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RESUMO

Através das lentes da sociologia das profissões e da sociologia das organizações policiais, 

desbrava-se um espaço pouco conhecido tanto para a comunidade acadêmica quanto para a 

sociedade em geral: o agir da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ou a forma de atuação de 

seus  policiais.  Para além das  competências  legais e  da identificação do lugar  da PRF no 

sistema  de  segurança  pública  do  Brasil,  o  trabalho  objetiva  se  voltar  para  seu  modus 

operandi,  dirigindo o olhar para o que seja o padrão operacional dos agentes que fazem o 

policiamento ostensivo das rodovias federais. Tal conhecimento é relevante na medida em que 

essas informações constituem um dos indicadores da qualidade do regime político existente 

em uma sociedade. O objetivo geral do presente trabalho é, portanto, investigar o exercício do 

mandato policial pela Polícia Rodoviária Federal, através da articulação entre suas dimensões 

legais/abstratas,  práticas e simbólicas.  Para tanto,  realizou-se pesquisa documental  e vinte 

entrevistas semiestruturadas, cujos produtos foram interpretados com o auxílio da análise de 

conteúdo. Após  a definição de características essenciais à função de polícia nos contextos 

democráticos, partiu-se para a apreciação dos elementos  internos e externos, sugeridos por 

Manning, que dificultam a definição clara e o cumprimento adequado de seu mandato pelas 

instituições de segurança pública (manipulação de aparências, características ocupacionais da 

profissão policial, ingerência política, controle ineficiente da atividade e o dilema entre a lei e 

a ordem). Os resultados indicam que em determinados aspectos, como o fortalecimento do 

controle legal da atividade e a tentativa de blindagem em relação à (má) influência política, a 

PRF já se encontra num estágio relativamente avançado de desenvolvimento de medidas para 

se  fortalecer  como  instituição  democrática.  Já  em  outros,  como  os  padrões  da  cultura 

ocupacional vigente interna corporis, ainda há um longo caminho a ser percorrido para atingir 

a polícia se quer em contraposição à polícia que se tem. 

Palavras-chave: Polícia Rodoviária Federal. Mandato policial. Democracia. Cultura policial.

 



ABSTRACT

Through the lenses of the sociology of professions and of the sociology of law enforcement 

organisations, an area little known to both the academic community and society in general is 

addressed  in  this  paper:  the  actions  of  the  Brazilian  Federal  Highway  Police  (Polícia 

Rodoviária Federal - PRF), or its officers’ way of working. In addition to the establishment of 

legal jurisdictions and the identification of the PRF’s standing in the Brazilian public security 

system, this work aims to look at its  modus operandi, directing its gaze at the operational 

standard of the officers who ostensibly police federal highways. Such knowledge is relevant 

to the extent in which said information constitutes one of the indicators of the quality of the 

existing  political  system in  a  society.  The  overall  objective  of  this  study is  therefore  to 

investigate  the  practice  of  law  enforcement  by  the  Brazilian  Federal  Highway Police  in 

linking  its  legal/abstract,  practical  and  symbolic  dimensions.  Documentary  research  and 

twenty semi-structured interviews took place to accomplish the afore-mentioned purpose, and 

the data collected was interpreted with the help of content analysis. After defining essential 

characteristics to the police’s role in democratic contexts, the next step was the appreciation of 

the internal and external elements, as suggested by Manning, which hinder the clear definition 

and  the  proper  fulfilment  of  their  enforcement  by  the  institutions  of  public  safety 

(manipulation of appearances, the profession’s occupational features, political  interference, 

inefficient  control  of  the  activity  and  the  dilemma  between  law  and  order).  The  results 

indicate that in certain aspects, such as the strengthening of the legal control of the activity 

and the attempt to shield itself from (bad) political influence, the PRF is already in a relatively 

advanced stage in the development of measures to strengthen itself as a democratic institution. 

In others, however, such as the standards of the current occupational culture interna corporis, 

there is still a long way to go in order to achieve the desired police as opposed to police that 

exists.

Keywords:  Polícia  Rodoviária  Federal.  Federal  Highway  Police.  Law  enforcement. 

Democracy. Police culture.
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INTRODUÇÃO

O início de tudo

Meu interesse por refletir as funções e o papel das polícias no Estado Democrático de 

Direito  cresceu  após  perceber  a  estranheza  de  amigos,  graduados  em  direito,  mas  não 

policiais,  quando  afirmei  que  a  polícia  poderia  ser  “uma das  instituições  garantidoras  da 

democracia”. Naquele momento, pela reação deles, parecia que eu  — até então advogada e 

militante da área de direitos humanos — tinha falado um grande absurdo.

É claro que não há como dissociar a ideia de polícia da de autoridade, até mesmo 

porque,  na  maioria  das  vezes,  é  nessa  condição  que  os  agentes  interagem  com  os 

administrados e é exatamente essa característica que a diferencia de várias outras instituições 

públicas (MONET, 2006). Entretanto, após a discussão do tema, restou claro que a imagem 

dos órgãos policiais dialoga muito mais com a de uma entidade que utiliza suas prerrogativas 

de forma arbitrária, utilizando-se de violência excessiva, do que com a de uma autoridade que 

protege e passa à população sensação de segurança.

