram e combateram. Mas é so-
bre a qualificação “direito” que, ao 
que me parece, surgem ainda mais 
problemas. Quando a expressão 
“direito” não está imediatamente 
ligada a poderes que a usam reto-
ricamente para legitimar a própria 
intervenção – nos últimos tempos, a 
intervenção humanitária (a guerra, 
para chamá-la pelo seu verdadeiro 
nome) em favor dos “direitos” dos 
povos contra os seus ditadores (na 
Líbia, na Síria, por exemplo) com-
binou autênticos desastres; e foi 
Carl Schmitt3 que assinalou, desde 
os anos 1920, como a guerra trava-
da em nome da humanidade escan-
cara as portas a operações interna-
cionais de polícia tendencialmente 
infinitas, porque não reconhecem 
o inimigo como inimigo político e, 
portanto, a possibilidade de tré-
guas ou de negociações de paz... 
– ela remete necessariamente a 
uma lógica de reconhecimento que 
amplia os poderes de intervenção 
dos dispositivos capazes de fixar e 
de conceder, justamente, aqueles 
“direitos” que são reivindicados. 

Não há possibilidade de fuga do 
controle, se o controle (no arco 
muito vasto que vai da invisibili-

3 Carl Schmitt (1888-1985): jurista, filóso-
fo político e professor universitário alemão. É 
considerado um dos mais significativos e con-
troversos especialistas em direito constitu-
cional e internacional da Alemanha do século 
XX. A sua carreira foi manchada pela sua pro-
ximidade com o regime nacional-socialista. O 
seu pensamento era firmemente enraizado na 
teologia católica, tendo girado em torno das 
questões do poder, da violência, bem como 
da materialização dos direitos. (Nota da IHU 
On-Line)
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zação à censura, da compatibiliza-
ção à inscrição das posições e dos 
claims que aceitamos escutar...) se 
torna a condição para o reconheci-
mento do “direito” de alguém. Em 
vez disso, eu acho que se trata, ao 
mesmo tempo, de desafiar essa ló-
gica de reconhecimento, com a no-
vilíngua liberal dos “direitos” sobre 
a qual ela se funda e de inventar, 
experimentar e praticar outras mo-
dalidades de subjetivação e de rei-
vindicação para, e sobretudo com 
os pobres e os excluídos.

IHU On-Line – Nesse sentido, 
em que aspectos seria adequado 
falarmos acerca de uma liberdade 
vigiada?

Sandro Chignola – Certamen-
te, os dispositivos de vigilância 
proliferam, impulsionados pelo 
cruzamento entre novas tecnolo-
gias e retóricas da segurança. Mas 
eu acredito que essa proliferação 
também depende do fato de que 
a liberdade (a liberdade de movi-
mento, a liberdade de escolha, a 
liberdade sexual) está por toda a 
parte... Mais do que “vigiada”, a 
nossa liberdade é incentivada e, 
depois, “governada”; ou seja, do-
brada, mas no sentido de “curva-
da”, dirigida, adaptada para os fins 

da valorização capitalista. A nossa 
liberdade é acomodada à raciona-
lidade de mercado: uma liberdade 
entre mil opções e mil “estilos” de 
consumo. E é aqui, por isso, que 
devemos reinventá-la...

IHU On-Line – Quais são os prin-
cipais impactos do deslocamento 
de perspectiva da responsabilida-
de do Estado para o indivíduo nos 
mais diferentes campos, sobre-
tudo em relação ao trabalho e à 
política?

Sandro Chignola – Aqui, está em 
questão a forma de regulação neo-
liberal e a particular produção de 
subjetividade que a marca: Fou-
cault foi um dos primeiros a cap-
tar o porte desse projeto. Se, por 
séculos, aquelas que Foucault cha-
mava de “disciplinas” trabalharam 
na fabricação de corpos dóceis e 
úteis para recolocá-los dentro de 
uma temporalidade homogênea su-
avizada pelo princípio de utilidade, 
agora a desconstrução do Estado 
social, a privatização do Welfare, 
a adaptação entre liberdade e con-
sumo liberam um sujeito empreen-
dedor de si mesmo, puro “capital 
humano”, que é o próprio sujeito 
(mas aqui a referência ao “dever” 
é ambíguo, já que nada nem nin-
guém, na realidade, obriga-o...) 
que deve valorizar. Trabalha-se 
como livres empreendedores do 
próprio destino, ciborgues hiper-
conectados pós-humanos, fora de 
qualquer medida fixada pelo salá-
rio. E-mails, smartphones e com-
putadores fazem com que a nossa 
vida inteira, mesmo fora do horá-
rio de trabalho, seja integralmente 
subsumida ao capital. Mesmo quan-
do damos uma “curtida” no Face-
book no nosso tempo livre, quando 
fazemos o upload de um vídeo no 
YouTube, produzimos valor. Os nos-
sos dados são empacotados e ven-
didos a quem perfila as nossas pre-
ferências para fins publicitários, 
enquanto as ações do Facebook ou 
do YouTube incrementam o próprio 
valor. Sermos “deixados livres de 
ser livres”, assim como os dispo-
sitivos de biopoder preveem, sig-
nifica, no fundo, sermos lançados 
dentro de trajetórias pelas quais 
somos considerados integralmente 

responsáveis. Até mesmo pelo nos-
so eventual fracasso. E é aqui que a 
razão neoliberal mostra o seu lado 
mais feroz: se você é pobre, na re-
alidade, é só culpa sua...

IHU On-Line – Em outra en-
trevista à IHU On-Line o senhor 
mencionou que os presos em nos-
sa sociedade são compreendidos 
como “lixo tóxico” que deve ser 
mantido afastado da “cidade em-
presa”. Tendo isso em vista, em 
que sentido o neoliberalismo es-
tende sua atuação inclusive nas 
instituições criadas para segregar 
os indesejáveis?

Sandro Chignola – Na lógica da 
valorização do capital humano, o 
fracasso não pode ser imputado a 
outros senão a si mesmos. Ser po-
bre, velho ou doente – mas tam-
bém simplesmente um estudante 
preguiçoso, um sujeito “fraco” na 
competição de todos contra todos 
– envolve ser deixado de lado. Não 
há nada a ser recuperado ou rein-
vestido em relação a fracassos que 
devem ser imputados apenas à “má 
vontade” dos sujeitos. E, justa-
mente por isso, as instituições que 
os tratam podem ser desresponsa-
bilizadas quanto à sua recuperação 
e, em vez disso, podem ser trata-
das como oportunidades de lucro. 
“Privatizam-se” as prisões, que são 
geridas tentando maximizar o lu-
cro, poupando custos – em alimen-
tos, em projetos educacionais, em 
despesas gerais – que são descarre-
gados sobre uma humanidade ain-
da que “perdida” e aproveitando 
todas as oportunidades de ganho. 
Mas também na saúde ou em outras 
instituições funciona assim, no fun-
do: eu demito o público – cuja ra-
zão de ser se distinguia na respon-
sabilidade social do Estado – e faço 
negócios privatizando e ampliando 
a oferta de projetos e de opções 
diferentes presentes no mercado. 
Se você não chega a pagar pelo ser-
viço, pior para você; se você pode 
pagar pouco, pouco terá. Mas, se 
você é capaz de fazer isso da me-
lhor forma, terá o melhor e a gra-
tificação simbólica que daí deriva. 
O mundo neoliberal é um mundo 
decisivamente re-hierarquizado, 

Eu sou da ideia 
de que os proces-
sos de libertação 
não podem não 
ser coletivos e 
operados den-

tro do campo de 
circulação das 
normas e dos 
poderes. Por-

que, justamente, 
não existe um 
‘fora’ do poder
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em que o 1% detém 99% da huma-
nidade sob a chantagem da dívida.

IHU On-Line – Desde a última en-
trevista que concedeu à IHU On-
-Line, em setembro de 2015, qual 
é a situação de sua pesquisa sobre 
“pensar além do Estado”? E o que 
já descobriu no trabalho que está 
empreendendo sobre “pensar o 
sujeito e pensar o comum”? 

Sandro Chignola – As duas coisas 
estão conectadas, obviamente. Eu 
acredito, e não sou o único a pen-
sar assim, já que trabalho em pro-
jetos de pesquisa comuns com ami-
gos, companheiros e colegas, que 
se trata de ir além da própria ideia 
de “público”. Esta, pela sua gene-
alogia, separa um “objeto público” 
(sabe-se lá: a universidade, a saú-
de, outros tipos de bens...), fazen-
do com que ele não seja privada-
mente apropriável; isto é, para que 
não seja propriedade de ninguém. 
A nós, ao contrário, interessa o co-
mum como aquilo que não pode ser 
de ninguém, porque é, e continua 
sendo, de todos. E são as condições 
materiais de produção que marcam 
o presente (a rede, as formas de 
cooperação em que singularidade 
e esforço coletivo se potencializam 
uns com os outros, sem que um 
possa se determinar sem o outro, o 
trabalho que é feito como sharing, 
peer to peer, mas também a pre-
servação dos bens comuns da espe-
culação) que produzem a situação 
que nos leva naquela direção, não 
uma simples dedução teórica. Tra-
ta-se de ir além do Estado e além 
da sua simples função de tutela 
pública da propriedade privada. 
Nisso, está implícita a necessidade 
de pensar a regulação e as institui-
ções além da forma-de-lei. Estou 
tentando fazer isso.

IHU On-Line – Para Foucault, as 
grandes organizações não sobe-
ranas é que governam o mundo. 
Como esse “império” da impesso-
alidade e da administração coloca 
em xeque a democracia na con-
temporaneidade política?

Sandro Chignola – Também nesse 
caso, ele nos obriga a pensar para 
além do Estado e a reinventar a de-

mocracia. A produção das decisões 
vinculantes agora é demandada em 
grande parte a órgãos técnicos e 
pós-representativos. Mas não pode-
mos, para combatê-los, creio eu, 
simplesmente reevocar as formas 
clássicas da democracia represen-
tativa. O conceito de “representa-
tividade” implica uma autorização 
e uma delegação: vota-se em um 
representante habilitando-o a fa-
zer por nós aquilo que nós não fare-
mos em primeira pessoa. Aqui está 
o problema. É preciso repensar as 
formas da participação; reimplan-
tar projetos radicais de liberdade e 
de igualdade para todas e para to-
dos, sem pensar que “profissionais 
da política” possam se encarregar 
deles. É preciso reinventar a cida-
dania para além do Estado.

IHU On-Line – A partir da im-
portância da filosofia de Foucault 
para Agamben4, qual é a contri-

4 Giorgio Agamben (1942): filósofo ita-
liano. É professor da Facolta di Design e arti 
della IUAV (Veneza), onde ensina Estética, e 
do College International de Philosophie de 
Paris. Formado em Direito, foi professor da 
Universitá di Macerata, Universitá di Vero-
na e da New York University, cargo ao qual 
renunciou em protesto à política do governo 
estadunidense. Sua produção centra-se nas 
relações entre filosofia, literatura, poesia 
e, fundamentalmente, política. Entre suas 
principais obras, estão Homo Sacer: o poder 
soberano e a vida nua (Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2002), A linguagem e a morte (Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2005), Infância e his-
tória: destruição da experiência e origem da 
história (Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006); 
Estado de exceção (São Paulo: Boitempo Edi-
torial, 2007), Estâncias – A palavra e o fan-
tasma na cultura ocidental (Belo Horizonte: 
Ed. UFMG, 2007) e Profanações (São Paulo: 
Boitempo Editorial, 2007). Em 4-9-2007, o 
sítio do Instituto Humanitas Unisinos – IHU 
publicou a entrevista Estado de exceção e 
biopolítica segundo Giorgio Agamben, com 
o filósofo Jasson da Silva Martins, disponível 
em http://bit.ly/jasson040907. A edição 236 
da IHU On-Line, de 17-9-2007, publicou a 
entrevista Agamben e Heidegger: o âmbito 
originário de uma nova experiência, ética, 
política e direito, com o filósofo Fabrício 
Carlos Zanin, disponível em http://bit.ly/
ihuon236. A edição 81 da publicação, de 27-
10-2003, teve como tema de capa O Estado 
de exceção e a vida nua: a lei política mo-
derna, disponível para acesso em http://bit.
ly/ihuon81. Em 30-6-2016 o Prof. Dr. Castor 
Bartolomé Ruiz proferiu a conferência Fou-
cault e Agamben. Implicações Ético Políticas 
do Cristianismo, que pode ser assistida em 
http://bit.ly/29j12pl. De 16-3-2016 a 22-6-
2016 Ruiz ministrou a disciplina de Pós-Gra-
duação em Filosofia e também validada como 
curso de extensão através do IHU intitulada 

buição deste último pensador 
para repensar a política, em ge-
ral, e a democracia, em específi-
co? Em que medida sua filosofia 
inspira o surgimento de novas 
formas-de-vida?

Sandro Chignola – Agamben pen-
sa nesse mesmo horizonte, sem dú-
vida. Mas ele faz isso com aquele 
que, a meu ver, é um pressuposto 
extremamente fraco: uma concep-
ção absolutamente vitimária do 
sujeito e uma noção muito forte 
de dominação. Omito aqui os de-
talhes. Ele também tem o proble-
ma da fuga do dispositivo de so-
berania, mas pensar tal fuga como 
“desaplicação” do direito e como 
“inoperosidade” da lei e o comum 
como “uso” (questão absolutamen-
te importante, aliás), sem definir 
primeiro uma ontologia do comum, 
parece-me politicamente pouco 
produtivo. É claro, o tema das “no-
vas formas-de-vida” é decisivo.

IHU On-Line – Ainda tomando 
em consideração a obra de Agam-
ben, como avalia a pertinência 
de suas reflexões acerca do homo 
sacer e do campo para pensarmos 
na política de imigração em paí-
ses como os EUA e a questão dos 
refugiados na Europa?

Sandro Chignola – Pois bem, o 
exemplo me parece apropriado para 
esclarecer o ponto crítico da respos-
ta precedente. Por acaso, a vida do 
migrante clandestino pode ser en-
tendida como “vida nua” bloqueada 
no banimento de soberania? Penso 
que não. Não só a vida dos migrantes 
está integralmente saturada pelo di-

Implicações ético-políticas do cristianismo 
na filosofia de M. Foucault e G. Agamben. 
Governamentalidade, economia política, 
messianismo e democracia de massas, que 
resultou na publicação da edição 241ª dos 
Cadernos IHU ideias, intitulado O poder 
pastoral, as artes de governo e o estado mo-
derno, que pode ser acessada em http://bit.
ly/1Yy07S7. Para 23 e 24-5-2017 o IHU rea-
lizará o VI Colóquio Internacional IHU – Po-
lítica, Economia, Teologia. Contribuições da 
obra de Giorgio Agamben, com base sobre-
tudo na obra O reino e a glória. Uma gene-
alogia teológica da economia e do governo 
(São Paulo: Boitempo, 2011. Tradução de: Il 
regno e la gloria. Per una genealogia teoló-
gica dell’ecconomia e del governo. Publicado 
originalmente por Neri Pozza, 2007). (Nota 
da IHU On-Line)
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reito (management das migrações e 
expertises que o atravessam, fórmu-
las de acolhimento ou de repulsão, 
dispositivos de filtragem da mobili-
dade de tipo técnico-administrativo 
e sanitário, controle dos fluxos, 
construção e profiling dos tipos: o 
clandestino, o refugiado [de guerra 
ou “econômico”], o refugiado, com 
todas as implicações jurídicas que 
essas figuras deixam como resíduo, 
por exemplo), em vez de despoja-
da dele, mas também o migrante, 
longe de ser apenas uma “vítima”, 
é muitas vezes levado por um dese-
jo subjetivo de fuga e de liberdade, 
que ele reivindica com a sua vida 
como um “direito”. Isso me parece 
decisivo para compreender aqueles 
que me parecem ser os limites ob-
jetivos da posição de Agamben. Não 
se trata de “estados de exceção”, 
mas da cotidianidade da batalha en-
tre a liberdade e os dispositivos que 
a afrontam; não se trata de “vida 
nua” nas malhas da dominação, mas 
de trajetórias de liberdade e da sua 
captura, de práticas de subjetivação 
e dispositivos de assujeitamento...

IHU On-Line – Quais são os 
principais desafios da Filosofia e 
da Universidade em nossos dias 
para um pensar que ultrapasse 
os limites do poder pastoral e da 
governamentalidade?