Naquela ocasião, fui levada automaticamente para o ano de 2006, ao momento em que 

tive de decidir ingressar ou não no curso de formação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 

concurso que havia prestado dois anos antes — na época, sem reais pretensões de assumir o 

cargo. Percebi que aquela também era a minha visão de polícia antes de pertencer aos quadros 

de  uma de  suas  instituições.  Pior,  em relação  à  Polícia  Rodoviária  Federal,  nem mesmo 

conseguia  fazer  uma  imagem  policial  “clássica”,  imaginando  que  suas  competências  se 

limitavam apenas à fiscalização de trânsito nas rodovias.

Qual não foi minha surpresa, durante o curso, perante a diversidade de atividades que 

a PRF exerce: combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, ao trabalho escravo, 

ao tráfico de pessoas,  atuação direta na diminuição do número de acidentes e mortes nas 

rodovias  federais,  socorro  de  vítimas  de  acidentes  de  trânsito,  auxílio  aos  mais  variados 

programas de promoção da saúde para usuários das rodovias, entre tantas outras coisas.

Era comum ouvirmos que a Polícia Rodoviária Federal lida com praticamente tudo 

aquilo que acontece às margens das rodovias federais. Mais à frente, veremos que não se trata 

de um exagero.

Saí  do curso motivada a cumprir  a missão que nos foi incumbida: a de promover 
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segurança, em seu sentido mais amplo, aos usuários das rodovias. Ao entrar em exercício, 

entretanto, deparei-me com todas as dificuldades envolvidas na prática da atividade: falta de 

estrutura, relatos de corrupção e abuso de autoridade de colegas no exercício da profissão, etc. 

Mas me deparei também com um outro lado: a disponibilidade de alguns colegas em assumir 

funções de chefia, mesmo sem quase nenhum retorno financeiro; suas tentativas de fazer uma 

boa gestão; a motivação da grande maioria dos policiais, que, mesmo diante das dificuldades 

citadas, prezavam pela eficiência e pelo respeito ao público em seu trabalho; o esforço da 

Corregedoria para combater efetivamente a corrupção no órgão, dentre tantas outras práticas 

positivas.

Tais contrastes me faziam refletir diuturnamente se, na prática, a instituição1 na qual 

adentrei  tinha  realmente  condições  de  cumprir  com êxito  seu  mandato  legal.  E,  como  a 

inquietação não diminuía, decidi buscar as vias acadêmicas para responder às minhas dúvidas. 

Em 2008, submeti-me à seleção da Especialização em Segurança Pública e Cidadania ofertada 

pelo Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília (UnB); aprovada e sem saber 

exatamente o que me esperava naquele curso, pedi remoção para o Distrito Federal. 

Bacharela em Direito e acostumada a lidar com o sistema legal e sua capacidade de 

reduzir as realidades mais complexas a soluções muitas vezes simplistas entre certo e errado, 

a sociologia se mostrou para mim como um instrumento muito mais eficaz nessa tentativa de 

compreender o contexto profissional no qual eu estava inserida, uma vez que, baseada em sua 

ambicionada neutralidade valorativa (VILA NOVA, 2010), era possível investigar a realidade 

como tal, e não apenas dizer como ela deveria ser.

Segundo  Muniz  e  Silva  (2010),  saber  o  que  fazem e  como  agem as  instituições 

promotoras da segurança pública são algumas das indagações que estruturaram o campo de 

estudos policiais e que são fundamentais para o entendimento das polícias e das práticas de 

policiamento em sociedades democráticas, por incidirem sobre um ponto central: o poder de 

produção de alternativas legais e legítimas de obediência a uma dada ordem pactuada sob o 

império da lei, bem como o uso discricionário desse poder em sociedades livres e plurais.

Sendo assim, é preciso conhecer a polícia “de fato”, saber como operam seus agentes 

nas ruas, em que baseiam suas atitudes, para só depois afirmar, ou não, se está  à altura das 

expectativas e da confiança do público e se faz por merecer o mandato que lhe foi concedido 

(MUNIZ; PROENÇA, 2007a). É o que tentaremos fazer no decorrer deste trabalho em relação 

à Polícia Rodoviária Federal.  

1 A palavra  instituição será  usada  aqui  em seu  significado  extraído  do  senso  comum,  e  não  no  sentido 
sociológico de instituição social, ou seja, como sinônimo de órgão, organização ou corporação policial.
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Mas, antes de partirmos para a análise das práticas, ideias e valores, é preciso 

conhecer  um pouco  da  história  da  Instituição  e  como ela  está  inserida  no  sistema  legal 

brasileiro.

Prazer em conhecer

A Polícia Rodoviária Federal foi criada no dia 24 de julho de 1928, através do Decreto 

nº 18.323, que aprovou “o regulamento para a circulação internacional de automóveis, no 

território  brasileiro  e  para  a  sinalização,  segurança  do  trânsito  e  polícia  das  estradas  de 

rodagem”.

Da análise do citado documento, percebe-se que a norma não detalha as competências 

da nova polícia, que poucas vezes é mencionada no texto, a exemplo de seus artigos 25 e 54:

Art. 25. A fiscalização das estradas de rodagem, para execução das medidas 
de  segurança,  comodidade  e  facilidade  de  trânsito,  será  feita  pelas 
autoridades federais, estaduais ou municipais, conforme a estrada esteja sob 
o domínio da União, dos Estados ou dos Municípios.

Art. 54. Para o policiamento eficiente das estradas, serão destacados guardas 
uniformizados,  montados  em  motocicletas  ou  voiturettes automóveis 
providas de velocímetros exatos.

Criada em meio a uma norma sobre regras de trânsito, a Polícia das Estradas parece 

incumbida apenas de fiscalizar o fluxo de veículos. Entretanto, uma análise mais detalhada 

atenta para o fato de que o viés de combate ao crime acompanha a PRF desde seu nascimento: 

o artigo 87 do Decreto trata da possibilidade de perseguição a criminosos, parecendo sinalizar 

que,  já  naquele  tempo,  o  legislador  percebera  que  de  uma  abordagem  de  trânsito  pode 

frequentemente surgir uma situação criminal, não havendo como dissociar uma coisa da outra.

Art. 87. Para os casos abaixo enumerados, ficam estabelecidas as seguintes 
penas:
[…]
b) aos condutores que derem em seus veículos fuga a criminosos de qualquer 
espécie, no ato de serem perseguidos pela polícia ou pelo clamor público,  
será imposta multa de 200$000 (duzentos mil réis), sem prejuízo do processo 
criminal a que fiquem sujeitos;

Em 1945, surge a nomenclatura Polícia Rodoviária Federal,  e a  estrutura existente 
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passa a responder ao Departamento Nacional de Estradas e Rodagens (DNER) por força do 

Decreto nº 8.463. Em 1957, é criada, através do Decreto nº 42.799, a Seção de Policiamento e 

Sinalização,  passando  a  Polícia  a  ter  uma  unidade  específica  encarregada  de  suas 

competências:

Art. 6º. Compete à Seção de Policiamento e Sinalização:

I  -  orientar  e  fiscalizar,  em  articulação  com  os  D.R.F.,  os  serviços  de 
policiamento e sinalização das estradas a cargo do D.N.E.R., coordenando e 
uniformizando tanto quanto possível a ação geral;

II - prover-se dos meios necessários à prestação de informações ao público 
sobre itinerários, distâncias, segurança, transportes e recursos disponíveis ao 
longo das estradas sob jurisdição do D.N.E.R.;

III - organizar e administrar a Escola de Polícia, para formação e preparo de 
elementos  encarregados  do  policiamento  das  rodovias  sob  jurisdição  do 
D.N.E.R.

Posteriormente, com a assinatura do Decreto nº 74.606, de 24 de setembro de 1974, 

que dispôs sobre a estrutura básica do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, foi 

criada a Divisão de Trânsito e, integrada a ele, a Divisão de Polícia Rodoviária Federal 2, cujas 

competências eram as seguintes: 

À  Divisão  de  Polícia  Rodoviária  Federal  compete  a  programação,  a 
organização  e  o  controle  das  atividades  de  policiamento,  orientação  de 
trânsito e fiscalização do cumprimento da legislação de trânsito nas rodovias 
federais;  preparar,  coordenar,  orientar  e  fazer  executar  planos  de 
policiamento e esquemas de segurança especiais; colaborar com as Forças 
Armadas, órgãos de Segurança Federais, Estaduais e demais órgãos similares 
em  articulação  com  a  ASI/DG;  colaborar  nas  campanhas  educativas  de 
trânsito; programar e supervisionar a execução de comandos de fiscalização; 
fornecer  dados  sobre  acidentes  do  trânsito,  cabendo-lhe,  ainda,  assegurar 
regularidade, segurança e fluência no trânsito nas rodovias federais, proteger 
os  bens  patrimoniais  a  ela  incorporados,  bem  como  fazer  respeitar  os 
regulamentos relativos à faixa de domínio.

Finalmente, em 1988, com o advento da Constituinte, a Polícia Rodoviária Federal foi 

incluída no Sistema Nacional de Segurança Pública, composto também das Polícias Federal, 

Ferroviária Federal, Civis, Militares e Corpos de Bombeiros Militares, tendo recebido como 

missão exercer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais,  segundo disposição do art. 

144, §2º, da Constituição Federal. 

Desde 1991, integra a estrutura organizacional do Ministério da Justiça (MJ), como 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF).
2 http://186.202.127.120/~sinprfba/o-sindicato/historico/
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Ao  detalhar  a  previsão  constitucional  no  que  se  refere  à  competência  da  Polícia 

Rodoviária Federal, o sistema legal brasileiro destrinchou o patrulhamento das rodovias em 

dois grandes eixos:  1) as  atribuições de polícia  de trânsito,  a  exemplo da fiscalização de 

veículos,  do atendimento  a  acidentes,  do  auxílio  a  usuários  das  rodovias  e  da  escolta  de 

autoridades; e 2) o combate a todos os tipos de crimes que podem ocorrer nas rodovias ou em 

suas  margens,  com  destaque  para  o  tráfico  de  drogas,  a  prostituição  infantil,  os  crimes 

ambientais, o contrabando e o roubo de cargas e veículos.

As atribuições de polícia de trânsito encontram-se detalhadas no art. 21 do Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB), enquanto as de combate ao crime estão definidas no art.  1º do 

Decreto nº 1.655/95.

Atualmente, a Polícia Rodoviária Federal está presente em todo o território nacional. 

Sua estrutura conta com uma unidade administrativa central, a Sede Nacional, em Brasília, e 

unidades administrativas regionais, representadas por 22 Superintendências (GO, MT, MS, 

MG, RJ, SP, ES, PR, SC, RS, BA, PE, AL, PB, RN, CE, PI, MA, PA, SE, RO, TO) e 5 

Distritos  (DF,  AC,  AM,  AP  e  RR).  Além  disso,  é  formada  por  150  subunidades 

administrativas, denominadas Delegacias, e 413 Unidades Operacionais (UOPs), ou postos, 

totalizando, assim, mais de 550 pontos de atendimento em todo o Brasil.3 

Por vezes, em função do vasto território nacional, a PRF é o único representante do 

Poder  Público  em determinadas  regiões,  servindo,  nessas  localidades,  como principal  elo 

entre o Governo e a sociedade brasileira.