Sandro Chignola – Penso que 
a principal diz respeito ao modo 
como vivemos a responsabilidade 
intelectual do nosso trabalho. Po-
dem nos impor poderosos processos 
de reestruturação da universidade 
e dos saberes, mas isso nunca vai 
tocar o sentido do nosso trabalho, 
se, para nós, o nosso trabalho tiver 

um e se estivermos dispostos a nos 
encarregar disso a sério. Do meu 
ponto de vista, isso significa funda-
mentalmente duas coisas: por um 
lado, forçar as liturgias e as rou-
tines do trabalho na universidade 
e, em particular, aquelas que nos 
levam a assumir aproblematica-
mente os campos de pesquisa e de 
didática; por outro, viver de forma 
diferente o papel do professor. 

Eu me faço a pergunta sobre o 
que é justo ensinar hoje; sobre 
quais são os implícitos de determi-
nadas escolhas que fazemos ou não 
fazemos (mesmo sem nos darmos 
conta, às vezes) quando propomos 
um programa para um curso ou um 
determinado trabalho de tese. Nós 

determinamos aquilo que a filosofia 
política é de maneira consciente ou 
inconsciente, também dentro des-
sa microfísica das escolhas, dentro 
da cotidianidade em que transmiti-
mos ou modificamos a autoridade 
de um cânone ou a normatividade 
de um arquivo. Esse nível mínimo 
daquela que eu chamo de uma “po-
lítica da filosofia” me parece ser 
bastante importante para repensar 
a universidade; especialmente se 
lembrarmos, para depois “ativar” 
concretamente essa memória, que 
uma universidade não é feita de in-
divíduos solitários, não é dominada 
por paixões tristes, mas de práticas 
e de projetos comuns, da alegria 
das relações e dos intercâmbios, 
de trajetórias conjugativas da li-
berdade. Cumprir bem o próprio 
Beruf, como Max Weber5 o cha-
mava, já me parece ser uma laica 
via de salvação: mas só pode sê-lo 
tendo bem em mente que é apenas 
com as outras e com os outros que 
ela pode ser aberta. ■

5 Max Weber (1864-1920): sociólogo 
alemão, considerado um dos fundadores da 
Sociologia. Ética protestante e o espírito do 
capitalismo (Rio de Janeiro: Companhia 
das Letras, 2004) é uma das suas mais 
conhecidas e importantes obras. Cem anos 
depois, a IHU On-Line dedicou-lhe a sua 
101ª edição, de 17-5-2004, intitulada Max 
Weber. A ética protestante e o espírito do 
capitalismo 100 anos depois, disponível para 
download em http://bit.ly/ihuon101. De Max 
Weber o IHU publicou o Cadernos IHU 
em Formação nº 3, 2005, chamado Max 
Weber – o espírito do capitalismo disponível 
em http://bit.ly/ihuem03. Em 10-11-2005, o 
professor Antônio Flávio Pierucci ministrou 
a conferência de encerramento do I Ciclo 
de Estudos Repensando os Clássicos da 
Economia, promovido pelo IHU, intitulada 
Relações e implicações da ética protestante 
para o capitalismo. (Nota da IHU On-Line)

LEIA MAIS
 — “É preciso reinventar a democracia à altura do século XXI”. Entrevista especial com Sandro 
Chignola publicada na revista IHU On-Line, nº 455, de 29-9-2014, disponível em http://bit.
ly/1mKWt7c.

 — Sobre o dispositivo. Foucault, Agamben, Deleuze. Artigo de Sandro Chignola publicado no 
Cadernos IHU ideias, nº 214, disponível em http://bit.ly/2ejYsyl.

 — Uma antropologia processual para pensar novos sujeitos e o comum. Entrevista especial 
com Sandro Chignola, publicada nas Notícias do Dia 28-9-2015, disponível em http://bit.
ly/1FIrBhj. 

Não existe uma 
natureza huma-
na: existem pro-
cessos históricos 

que a definem 
como tal, e so-
bre essa defini-
ção, de vez em 
quando, os ho-
mens se opuse-
ram, dividiram 
e combateram
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A emergência de uma 
nova “arte de morrer”
Peter Phan reflete sobre a necessidade de construir formas de encarar o fim da 
vida com honestidade e sobriedade, sem exageros, mas também sem banalizações

Por João Vitor Santos | Tradução Walter O. Schlupp

Para o teólogo Peter Phan, é 
mais do que necessário, nos 
dias de hoje, conferir um outro 

sentido à morte. Isso porque ela saiu 
de uma perspectiva densa e pesada 
para o que se vê hoje, não uma mor-
te mais leve, e sim uma morte sequer 
pensada ou problematizada. “Mais do 
que nunca, precisamos de uma nova ars 
moriendi [arte de morrer]”, pontua. E 
ressalva: “Claro que não do tipo de fins 
da Idade Média, que procurava assus-
tar os moribundos para se converterem 
no leito de morte para evitar o inferno 
eterno”. Phan destaca a necessidade 
de construir um entendimento sobre o 
fim da vida que “faça sentido para nós, 
cidadãos do mundo moderno, que com 
um clique de mouse dispomos de um 
vasto repositório de informações sobre 
a fisiologia e a psicologia de morrer”.

Na entrevista a seguir, concedida por 
e-mail à IHU On-Line, o teólogo apro-
funda as reflexões sobre como a ciên-
cia de hoje interfere nas relações en-
tre vida e morte. “A negação da morte 
também é promovida por tecnologias 
médicas modernas que conseguem 

prolongar a vida quase que indefinida-
mente”, dispara. E nesse exercício de 
construir uma outra “arte de morrer”, 
passa pelas concepções orientais da 
morte e suas distinções com a cultura 
do ocidente, essencialmente o cristia-
nismo. E, seja em que cultura for, re-
força a necessidade de uma perspecti-
va que entenda que, “além do aspecto 
biológico, a morte é também e princi-
palmente um acontecimento humano, 
um ato que afeta não só o corpo, mas a 
pessoa inteira”.

Peter C. Phan detém a Cátedra Ig-
nacio Ellacuría de Pensamento Social 
Católico na Universidade de Georgeto-
wn, nos Estados Unidos. Nasceu no Vie-
tnã e emigrou como refugiado para os 
Estados Unidos em 1975. Ele tem três 
doutorados e publicou mais de 30 livros 
e 350 ensaios sobre vários temas teo-
lógicos. Entre seus últimos livros, des-
tacamos Living into Death, Dying into 
Life: A Christian Theology of Death and 
Life [Viver rumo à Morte, Morrer rumo 
à Vida: Uma Teologia Cristã da Morte e 
da Vida Eterna] (2014).

Confira a entrevista.

IHU On-Line – É difícil falar so-
bre a morte e o morrer em nossa 
cultura contemporânea?

Peter Phan – Sob vários aspec-
tos, hoje em dia é muito difícil e 
incômodo falar sobre a morte e o 
morrer. Historiadores da cultura 
contemporâneos como Ernest Be-
cker1 observaram que nos tempos 

1 Ernest Becker (1924-1974): foi um an-
tropólogo cultural, escritor e estudioso da 
interdisciplinaridade científica. Tornou-se 

modernos têm ocorrido uma “ne-
gação da morte” generalizada, es-
pecialmente no Ocidente. Há mui-
tas práticas que parecem confirmar 
esse ponto de vista. Considerando 
que em tempos pré-modernos as 
pessoas envelheciam, adoeciam e 
morriam em suas casas, cercadas 

amplamente conhecido ao receber o Prêmio 
Pulitzer de Não Ficção Geral em 1974 por seu 
livro A Negação da Morte. (Nota da IHU 
On-Line)

por seus entes queridos, hoje as 
pessoas de idade são deslocadas 
para asilos, doentes terminais fi-
cam confinados em hospitais, e 
os moribundos passam os últimos 
momentos de sua vida sozinhos 
e inconscientes, longe de suas 
famílias.