O acesso à carreira dá-se por meio de concurso público, para o qual é exigido dos 

candidatos, desde 1º de janeiro de 2013, por força da Lei nº 12.775/2012, formação de nível 

superior (em qualquer área). Essa questão da exigência do nível superior no concurso público 

para ingresso na carreira foi apontada em algumas entrevistas, inclusive, como obstáculo ao 

comprometimento  de  parcela  do  efetivo  com a  Instituição.  A campanha  para  aumentar  a 

qualificação acadêmica dos agentes  teve um efeito  colateral:  se  antes  o cargo de policial 

rodoviário  federal  era  um dos  mais  bem remunerados  entre  as  funções  públicas  de  nível 

médio, hoje é o cargo de nível superior de menor vencimento no Executivo Federal, fazendo 

com que considerável parte do efetivo continue estudando para outros concursos mais bem 

pagos.

O efetivo atual do país é de 10.320 policiais4, responsáveis pela fiscalização de cerca 

de 62 mil quilômetros de rodovias federais. Segundo a doutrina do departamento, as equipes 

3 https://www.prf.gov.br/PortalInternet/conhecaPRF.faces;jsessionid=1AB8B70BEC895D3A358007AB4AF7
6B8E.node30187P00

4 Dados retirados do Sistema de Recursos Humanos em 10/07/2015.
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deveriam ser compostas por 4 policiais. Na prática, muitas vezes contam com apenas 2 no 

plantão, fato este, inclusive, bastante relevante ao presente estudo, uma vez que possivelmente 

afeta a qualidade e a efetividade do serviço prestado.

Característica singular da Polícia Rodoviária Federal, que merece destaque, é o fato de 

seus  servidores  possuírem carreira  única,  o  que  não ocorre  em mais  nenhuma instituição 

policial do país: as Polícias Militares contam com oficiais e praças; as Civis e a Federal, com 

agentes e delegados. Acredito, inclusive, que tal fato tenha facilitado a presente pesquisa, na 

medida em que afasta uma possível barreira hierarquizada da comunicação que culturalmente 

faz parte das relações entre os diversos cargos dos demais órgãos policiais.

Pelo tipo de atividade que a PRF desenvolve, percebe-se que seus agentes estão quase 

sempre em contato com os usuários das rodovias, bem como combatem o crime de uma forma 

ostensiva, ou seja, direta, quando este ocorre em sua principal área de atuação — as rodovias 

federais. Assim, suas atribuições vão do zelo pelas condições de segurança dos veículos que 

transitam nas rodovias ao enfrentamento do crime. 

Em virtude da vasta gama de competências atribuídas à Polícia Rodoviária Federal, 

dois grandes grupos se formaram no interior do Órgão: o que entende que a Instituição deve 

permanecer priorizando as ações voltadas ao controle do trânsito, ao atendimento de acidentes 

e ao auxílio aos usuários, e o que acredita que a PRF deve seguir ampliando suas atividades,  

abarcando ações de investigação e o combate a todo o tipo de crime que ocorre nas margens 

das rodovias (e até mesmo fora delas, em parceria com outros órgãos).

Obviamente,  não  há  como  os  policiais  se  furtarem  a  atender  às  mais  diversas 

ocorrências  que  surgem no decorrer  do  serviço,  mas  atualmente  é  perceptível  no  efetivo 

operacional do Departamento uma maior valorização do combate ao crime em detrimento à 

atenção ao trânsito. Ocorre que, segundo Manning (2005), uma valorização unilateral, quando 

institucionalizada, e caso vá de encontro ao trabalho real dos policiais nas ruas, pode trazer 

consequências  danosas  ao  exercício  do  mandato  da  organização,  como  a  negligência  na 

execução das diversas outras atividades e a baixa autoestima daqueles servidores que exercem 

suas  funções  nos  postos  de  atendimento  direto  aos  usuários.  No  capítulo  3,  item  3.1, 

analisaremos esse cenário no âmbito da Polícia Rodoviária Federal.

De toda forma, acreditamos que a falta por muito tempo de um estudo que apontasse 

claramente o que faz a PRF, para subsidiar a escolha racional de suas prioridades, fez com que 

a gestão de capacitação, de valorização profissional e até mesmo de operações ocorressem 

quase  que  de  forma  aleatória,  ao  comando  das  demandas  eventuais,  de  acontecimentos 

específicos que alcançam grande visibilidade ou de vontades  políticas.  No Brasil,  poucos 
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ainda são os trabalhos nesse sentido, menos ainda em relação à Polícia Rodoviária Federal.

Por isso, acreditamos também que a identificação dos fenômenos aqui levantados, em 

relação ao verdadeiro trabalho dos agentes da PRF, com fundamentação na coleta de dados 

através  da  pesquisa  de  campo,  poderá,  inclusive  — além de  diminuir  o  insulamento  da 

Instituição (BEATO, 1999) e tornar mais transparentes as práticas institucionais à comunidade 

acadêmica e à sociedade como um todo —, auxiliar o Departamento de Polícia Rodoviária 

Federal  a  elaborar  suas  políticas  de  priorizações,  capacitação,  valorização  profissional  e 

melhoria na qualidade do serviço prestado. 

Passemos, então, à exposição dos objetivos da pesquisa.

Aonde se pretende chegar

Em um contexto democrático, no qual o Estado pretende o monopólio do uso da força 

legítima  (WEBER,  2002)  e  a  violência  privada  é  apenas  excepcionalmente  tolerada, 

compreender o que fazem e como agem as polícias é de suma importância, na medida em que 

tais informações constituem um dos indicadores da qualidade do regime político existente em 

uma sociedade (COSTA, 2004).

Em outras palavras, aprofundar o conhecimento a respeito do modo como o mandato 

policial é exercido e construir um relato das rotinas reais de resposta policial, ou seja, saber o 

que a polícia de fato faz, é importante na medida em que se abre um caminho através do qual 

se  poderá  chegar  a  uma  análise  do  serviço  prestado,  no  caso  em  questão,  pela  Polícia 

Rodoviária Federal, frente aos ideais democráticos e ao seu mandato legal, bem como propor 

melhorias.

E, apenas desvelando as práticas da Instituição, será possível analisá-las, identificar 

suas prioridades, saber de seus efeitos na formulação e execução de políticas e na autoestima 

dos policiais, bem como propor as adequações necessárias entre o comportamento policial e 

os objetivos da comunidade.

Ao final  do presente  trabalho,  portanto,  pretende-se  compreender  a  construção  do 

mandato policial no âmbito da Polícia Rodoviária Federal (PRF), deslindando seus contornos. 

Para  além  das  competências  legais  e  da  identificação  do  lugar  da  PRF  no  sistema  de 

segurança pública do Brasil,  o trabalho objetiva voltar-se para a forma de atuação desses 

policiais, seu modus operandi,  dirigindo o seu olhar para o que seja o “padrão operacional” 
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dos PRFs que fazem o “policiamento ostensivo” das rodovias federais.

Para tanto, pretende-se partir dos ideais prescritos nas normas e seguir pela análise das 

práticas policiais e dos fatores que as levam a ser como são, a fim de identificar a existência 

de hiatos entre tais elementos e observar se e como tais hiatos interferem na prestação do 

serviço ou em outros aspectos da atividade.

Confrontando  os  dados  oficiais  com  a  visão  desses  policiais  sobre  a  sua  práxis 

discricionária  no  atendimento  às  diversas  ocorrências,  este  trabalho  buscará  compreender 

como  o  mandato  público  de  polícia  se  faz  na  prática,  como  “a  autoridade  policial  é 

concretamente exercida diante  dos “fins” para os quais ela é chamada a atuar” (MUNIZ; 

SILVA, 2010), como e baseados em que os policiais, em seu cotidiano, empregam o poder de 

polícia a eles delegado e de que forma decidem quando e como atuar nas ocorrências que são 

chamados a resolver.

Ou seja, quer saber o que, de fato, faz a Polícia Rodoviária Federal, quais os termos 

dessa  “procuração  pública”  a  ela  repassada  e  quão  próxima  (ou distante)  a  realidade  do 

trabalho policial encontra-se do que “se espera que a polícia faça”. Conhecer detalhadamente 

esse  “mandato  para  o  uso  da  força”,  os  atores  e  os  meios  utilizados  diante  dos  fins 

estabelecidos pela comunidade política (polity) e seu governo, na construção negociada de 

enforcement (imposição da lei), é de vital importância no processo de se pensarem melhorias 

e políticas voltadas aos órgãos de segurança pública e, dessa forma, avançar na consolidação 

da democracia no Estado Brasileiro.

Esta pesquisa pretende contribuir, portanto, para o enriquecimento da produção e do 

debate  sociológico  que  busca  melhor  compreender  o  lugar  e  as  funções  das  polícias  na 

democracia,  permitindo  posteriormente,  de  uma  forma  mais  direta,  a  proposição  de 

adequações e melhorias na atuação da Instituição,  no intento de atingir  a “polícia que se 

quer”, em contraposição à “polícia que se tem”. 

O objetivo geral do trabalho é, assim, investigar o exercício do mandato policial pela 

Polícia  Rodoviária  Federal,  através  da  articulação  entre  suas  dimensões legais/abstratas, 

práticas e simbólicas, enquanto os objetivos específicos são os seguintes:

• Compreender o mandato público da Polícia Rodoviária Federal em sua totalidade, 

tanto  em  relação  ao  aspecto  legal  quanto  na  identificação  das  tolerâncias  (e 

exigências) sociais que excedem o legalmente previsto.

• Analisar as atividades exercidas pelos policiais rodoviários federais, identificando o 

“padrão operacional” prático da PRF.
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• Investigar  se e como a PRF exerce suas atribuições e o quanto suas atividades se 

aproximam ou se afastam da integralidade do mandato que lhe fora outorgado pela 

polity e dos princípios democráticos.

Dessa  forma,  ao  final  da  dissertação,  pretende-se  ter  respondido  às  seguintes 

perguntas:

• Quais os termos do mandato da Polícia Rodoviária Federal legalmente definido?

• O que, de fato, fazem os policiais rodoviários federais? Em outras palavras, quais 

são suas práticas cotidianas “reais”? 

• Que critérios (formais/práticos) utilizam os policiais para exercer o poder de polícia 

a eles delegado? 