Assim, a velhice, doença fatal, 
a morte e o morrer são realidades 
ocultas para a maioria das pessoas, 
especialmente as jovens. A nega-
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A morte dos seres humanos im-
plica mais do que a morte de 
animais, e parte da diferen-
ça reside na nossa consciên-

cia de nossa mortalidade

ção da morte também é promovida 
por tecnologias médicas modernas 
que conseguem prolongar a vida 
quase que indefinidamente. Pesso-
as falecidas devido a uma doença 
incurável podem ter seus corpos 
ultracongelados, na esperança de 
uma cura futura (criônica).

Após a morte de uma pessoa, os 
membros da família geralmente 
não assistem à preparação do ca-
dáver para o enterro, o que lhes 
daria a oportunidade de encarar 
a morte face a face. Ao invés, o 
trabalho é terceirizado para profis-
sionais da funerária. Muitas vezes, 
procura-se dar ao cadáver a apa-
rência mais natural possível, por 
vezes até mais “viva” do que an-
tes. Enquanto isso, como funerais 
se tornaram um negócio multibilio-
nário, a morte e o morrer acabam 
marginalizados da vida cotidiana.

Rito fúnebre hoje

Rituais fúnebres, como velório, 
missa de corpo presente e o en-
terro no cemitério raramente são 
eventos comunitários. Na melhor 
das hipóteses, são frequentados 
apenas pelos membros da família 
e amigos. Cada vez mais, dá-se 
preferência à cremação em lugar 
do enterro. Embora legítima por 
muitas razões, não por último fi-
nanceiras e ecológicas, ela priva os 
sobreviventes e os enlutados da ex-
periência de testemunhar o desa-
parecimento definitivo e a ausên-
cia definitiva da pessoa falecida.

IHU On-Line – Admitindo-se esta 
“negação da morte” na cultura 
ocidental contemporânea, será 
que o progresso científico e mé-

dico nos permite falar sobre a 
morte com maior precisão do que 
antes? Será que não alcançamos 
uma definição mais precisa da 
morte?

Peter Phan – Talvez mais do que 
qualquer outro ato humano, a mor-
te é um evento multidimensional, 
resistindo, por isso, a uma defini-
ção clara. Há, naturalmente, um 
aspecto biológico ou fisiológico. 
Neste ponto, ciência e medicina 
podem nos fornecer critérios ve-
rificáveis. O primeiro é a cessação 
da respiração e dos batimentos 
cardíacos, indicada por um eletro-
cardiograma plano, quando então 
se registra “morte clínica”.

No entanto, o critério cardiopul-
monar é insatisfatório, porque ago-
ra, graças às diversas tecnologias 
de reanimação e máquinas que re-
alizam o trabalho do coração e dos 
pulmões, as pessoas “clinicamente 
mortas” podem ser buscadas de 
volta à vida. Assim, pessoas cujos 
cérebros deixaram de funcionar e 
não têm consciência – pessoas em 
estado vegetativo permanente, 
sem chance de recuperação – po-
dem ser declaradas ainda vivas. 
Em consequência disso, propõe-se 
um segundo critério, qual seja, “a 
morte do cérebro inteiro”, carac-
terizada pela ausência de respos-
ta a estímulos externos, de movi-
mento espontâneo, respiração, de 
reflexos cerebrais e espinhais, e 
de atividades cerebrais (represen-
tada por um eletroencefalograma 
plano).

Alguns cientistas argumentam, 
no entanto, em favor de um cri-
tério menos restritivo para a mor-
te clínica. Propõem que não seja 

necessário haver “morte cerebral 
total”, mas apenas a morte do ne-
ocórtex. No cérebro, o neocórtex 
é a sede da consciência, constituí-
da de percepção sensorial, lingua-
gem, memória e pensamento. O 
córtex pode estar morto, enquanto 
outras partes do cérebro podem 
continuar funcionando, muitas ve-
zes por anos, como no famoso caso 
de Karen Ann Quinlan2. Segundo 
este terceiro critério, a cessação 
da consciência, e não o funciona-
mento biológico, é que determina 
decisivamente a morte clínica.

Esta discussão sobre quando 
ocorre a morte clínica não é mera 
questão científica abstrata, mas 
de grande relevância para ques-
tões práticas, como a remoção de 
órgãos para doação. Em que ponto 
exatamente os órgãos podem ser 
legalmente removidos para trans-
plante: a cessação da respiração e 
dos batimentos cardíacos, a mor-
te do neocórtex, ou a morte do 
cérebro inteiro? A resposta a esta 
questão é de grande importância 
pragmática, uma vez que, quanto 
mais cedo os órgãos são removidos, 
melhor a chance de sucesso do 
transplante.

Um acontecimento 
humano

Além do aspecto biológico, a 
morte é também e principalmen-
te um acontecimento humano, 
um ato que afeta não só o corpo, 
mas a pessoa inteira. Pode-se dizer 
efetivamente que a morte de uma 

2 Karen Ann Quinlan (1954-1985): norte- 
americana que se tornou uma figura impor-
tante na história do direito de morrer nos 
Estados Unidos. Quando tinha 21 anos, ficou 
inconsciente depois de ter consumido diaze-
pam junto com álcool, entrando em coma, 
seguido por um estado vegetativo persisten-
te. Depois que médicos recusaram o pedido 
de seus pais, Joseph e Julia Quinlan, de des-
conectar o respirador de Quinlan, que eles 
acreditavam ser um meio extraordinário de 
prolongar sua vida, seus pais entraram com 
um processo para desligar os aparelhos. O 
caso de Quinlan continua levantando ques-
tões importantes na teologia moral, bioética, 
eutanásia, um tutor legal e direitos civis. Seu 
caso afetou a prática da medicina e da lei em 
todo o mundo. Um resultado significativo de 
seu caso foi o desenvolvimento de comitês de 
ética formais em hospitais, casas de repouso 
e asilos. (Nota da IHU On-Line)
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pessoa humana é mais do que a de 
um cão. A morte humana apresenta 
significados que a medicina e ou-
tras ciências físicas não conseguem 
sondar. Para compreender esses 
significados é preciso recorrer a 
outras disciplinas, como psicolo-
gia, filosofia e teologia.

IHU On-Line – O senhor mencio-
nou casos de pessoas que haviam 
sido declaradas clinicamente 
mortas e foram trazidas de volta 
à vida. Pode falar mais sobre es-
ses casos?

Peter Phan – Muitas vezes esses 
casos são denominados “Experiên-
cias de Quase-Morte” – EQM. Em 
seu livro Vida após a Vida (1975)3, 
o Dr. Raymond Moody4, psiquiatra, 
apresentou uma centena de casos 
de pessoas que tinham estado “cli-
nicamente mortas” e depois volta-
ram à vida. Desde então, tem havi-
do numerosos estudos sobre EQM. 
Relata-se que, nos últimos 50 anos, 
mais de 25 milhões de pessoas no 
mundo tiveram algum tipo de EQM.

Existe um padrão geral de EQM, 
que inclui: ter uma experiência 
fora do corpo; estar num túnel; 
ver uma luz; encontrar parentes 
ou amigos falecidos, ou persona-
gens religiosos; ter uma sensação 
de paz e bem-estar; lembrar-se da 
vida em retrospecto ou passar a 
vida em revista; relutar em voltar 
à vida; e mudar para uma vida me-

3 Vida Depois da Vida – A Investiga-
ção do Fenômeno de Sobrevivência à 
Morte Corporal: é um dos três livros sobre 
experiência de quase-morte escritos pelo Dr. 
Raymond Moody. O livro, amplamente co-
nhecido nos Estados Unidos, deu origem ao 
filme homônimo Vida Depois da Vida pelo 
qual Raymond Moody recebeu uma medalha 
de bronze na categoria “Relações Humanas” 
no Festival de cinema de Nova Iorque. A par-
tir do estudo descrito no livro, e com o auxílio 
dos depoimentos de cerca de 150 pessoas que 
sofreram de morte clínica ou aos quais havia 
sido diagnosticado que tinham quase morri-
do, Moody concluiu que existiam nove expe-
riências comuns à maioria das pessoas que 
passaram pelas Experiências de Quase-Morte 
– EQM. (Nota da IHU On-Line)
4 Raymond Moody (1944): psiquiatra, 
psicólogo, parapsicólogo e filósofo natural 
de Porterdale, Geórgia, Estados Unidos. É 
amplamente conhecido como autor de livros 
sobre vida depois da morte e experiências de 
quase-morte, um termo criado pelo próprio 
em 1975. (Nota da IHU On-Line)

lhor depois de voltar à vida. Nem 
todas as EQM são positivas. Entre 9 
e 23% dos casos são descritos como 
desagradáveis, amedrontadores e 
ameaçadores.