• Em que medida as práticas institucionais se afastam do mandato definido e quais os 

fatores que influenciam nessa dinâmica?

Os meios de transporte

Para  responder  às  perguntas  acima,  a  presente  pesquisa  lançou mão dos  seguintes 

métodos: 

• Pesquisa  bibliográfica,  a  fim  de  fundamentar  a  pesquisa  nas  teorias 

sociológicas mais relevantes desenvolvidas sobre o tema.

• Pesquisa  documental na  legislação  federal  e  nos  normativos  internos  do 

Ministério  da  Justiça  e  do  Departamento  de  Polícia  Rodoviária  Federal,  para 

descrever detalhadamente o que seria o mandato legal do DPRF.

• Pesquisa documental realizada nos arquivos e na base de dados do DPRF, a fim de 

listar, com precisão, as atividades exercidas pelos policiais rodoviários federais.

• Realização de 20 entrevistas semiestruturadas entre policiais ocupantes de cargos 

de chefia,  administrativos  e  operacionais  (lotados nos  postos  de  fiscalização e 

integrantes  de  grupos  especiais),  para  melhor  compreender  a  Instituição  e  as 

impressões que eles têm da própria atividade.
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• Análise de conteúdo, a  fim de interpretar os textos  desenvolvidos a partir  dos 

demais métodos utilizados.

Ao refletir sobre meu objeto de pesquisa — investigar o exercício do mandato policial 

pela Polícia Rodoviária Federal, através da articulação entre suas dimensões legais/abstratas, 

práticas e simbólicas —, percebi imediatamente que a utilização de apenas uma técnica não 

seria suficiente para responder a perguntas como “Quais os termos do mandato da Polícia 

Rodoviária Federal legalmente definido?”,  “O que, de fato,  fazem os policiais rodoviários 

federais?  Em  outros  termos,  quais  são  suas  práticas  cotidianas  ‘reais’?”,  “Que  critérios 

(formais/práticos) utilizam os policiais para exercer o poder de polícia a eles delegado?” ou 

“Em que medida as práticas institucionais se afastam do mandato definido e quais os fatores 

que influenciam nessa dinâmica?”.

Assim,  a  necessidade de  acesso direto  não só ao  registro das  práticas,  mas  a  elas 

propriamente ditas e a seus relatos,  levou-me a decidir primordialmente pela utilização das 

técnicas  de  análise  de  documentos  (registros)  e  entrevistas  (relatos  e  representações)  no 

ambiente de trabalho, o que possibilitou também a observação indireta das práticas em si.

Quanto à análise de documentos, não houve qualquer tipo de problema para acessá-

los, em virtude da minha posição como membro da instituição pesquisada, como também pelo 

fato de a pesquisa ter sido previamente autorizada pela Chefia Máxima do Órgão, quando do 

deferimento  do  meu  pedido  de  licença.  Ao contrário,  tive  livre  acesso  a  todos  os  dados 

solicitados.

Em relação às entrevistas, optei pelas semiestruturadas por entender que certa margem 

de liberdade traria a informalidade necessária para que os policiais entrevistados se sentissem 

de fato à vontade para falar sobre suas experiências, ideias e valores, como também sobre os 

diversos fatores que consideram interferir no cumprimento do mandato.

De  fato,  com  exceção  de  dois  policiais  que  ao  final  da  entrevista  pediram  o 

desligamento do gravador para falar de assuntos mais delicados (como o abuso de autoridade) 

— mas mesmo assim não se furtaram a tratar do tema —, não senti resistência de entrevistado 

algum. Esperava, inclusive, que parte dos ocupantes dos cargos de chefia se ativessem ao 

discurso institucional ou que alguns dos policiais operacionais “maquiassem” suas práticas, 

mas, ao contrário, todos falaram abertamente sobre os temas propostos, mesmo quando ia de 

encontro ao sistema legal, como também relataram fartamente os problemas da corporação, 

como se poderá ver adiante.

Dez  entrevistas  foram  realizadas  na  Sede  da  PRF,  em  Brasília,  e  outras  dez  na 
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Superintendência  Regional  de  Pernambuco,  no  Recife.  Importante  frisar  que  foram 

entrevistados  policiais  oriundos  de  todas  as  regiões  do  país,  com diferentes  experiências 

institucionais e de ambos os sexos, para que fosse possível ter uma representação mais ampla 

e visões mais variadas sobre as práticas policiais. No entanto, para que não haja possibilidade 

de identificação dos policiais entrevistados, principalmente quando abordam assuntos mais 

delicados e polêmicos, identificaremos os trechos das entrevistas apenas com as expressões 

“policial  administrativo”  (aqueles  que  atualmente  trabalham  na  administração,  já  tendo 

trabalhado ou não na área operacional) ou “policial operacional” (aqueles que trabalham na 

atividade  fim,  em  postos  ou  grupos  especiais,  já  tendo  trabalhado  ou  não  na  área 

administrativa), evitando distinções de sexo, geográficas, hierárquicas ou de lotação.

Por  fim,  sobre  a  análise  de  conteúdo,  justifico  sua  escolha  por  concordar  com 

Chizzotti (2006) e entender que, muito além de quantificar temas e ideias, tal método busca 

alcançar  os  sentidos  e  significados,  explícitos  ou  ocultos,  dos  textos  produzidos  após  a 

pesquisa de campo, bem como compreender os valores, a mentalidade e as intenções dos 

produtores  das  comunicações,  relacionando  as  palavras  com  o  contexto  em  que  estão 

inseridas. 