Como um todo, a existência de 
EQM não é negada. Suas implica-
ções, no entanto, são muito con-
troversas. Muitos, especialmente 
pessoas religiosas, interpretam 
EQM como atividades mentais após 
a morte clínica e como provas de 
que há vida após a morte. Já ou-
tros, especialmente os cientistas, 
tendem a pensar que EQM não são 
eventos post-mortem e podem ser 
explicados inteiramente como pro-
cessos biológicos e químicos no cé-
rebro e no corpo.

IHU On-Line – Além das ciên-
cias, a teologia também estuda a 
morte e a vida após a morte?

Peter Phan – Havia um tratado 
de teologia conhecido em latim 
como De Novissimis5, literalmen-
te “Das últimas coisas.” Era con-
venientemente ensinado no final 
do currículo teológico, depois de 
se ter estudado todas as outras 
doutrinas. As “últimas coisas” aí 
referidas são os últimos aconteci-

5 Novíssimos (De Novissimis): na doutri-
na católica, os últimos acontecimentos que 
afetarão cada indivíduo no fim de sua jorna-
da terrestre são chamados de “Novíssimos”. 
São eles: morte, juízo, purgatório, inferno e 
paraíso. O estudo dos Novíssimos também é 
conhecido como Escatologia individual, pois 
trata exclusivamente do estudo individual do 
destino das almas após a morte, diferencian-
do-se assim da Escatologia coletiva, que visa 
estudar os últimos acontecimentos relativos a 
toda a humanidade, segundo a mesma óptica 
cristã. (Nota da IHU On-Line)

mentos da vida humana, ou seja, a 
morte e o que ocorre após a morte, 
o juízo particular, o inferno, o pur-
gatório, o céu, a ressurreição dos 
mortos, a volta de Cristo em glória 
e o Juízo Final. O foco principal do 
tratado De Novissimis é o destino 
eterno do indivíduo. Seu estilo é 
muito parecido com uma reporta-
gem jornalística sobre o que vai 
acontecer na vida após a morte, 
especialmente em sua descrição 
dos aspectos terríveis da morte, 
com os demônios circulando o leito 
de morte para arrebatar as almas 
dos pecadores, e das torturas do 
inferno em incessantes chamas de 
fogo, na esperança de trazer cris-
tãos insubmissos de volta para o 
estreito caminho que leva ao céu.

Mais recentemente, esse foco 
individualista foi amplamente ex-
pandido para incluir o destino de 
toda a humanidade e até mesmo 
do próprio cosmos. Muita atenção 
se tem dado atualmente à conexão 
entre nossa existência terrena e a 
vida eterna, nosso dever de prote-
ger a Terra, à qual o Papa Francis-
co6 dá a linda designação de “nossa 
casa comum”7 , a transformação 
do cosmos no fim dos tempos e o 
cumprimento da própria história 
no reino de Deus. Quem estiver in-
teressado em saber o que a Igreja 
Católica ensina sobre estes temas 
poderá consultar o Catecismo da 
Igreja Católica, n. 988-10508. Fe-
lizmente, o Catecismo abandonou 

6 Papa Francisco (1936): argentino filho de 
imigrantes italianos, Jorge Mario Bergoglio 
é o atual chefe de estado do Vaticano e Papa 
da Igreja Católica, sucedendo o Papa Bento 
XVI. É o primeiro papa nascido no continente 
americano, o primeiro não europeu no papa-
do em mais de 1200 anos e o primeiro jesuíta 
a assumir o cargo. A edição 465 da revista 
IHU On-Line analisou os dois anos de pon-
tificado de Francisco. Confira em http://bit.
ly/1Xw2tgu. Leia, ainda, a edição Amoris La-
etitia e a ‘ética do possível’. Limites e possi-
bilidades de um documento sobre ‘a família’, 
hoje, disponível em http://bit.ly/1SseNSc e a 
edição O ECOmenismo de Laudato Si’, dis-
ponível em http://bit.ly/1S6Luik. (Nota da 
IHU On-Line)
7 Sobre o tema, acesse a revista IHU On-
-Line, número 469, de 3-8-2015, intitulada 
O ECOmenismo de Laudato Si’, disponível 
em http://bit.ly/1PQo04f. (Nota da IHU 
On-Line)
8 A íntegra do documento está disponível 
no site do Vaticano. Acesse em http://bit.
ly/2eGLkSq. (Nota da IHU On-Line)

Mais do que 
nunca, a espe-
rança parece 

ser uma virtude 
muito necessá-

ria e difícil para 
o nosso tempo
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as tradicionais imagens escabrosas 
na descrição da vida após a morte.

IHU On-Line – O que ensina o 
Antigo Testamento sobre a morte 
e o morrer?

Peter Phan – A Escritura Hebrai-
ca, que os cristãos chamam de 
Antigo Testamento da sua Bíblia, 
apresenta dois pontos de vista 
opostos sobre a morte e o morrer. 
Num aspecto, considera a morte e 
o morrer como um processo natural 
da vida. O salmo 90 formula-o com 
uma visão muito clara:

Os dias da nossa vida contam se-
tenta anos,

talvez oitenta, se formos fortes;

mesmo assim, toda sua extensão 
é de labuta e problemas;

eles logo terão passado, e nós 
nos iremos (v. 10).

A morte não é algo a ser temido, 
especialmente se ela vier no final 
de uma vida abençoada com lon-
gevidade, riqueza e descendência. 
Para a Bíblia, o que é aterrorizante 
sobre a morte não é o encerramen-
to da vida, que é visto como uma 
necessidade biológica, mas a perda 
de comunhão com Deus. Os mor-
tos, tanto justos quanto injustos, 
descem todos ao Xeol (Hades, em 
grego; tradução vernácula: infer-
no), habitam esse lugar tenebroso 
como “máscaras”, separados de 
Deus. Ou como o autor do salmo 88 
clama a Deus:

Porque minha alma está cheia de 
angústia,

E a minha vida se aproxima do 
Xeol.

Já me contam entre os que des-
pencam no abismo ...

Como aqueles de quem não mais 
te lembras,

pois estão separados da tua mão 
(3-5).

Por outro lado, em contraste com 
essa visão naturalista da morte, há 
uma outra, de perspectiva teológi-
ca, que vê a morte como castigo 
pelo pecado. As páginas de abertu-

ra da Bíblia começam com a cria-
ção do mundo por Deus como uma 
coisa boa, seguindo-se a história da 
falta de confiança em Deus e, por 
parte da humanidade, da desobe-
diência à ordem de Deus de não co-
mer da árvore do conhecimento do 
bem e do mal, sob pena de morte 
(Gênesis 2,17). Se os primeiros pais 
foram criados imortais ou não, a 
Bíblia não diz explicitamente, mas 
fica claro que a morte agora é um 
castigo pelo pecado. Deus disse a 
Adão depois de sua transgressão:

Com o suor do teu rosto

comerás o pão

até que voltes à terra,

porque dela foste tomado;

tu és pó,

e ao pó tornarás (Gênesis 3,19).

IHU On-Line – O Novo Testamen-
to sustenta o mesmo ensinamen-
to sobre a morte e o morrer?

Peter Phan – Visto que a Escritu-
ra Hebraica é parte da Bíblia cris-
tã, os cristãos também aceitam a 
doutrina sobre a morte e o morrer 
como fim natural da vida e também 
como punição pelo pecado de Adão 
e Eva. No entanto, destaque no 
Novo Testamento é o aspecto puni-
tivo da morte, e por razões óbvias, 
uma vez que sua ênfase é sobre o 
ato de salvação da humanidade, 
por Deus, do pecado e da morte 
através da morte de Jesus.

Esta visão da morte como puni-
ção para o pecado é reiterada por 

Paulo: “Assim como o pecado en-
trou no mundo por um homem, e 
a morte veio através do pecado, 
assim a morte se espalhou a todos, 
porque todos têm pecado” (Roma-
nos 5,12). Mais tarde, na mesma 
carta, ele diz laconicamente: “O 
salário do pecado é a morte” (Ro-
manos 6,23). Deve salientar-se, de 
imediato, que, em contraste com 
as nossas preocupações contempo-
râneas, o enfoque da Bíblia, e de 
Paulo em particular, não é biológi-
co. Seu interesse não está nos as-
pectos fisiológicos da morte, nem 
na questão se a morte como fim da 
vida é o castigo pelo pecado (pode-
-se pensar que não seja), e sim na 
morte como símbolo e resultado 
de nossa oposição a Deus e sepa-
ração dele, que é Autor da vida 
(Atos 3,15). Como diz Paulo: “Visar 
a carne é morte” (Romanos 8, 6), 
onde carne (em grego: sarx) repre-
senta tudo que se opõe a Deus.

A Primeira Carta de João distin-
gue entre “pecado que é mortal” 
e “pecado que não é mortal” (5, 
16-17). Ela continua, dizendo: 
“Quem não ama permanece na 
morte” (3,14). O livro do Apocalip-
se fala da “segunda morte” (2,11; 
ver também Judas 12), isto é, da 
perdição eterna. A Bíblia trata é 
dessa “morte espiritual”, da qual 
a morte física é um símbolo. A vi-
são bíblica da morte é teológica e, 
mais precisamente, soteriológica9, 
isto é, tem a ver com a nossa sal-
vação. A Bíblia diz respeito apenas 
à morte como realidade ligada ao 
pecado, à redenção e ressurreição. 
É uma característica interessante 
do Novo Testamento que a palavra 
grega nekrós [morto] geralmente 
ocorre em conexão com a ressur-
reição dos mortos. A morte como 
tal é tratada apenas de passagem 

9 Soteriologia: é o estudo da salvação hu-
mana. A palavra é formada a partir de dois 
termos gregos σωτήριος [Soterios], que signi-
fica “salvação” e λόγος [logos], que significa 
“palavra”, ou “princípio”. Cada religião ofere-
ce um tipo diferente de salvação e possui sua 
própria soteriologia, algumas dão ênfase ao 
relacionamento do homem em unidade com 
Deus, outras dão ênfase ao aprimoramento 
do conhecimento humano como forma de se 
obter a salvação. O tema da soteriologia é a 
área da Teologia Sistemática que trata da 
doutrina da salvação humana. (Nota da IHU 
On-Line)

Precisamos ago-
ra é de uma ‘arte 
de morrer bem’ 
que nos ajude 
a encarar nos-
sa mortalidade 
com honestida-
de e sobriedade
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e indiretamente, como algo de que 
Cristo nos salvou por meio de sua 
própria morte e ressurreição.

IHU On-Line – O que a morte de 
Jesus tem a nos dizer sobre como 
devemos morrer?

Peter Phan – Um dos paradoxos 
da fé cristã é que a morte é ven-
cida somente pela morte. E mais 
precisamente, pela mais vergonho-
sa das mortes, que é a morte do 
Jesus inocente na cruz. Este é o 
fio condutor do Novo Testamento, 
especialmente das cartas de Pau-
lo. Naturalmente, o tema central 
é a ressurreição e glorificação de 
Jesus, mas sua morte é o meio de 
entrada, a porta para a vida. Uma 
convicção profunda da fé cristã é 
que, por meio de sua morte, Cristo 
destruiu o pecado e, portanto, sua 
consequência, a morte. Claro, ao 
longo de toda a história, os cristãos 
continuam a sofrer a morte física, 
mas por causa da morte de Cristo, 
a morte foi roubada de seu agui-
lhão, como uma cobra que ainda 
pode morder, mas que perdeu seu 
veneno. 

Paulo afirma que “Cristo, tendo 
sido ressuscitado dentre os mortos, 
jamais voltará a morrer. A morte dei-
xou de ter domínio sobre ele” (Roma-
nos 6: 9). Triunfante, Paulo escreve: 
“A morte foi tragada pela vitória” 
na morte e ressurreição de Cristo. E 
provoca: “Onde está, ó morte, a tua 
vitória?” (1 Coríntios 15,55).

Para Paulo, aqueles que foram 
batizados foram batizados na mor-
te de Cristo e “com ele foram se-
pultados na morte, para que, como 
Cristo foi ressuscitado dentre os 
mortos pela glória do Pai, assim 
também nós andemos em novidade 
de vida” (Romanos 6, 4). Os cris-
tãos foram libertados de uma tripla 
escravidão: da lei, do pecado e da 
morte (Romanos 8, 2). A morte fí-
sica não nos pode mais separar do 
amor de Deus em Cristo Jesus (Ro-
manos 8, 38-39).

Morte e velhice

Muitas vezes temos inveja de 
quem morre depois de uma vida 

longa, mas sem experimentar os 
efeitos debilitantes e humilhantes 
da velhice e da doença. Claro, po-
demos orar por essa bênção. Mas 
talvez haja vantagens espirituais 
na idade avançada e em doenças 
terminais. Psicologicamente é difí-
cil pensar na mortalidade em ple-
na juventude e vigor. Mas quando 
a visão fica precária, ouvimos mal, 
os passos vacilam, quando o mero 
levantar-se da cama para um novo 
dia passa a ser uma provação físi-
ca, quando depender dos outros 
para realizar as mais simples fun-
ções corporais, e especialmente 
quando somos informados de que 
nossos dias estão contados, é difí-
cil – e bobagem – ignorar as batidas 
da morte na nossa porta.

Assim nos é dada a graça – e o 
tempo – para aprendermos a lar-
gar, a nos conformar, a prender-
-se a Deus, com paciência e con-
fiança. Nos últimos dias de nossa 
vida, podemos lamentar em de-
sespero, como Jesus fez na cruz: 
“Meu Deus, meu Deus, por que me 
abandonaste?” (Marcos 15,14) e 
dizer ao mesmo tempo, com total 
confiança, também como Jesus: 
“Pai, em tuas mãos entrego o meu 
espírito” (Lucas 23,46). Em face 
da morte, nós pecadores devemos 
orar por essa superação do deses-
pero com confiança, “agora e na 
hora de nossa morte”, lindo fecho 
do “Ave Maria”.

IHU On-Line – O que as religiões 
não cristãs ensinam sobre a mor-
te e o morrer?

Peter Phan – Em geral, as reli-
giões não cristãs não consideram a 
morte uma punição pelo pecado, 
mas como fim natural da vida, para 
o qual a pessoa precisa preparar-
-se. Por exemplo, o hinduísmo vê 
a vida humana como processo de 
quatro estágios: como estudan-
te, como ecônomo (casamento), 
como morador da floresta (gradual 
abandono dos deveres familiares) e 
como monge itinerante (a se pre-
parar para a morte mediante vida 
ascética e monástica). Sempre que 
possível, hindus devotos vão para a 
cidade sagrada de Benares ou Va-
ranasi, onde passam seus últimos 
dias preparando-se para a morte.

No budismo, Siddartha Gauta-
ma10, antes de se tornar o Buda 
(ou seja, o Iluminado ou Desperto), 
viu uma pessoa idosa, uma pessoa 
doente e uma pessoa morta e se 
deu conta de que viver é sofrer 
(sânscrito: dukkha). Posteriormen-
te o Buda ensinou uma maneira de 
libertação do sofrimento (o Cami-
nho Óctuplo). Tanto no hinduísmo 
quanto no budismo, o objetivo é ser 
livre (moksa) do ciclo de nascimen-
to-morte-renascimento (samsara). 
Nas tradições religiosas chinesas, 
como confucionismo e taoísmo, a 
morte é vista como fim natural da 
vida para o qual não há medo, des-
de que se tenha filhos para realizar 
os rituais de veneração após a mor-
te (culto aos antepassados).