Após repassado o caminho metodológico, passemos a expor a rota teórica.

O percurso escolhido

A fim de atingir os objetivos propostos, o ponto de partida teórico desta dissertação é o 

conceito de  mandato ocupacional,  oriundo da sociologia das profissões,  desenvolvido por 

Hugues (1964). O mandato refere-se à função específica de uma determinada atividade, às 

suas competências, como também ao movimento de tentar estabelecer a conduta adequada de 

outros indivíduos em relação às questões concernentes àquele determinado trabalho.

Na continuação,  tentamos  delimitar  o  conteúdo do mandato  policial  e,  para  tanto, 

recorremos à teoria de Bittner (1990), que identifica o uso da força como o atributo comum 

que articula as expectativas sociais em tudo que a polícia é demandada a fazer, assim como o 

conteúdo  substantivo  de  tudo  que  a  polícia  faz.  Ou  seja,  o  policial,  e  apenas  ele,  está 

equipado, autorizado e é requerido para tratar com toda a exigência na qual a força possa ter 

de ser usada para combatê-la.
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Ciente de que o uso da força não pode ser ilimitado, dialogamos posteriormente com o 

pensamento de Muniz e Proença Júnior (2014), cujos ensinamentos nos apontam um caminho 

para a definição de características essenciais à função de polícia nos contextos democráticos. 

Por fim, Manning (2005) praticamente nos fornece um guia a respeito dos elementos 

internos e externos às instituições policiais que dificultam a definição clara e o cumprimento 

adequado do mandato policial (manipulação de aparências, características ocupacionais da 

profissão policial, ingerência política, controle ineficiente da atividade e o dilema entre a lei e 

a ordem), levando-nos, então, aos principais critérios utilizados para a  análise e compreensão 

da realidade da Polícia Rodoviária Federal. 

Em  resumo,  tentei  sistematizar  parâmetros  pelos  quais  fosse  possível  analisar  o 

mandato policial na prática e quão longe ou perto daquele conjunto de atributos mínimos — a 

serem observados pelas polícias inseridas na estrutura de Estados Democráticos — a PRF se 

encontra.

Para  isso,  nada  mais  seguro  que  iniciarmos  delimitando  exatamente  a  que  nos 

referimos quando falamos de mandato policial. 
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CAPÍTULO 1 – O MANDATO POLICIAL

Partindo do pressuposto de que todas as sociedades têm seus problemas crônicos — 

econômicos,  de  segurança,  etc.  —,  é  de  se  esperar  que  elas  desenvolvam  maneiras  de 

distribuir  a  grupos  distintos  a  responsabilidade  de  lidar  com  eles.  Essa  concessão  de 

competência,  ou  mandato,  é  a  outorga  de  determinado  poder,  por  uma  pessoa  ou  grupo 

(constituency)  que  delega  autoridade  a  quem venha  a  exercê-lo  em seu  nome,  para  um 

determinado fim. 

No campo das profissões ou ocupações, o direito para realizar determinadas atividades 

está  sempre ligado a uma série  de atitudes  e  valores que separam um grupo ocupacional 

especializado de todos os outros grupos. Seja para operar corpos, transportar cargas ou julgar 

processos, essa licença é legalmente definida, e nenhum outro grupo deve dela se apropriar 

(MANNING, 2005).

O conceito de  mandato profissional é oriundo da sociologia das profissões e surge 

com a teoria desenvolvida por Hughes (1964), para quem uma ocupação se define por dois 

elementos essenciais — a licença e o mandato:

An occupation consists,  in part,  of  a  successful  claim of  some people to  
licence to carry out certain activities which others may not, and to do so in  
exchange for money, goods or services. Those who have such licence will if  
they  have  any  sense  of  self-consciousness  and  solidarity  also  claim  a  
mandate  to  define  what  is  proper  conduct  of  others  toward  the  matters  
concerned with their work (HUGHES, 1964:78).

A licença,  portanto,  seria  a  autorização legal  para  praticar  um determinado ofício, 

enquanto  o  mandato  refere-se  ao  conteúdo  da  atividade  em si,  à  missão,  à  obrigação  de 

assegurar uma função específica (DUBAR, 1997), não só no que se relaciona a definir os 

termos da prática profissional, mas também a definir os conceitos de seus objetos de trabalho 

e dizer à sociedade o que é bom e certo em algum aspecto da vida. O mandato inclui, ainda, o  

direito  de  estabelecer  a  conduta  adequada  de  outros  indivíduos  em  relação  às  questões 

concernentes àquele determinado trabalho.

A profissão médica, por exemplo, não se contenta meramente em definir os termos da 

prática médica, mas também tenta definir para todos nós a natureza da saúde e da doença, 

bem  como  afastar  os  demais  profissionais  de  saúde  (enfermeiros,  fisioterapeutas,  etc.) 

daquelas atividades que pretendem controlar (HUGUES, 1964). No caso das polícias, além do 
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monopólio do uso legal da força reivindicado pelo Estado, as instituições tentam convencer o 

público da necessidade de sua atuação para a garantia da segurança dos cidadãos e para o 

controle do crime. O poder e o  status almejados influenciam ainda na conceituação de seus 

“objetos” de trabalho mais conhecidos: segurança, crime, criminosos, suspeitos. 