Dentre todas as religiões, talvez 
o budismo tibetano ofereça a orien-
tação mais detalhada para se mor-
rer bem. Seu texto funerário, po-
pularmente conhecido como Livro 
Tibetano dos Mortos (bardo thodol, 
cujo título completo é: Libertação 
pelo Ouvir durante o Estado Inter-
mediário), é recitado pelos lamas 
sobre os moribundos ou os recém-
-falecidos para guiar a pessoa ao 
longo dos diferentes estágios in-
termediários de existência entre 

10 Siddartha Gautama: mestre religioso e 
fundador do Budismo no século VI antes de 
Cristo. Ele seria, portanto, o último Buda de 
uma linhagem de antecessores cuja história 
perdeu-se no tempo. Conta a história que ele 
atingiu a iluminação durante uma meditação 
sob a árvore Bodhi, quando mudou seu nome 
para Buda, que quer dizer “iluminado”. (Nota 
da IHU On-Line)

Uma convic-
ção profunda 
da fé cristã é 

que, por meio 
de sua mor-

te, Cristo des-
truiu o pecado
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a morte e o renascimento para 
alcançar a libertação. Não há ne-
cessidade de aceitar todos os ensi-
namentos budistas desse livro para 
se dar conta da extrema importân-
cia de se “largar” todos os anseios, 
que o Buda chama de “desejo” ou 
“ganância” (tanha), considerada a 
raiz de todos os sofrimentos, para 
se viver bem e morrer bem.

IHU On-Line – Como se preparar 
para morrer hoje?

Peter Phan – Hoje em dia, tal-
vez mais do que nunca, precisamos 
de uma nova ars moriendi [arte de 
morrer], claro que não do tipo de 
fins da Idade Média, que procura-
va assustar os moribundos para 
se converterem no leito de morte 
para evitar o inferno eterno. Mas 
uma arte de morrer que faça sen-
tido para nós, cidadãos do mundo 
moderno, que com um clique de 
mouse dispomos de um vasto re-
positório de informações sobre a 
fisiologia e a psicologia de morrer 
e temos meios de prolongar ou en-
cerrar nossa vida à vontade. Xilo-
gravuras com bandos de demônios 
chifrudos, olhos vermelhos, presas, 
cascos e caudas a cercarem nossos 
leitos de morte, prontos para arre-
batarem nossas almas e arrastá-las 
para o inferno, não mais nos ater-
rorizam. Nem as imagens do Dia do 
Juízo Final evocadas pela sequên-
cia latina Dies Irae [Dia da Ira], que 
se costumava cantar na Missa de 
Réquiem (agora chamada de Missa 
para o Sepultamento Cristão, ou a 
“missa de corpo presente”), nos 
fazem encolher de medo.

O que precisamos agora é de uma 
“arte de morrer bem” que nos aju-
de a encarar nossa mortalidade com 
honestidade e sobriedade e, acima 
de tudo, promova a “vida santa”. A 
primeira tarefa ao aprender a mor-
rer bem é encarar nossa própria 
morte de frente e honestamente. 
A tentação de usar os mais diversos 
expedientes para evitar encarar 
minha própria morte cara a cara é 
quase irresistível. Mas o preço des-
sa negação da morte é proibitivo. A 
menos que sejamos donos da nossa 
mortalidade, como argumentaram 

filósofos como Søren Kierkegaard11 
e Martin Heidegger12, a menos que, 
como diz Heidegger, assumamos 
nosso “estar-a-caminho-da-morte” 
como nossa “mais própria possibi-
lidade”, reconhecendo que eu vou 

11 Søren Aabye Kierkegaard (1813–
1855): foi um filósofo e teólogo dinamarquês. 
Kierkegaard criticava fortemente quer o he-
gelianismo do seu tempo quer o que ele via 
como as formalidades vazias da Igreja da 
Dinamarca. Grande parte da sua obra versa 
sobre as questões de como cada pessoa deve 
viver, focando sobre a prioridade da realidade 
humana concreta em relação ao pensamento 
abstracto, dando ênfase à importância da es-
colha e compromisso pessoal. A IHU On-Line 
publicou duas edições em que Kierkegaard foi 
tema de capa. São elas: A atualidade de Søren 
Kierkegaard, número 314, de 9-11-2009, dis-
ponível em http://bit.ly/2fwU0ea; e Kierke-
gaard – 200 anos depois, número 418, de 13-
5-2013, disponível em http://bit.ly/2eveVxn. 
(Nota da IHU On-Line)
12 Martin Heidegger (1889-1976): filósofo 
alemão. Sua obra máxima é O ser e o tempo 
(1927). A problemática heideggeriana é am-
pliada em Que é Metafísica? (1929), Cartas 
sobre o humanismo (1947), Introdução à 
metafísica (1953). Sobre Heidegger, confira 
as edições 185, de 19-6-2006, intitulada O sé-
culo de Heidegger, disponível em http://bit.
ly/ihuon185, e 187, de 3-7-2006, intitulada 
Ser e tempo. A desconstrução da metafísica, 
disponível em http://bit.ly/ihuon187. Confi-
ra, ainda, Cadernos IHU em formação nº 
12, Martin Heidegger. A desconstrução da 
metafísica, que pode ser acessado em http://
bit.ly/ihuem12. Confira, também, a entre-
vista concedida por Ernildo Stein à edição 
328 da revista IHU On-Line, de 10-5-2010, 
disponível em https://goo.gl/dn3AX1, intitu-
lada O biologismo radical de Nietzsche não 
pode ser minimizado, na qual discute ideias 
de sua conferência A crítica de Heidegger 
ao biologismo de Nietzsche e a questão da 
biopolítica, parte integrante do ciclo de estu-
dos Filosofias da diferença, pré-evento do XI 
Simpósio Internacional IHU: O (des)governo 
biopolítico da vida humana. (Nota da IHU 
On-Line)

morrer, não conseguiremos viver 
uma vida autenticamente humana.

A morte dos seres humanos impli-
ca mais do que a morte de animais, 
e parte da diferença reside na nos-
sa consciência de nossa mortalida-
de. Podemos, naturalmente, repri-
mir essa consciência banindo todos 
os pensamentos sobre ela, ou dis-
traindo-nos com um sem-número 
de atividades frenéticas e banais, 
ou negando-nos obstinadamente 
a entrar suavemente naquela boa 
noite, tudo isso futilmente e em 
vão. E perderemos a singular opor-
tunidade de nos prepararmos em 
verdadeira liberdade para o nosso 
ato de morrer e nosso destino final.

Reconhecimento sóbrio 
da morte

Este reconhecimento da morta-
lidade também precisa ser sóbrio, 
isto é, livre de exagero e morbi-
dade. Não deveria levar ao cinis-
mo ou desespero, acreditando que 
nada vale a pena ser feito, ou ser 
bem feito, já que a morte será o 
fim de tudo. Nem a morte deve ser 
romantizada e despojada de todos 
os seus horrores. Nem todos con-
seguirão louvar a Deus pela “Irmã 
Morte”, como São Francisco de As-
sis, ou recebê-la como “amiga”, 
como recomenda o padre holandês 
e teólogo pastoral Henri Nouwen13.

Essas atitudes em relação à mor-
te continuam sendo os ideais aos 
quais nós, pessoas comuns, aspi-
ramos, mas nunca alcançamos. 
Enquanto isso, o mínimo que pode-
mos fazer é chegar a uma conscien-
tização cada vez mais completa da 
inevitabilidade e da proximidade 
da nossa morte, embora normal-
mente não saibamos seu momento 
exato. Essa consciência não precisa 
levar à tristeza e depressão. Pelo 
contrário, nos permitirá aprovei-
tar ao máximo cada dia e momen-

13 Henri Jozef Machiel Nouwen (1932-
1996): foi um católico holandês, teólogo, pa-
dre e escritor, autor de 40 livros sobre vida 
espiritual. Trabalhou na Universidade de 
Harvard, na Universidade de Yale e no Semi-
nário Teológico de Ontário, Canadá. Seus li-
vros foram traduzidos em mais de 20 idiomas 
e venderam mais de 20 milhões de cópias. 
(Nota da IHU On-Line)

Felizmente, 
o Catecismo 

abandonou as 
tradicionais 

imagens esca-
brosas na des-
crição da vida 
após a morte
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to, vivendo-o da forma mais plena 
possível.

IHU On-Line – Na prática dessa 
ars bene moriendi [arte de mor-
rer bem], qual virtude considera 
mais necessária?

Peter Phan – No sentido mais es-
trito, os cristãos são um povo de 
esperança. Portanto sua vida deve 
ser um testemunho da esperança 
pela consumação final de todas as 
coisas em Deus. Em sua Carta aos 
Romanos, Paulo expressa sucin-
tamente como a esperança deve 
moldar completamente a vida cris-
tã: “Portanto, sendo justificados 
pela fé, temos paz com Deus por 
nosso Senhor Jesus Cristo, por meio 
de quem obtivemos acesso a esta 
graça, na qual estamos firmes, e 
nos ufanamos em nossa esperança 
de compartilhar a glória de Deus. E 
não só isso, também nos ufanamos 
em nossos sofrimentos, sabendo 
que o sofrimento produz persistên-
cia, e a persistência produz cará-
ter, e o caráter produz esperança, 
e a esperança não nos decepciona, 
porque o amor de Deus foi derra-
mado em nossos corações pelo Es-
pírito Santo que nos foi dado” (5, 
1-5).

Na concepção de esperança cris-
tã em Paulo há duas dimensões 
inter-relacionadas: primeiro, uma 
convicção absoluta da nossa parti-
cipação na paz, graça e glória de 

Deus, garantida pelo que Deus fez 
em Jesus e realizada pelo Espírito 
que foi derramado em nossos cora-
ções. Em nós, Cristo é “a esperan-
ça da glória” (Cl 1, 7). Em segundo 
lugar, nossa completa e perfeita 
participação nessas realidades di-
vinas ainda está no futuro, razão 
pela qual a virtude que devemos 
cultivar é a esperança, que nasce 
do caráter, da persistência e do 
sofrimento, e que, sobretudo, não 

decepcionará, não por causa de 
nossas obras, mas de Deus.

Mais do que nunca, a esperança 
parece ser uma virtude muito ne-
cessária e difícil para o nosso tem-
po, tanto para os doentes quanto 
para os saudáveis, para os velhos 
tanto quanto para os jovens. Cha-
vões verbosos e piegas de oferecer 

seus sofrimentos a Deus, carregan-
do sua cruz em obediência à vonta-
de de Deus e confiando na promes-
sa de recompensas mais elevadas 
na vida após a morte, embora bem-
-intencionados, muitas vezes não 
são apenas inúteis, mas piores do 
que isso. Mais úteis são o reconhe-
cimento honesto e sóbrio da cruel-
dade de doenças incuráveis e da 
senilidade humilhante. Além disso, 
numa doença dolorosa e sem pers-
pectiva e numa velhice debilitante 
não há mal algum em sentir-se an-
gustiado ou sacrílego ao clamar a 
Deus, como Jesus: “Meu Deus, meu 
Deus, por que me desamparaste?” 
(Mc 15, 34).

Mas ao nos identificarmos com o 
clamor desesperado de Jesus, es-
peramos que o Deus que não aban-
donou seu Filho na Sexta-Feira San-
ta e misteriosamente permaneceu 
em silêncio no Sábado de Aleluia, 
nos leve a uma vida nova e trans-
formada com ele no Domingo de 
Páscoa, como Ele fez com Jesus. 
É uma profunda ironia que o âma-
go da esperança cristã reside no 
mistério da Páscoa, na história de 
sofrimento, morte e ressurreição 
de Jesus, pois não há história mais 
absurda do que esta, da Inocência 
Divina condenada como Culpa Sa-
tânica. No entanto, do abismo das 
trevas e do ódio nascem a luz e o 
amor que inspiram esperança para 
a vida eterna em todo o mundo. ■

LEIA MAIS
 — As ideias e conceitos de um papa para a Ásia. Entrevista com Peter Phan, publicada na re-

vista IHU On-Line, número 470, de 17-8-2015, disponível em http://bit.ly/2f8ttEN.

 — “Ser religioso é ser inter-religioso”. Entrevista com Peter Phan, publicada na revista IHU 

On-Line, número 403, de 24-9-2012, disponível em http://bit.ly/1PkFXVx.

 — Diálogo Inter-religioso: 50 anos após o Vaticano II. Artigo de Peter Phan, publicado em Ca-

dernos Teologia Pública, número 86, disponível em http://bit.ly/1EmWAt9.

 — O pluralismo religioso e a igreja como mistério: A eclesiologia na perspectiva inter-religio-

sa. Artigo de Peter Phan, publicado em Cadernos Teologia Pública, número 75, disponível 

em http://bit.ly/2f1z0iH. 

A morte huma-
na apresenta 

significados que 
a medicina e 

outras ciências 
físicas não con-
seguem sondar
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PUBLICAÇÕES

Educação, indivíduo e biopolítica: 
A crise do governamento

O número 247 do Cadernos 
IHU ideias traz o artigo de Dora 
Lilia Marín-Díaz, da Universidad 
Pedagógica Nacional de Bogo-
tá, na Colômbia, com o título 
Educação, indivíduo e biopolí-
tica: a crise do governamento. 

Na apresentação do texto, a 
autora destaca que “os proce-
dimentos de exercitação usa-
dos pelos humanos há muitos 
séculos, para tentarmos saber 
de nós mesmos e aperfeiçoar-
mos nossos modos de existên-
cia, adotaram novas formas 
em função dos propósitos de 
sucesso e felicidade que apare-
cem como centrais nas formas 
de governamento neoliberal”. 
Assim, Dora se propõe a explo-
rar “os modos como tais asce-
ses – chamadas por Sloterdijk 
‘antropotécnicas’ – teriam fun-
cionado e funcionam nas socie-
dades atuais” manifestadas nas 
práticas educativas. Para ela, 
“esses modos de governamento 
biopolíticos, de controle e ges-
tão da vida individual, teriam 
seu contraponto em outras 
condutas que se orientam para 
práticas coletivas e de respon-
sabilização social”.

O artigo, em versão PDF está disponível em http://bit.ly/2eLEj5h.

Esta e outras edições dos Cadernos Teologia Pública podem ser obtidas diretamente no 
Instituto Humanitas Unisinos – IHU, no campus São Leopoldo da Unisinos (Av. Unisinos, 
950), ou solicitadas pelo endereço humanitas@unisinos.br.

Informações pelo telefone 55 (51) 3590-8213.



TEMA      DE CAPA IHU EM REVISTA

75

SÃO LEOPOLDO, 14 DE NOVEMBRO DE 2016 | EDIÇÃO 497

Retrovisor
Confira algumas edições da IHU On-Line já publicadas

Prisões brasileiras. O calabouço da modernidade

Edição 471 – Ano XV – 31-8-2015

Disponível em http://bit.ly/2dxoH2K

A situação do sistema carcerário brasileiro é o tema de capa desse número da 
IHU On-Line. Sistema que mantém um crescente processo de deterioração no 
qual a promessa de atender o binômio punir-ressocializar tem cada vez menos 
horizontes para se concretizar. A presente edição pretende jogar uma luz sobre 
as degradantes condições de sobrevivência da população encarcerada, cada vez 
mais invisibilizada perante a sociedade e o poder público.

1964. Um golpe civil-militar. 
Impactos, (des)caminhos, processos

Edição 437 – Ano XIV- 17-3-2014

Disponível em http://bit.ly/1Uif5pO

Por alusão aos 50 anos do Golpe de 64 e em decorrência do Ciclo de Estudos 50 
anos do Golpe de 64: Impactos, (des)caminhos, processos, faz mais do que resga-
tar a história e seus impactos em nossas sociedades, a IHU On-Line dessa segunda 
quinzena de março aborda o tema. A edição busca realizar um manifesto à me-
mória, à vida e ao direito de ser e viver em um país livre. Em sinal de respeito a 
todas as vítimas – os sobreviventes e os que tiveram menos sorte –, apresentamos 
esta edição.

Os desafios da justiça e as políticas 
para uma cultura da paz

Edição 160 – Ano V – 17-10-2005

Disponível em http://bit.ly/1JC7cKz

Nesta semana, de 19 a 21 de outubro de 2005, professores e pesquisadores 
de diversas partes do mundo, inclusive da América Latina e do Brasil, estiveram 
reunidos na Unisinos, durante o IX Simpósio da Associação Ibero-Americana de 
Filosofia e Política, debatendo o tema Os desafios da justiça e as políticas para 
uma cultura da paz. De um lado, fez-se presente uma opinião pública mundial 
que apela, com vigor, por valores humanistas, como a justiça e a cultura da paz. 
Do outro, observou-se a existência de novos cenários de guerra, em que a inse-
gurança e o fanatismo transformam os modos de convivência que herdamos do 
século passado. Para seguir nas reflexões sobre o assunto, a IHU On-Line trouxe o 
tema como destaque na edição de número 160.
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