Aqui, é importante ressalvar que não nos aprofundaremos acerca do enquadramento ou 

não da atividade policial no conceito clássico de profissão. À luz da visão funcionalista, uma 

ocupação não pode ser considerada profissão sem que tenha uma formação longa e formal 

(acadêmica), autonomia em relação às estruturas capitalista e burocrata e sem que exerça o 

controle da própria atividade (BARBOSA, 1993). 

Dessa forma, é certo que não poderíamos assim enquadrar a atividade policial, por 

dois principais motivos: 1) ela carece (e sempre carecerá no modelo vigente) de autonomia, 

uma vez que regulada e controlada pelo Estado — na verdade, ela existe como parte mesmo 

da  estrutura  estatal;  2)  para  o  ingresso  na  carreira,  não  é  exigido  um nível  de  instrução 

acadêmico  específico,  embora  hoje  o  concurso  público  exija  nível  superior  (de  qualquer 

natureza)  e  os  ensinamentos,  as  técnicas  e  os  “segredos”  específicos  da  profissão  sejam 

repassados nos cursos de formação, aos quais o público externo não tem acesso. 

Tal  fato não nos  impede,  entretanto,  de nos  socorrer  dos ensinamentos  de Hughes 

(1993),  para  quem  qualquer  ocupação,  não  apenas  aquelas  que  ascenderam  ao  estatuto 

socialmente construído de profissão, é passível de ser estudada sociologicamente e, ainda, que 

a  melhor  forma  de  conhecê-la  é  através  da  visão  dos  próprios  profissionais:  “The basic  

information concerning nursing has, in the end, to come from the only people who have that  

information  deep  in  their  systems  from experience  — the  nurses  themselves”  (HUGHES, 

1993, p. 312).

Assim, fazendo uso da orientação de Freidson, que apontou a necessidade de que cada 

autor, ao tratar do tema profissões, explicite o conceito ao qual está se referindo, assumimos 

que a sociologia interacionista das ocupações de Hughes é o enquadramento teórico mais 

adequado à nossa discussão, pois os percursos de uma ocupação para proteger sua licença e 

manter seu mandato, bem como as circunstâncias nas quais estes são atacados ou fortalecidos, 

é o que nos interessa. 

Se X pretende referir-se apenas àquelas poucas ocupações que quase todo o 
mundo reconhece como profissões, que possuem altíssimo prestígio e um 
verdadeiro  monopólio  sobre  um  conjunto  de  tarefas  amplamente 
requisitadas, enquanto Y, ao chamá-las de profissões, quer referir-se também 
a  ocupações  que  tentam  melhorar  seu  baixo  prestígio  e  fraca  posição 
econômica, então cada um deles está falando de categorias incomparáveis e 
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tanto  os  autores  quanto  seus  leitores  deveriam  estar  cientes  disso 
(FREIDSON, 1998, p. 62). 

Retornando ao conteúdo do mandato profissional (ou ocupacional), temos, então, que 

o mandato de uma ocupação inclui não somente o direito de exercer determinada atividade e 

definir  seus  termos,  como também o direito  de determinar  a  conduta adequada de outros 

indivíduos em relação às questões concernentes àquele trabalho. 

Dessa forma, as profissões reivindicam um corpo de teoria e de prática para justificar 

o  seu  direito  de  definir  e  lidar  com problemas.  Ou,  nas  palavras  de  Hughes  (1994a),  os 

profissionais professam conhecer melhor do que os outros a natureza de alguns assuntos e 

saber melhor do que seus clientes o que os aflige. Em consequência, eles reclamam o direito 

exclusivo  de  praticar,  como uma vocação,  as  artes  que  professam saber  e  dar  o  tipo  de 

conselho derivado de suas linhas especiais de conhecimento.

Entretanto,  o  mandato  profissional  não  é  facilmente  ganho,  uma  vez  que  suas 

definições, que quase sempre limitam o agir alheio, não são sempre aceitas pelo público ou 

pelos demais grupos profissionais.  Segundo Abbott  (1988 apud PERRUSI, 2004, p.  101), 

“muitos  grupos  profissionais,  na  competição  pelo  reconhecimento,  tentam  desqualificar 

tecnicamente os competidores”.

Abbott (1988) é outro autor que desenvolve uma definição lata de profissão — grupos 

ocupacionais que aplicam conhecimento abstrato a casos particulares — e, por isso, também 

nos parece essencial para este trabalho. 

O autor nos traz ainda o conceito de jurisdição — áreas de trabalho sobre quais as 

profissões  atuam — ou “o laço  que se estabelece  entre  o grupo profissional  e  a  área de 

conhecimento sob seu controle” e considera que o estudo das profissões deve consistir no 

estudo do trabalho que realizam — “The study of professions must be first and foremost a  

study of their work” (Abbott, 1988, p. 314).

Para  ele,  cada  profissão  está  vinculada  a  um  conjunto  de  tarefas  por  laços  (não 

permanentes) de jurisdição e,  uma vez que nenhum desses links é absoluto,  as profissões 

compõem um sistema de interação. Assim, nessa luta por espaço e competências, ou seja, na 

luta pelo próprio mandato profissional, os grupos profissionais oscilam entre ocupar e vagar, 

mas estão sempre lutando pelas jurisdições.

Para ilustrar tal  dinâmica,  Diniz (2001) cita o exemplo do código de ética médica 

americano de 1847, que, numa disputa entre os médicos alopatas e homeopatas, proibia os 

primeiros  de  atenderem  pacientes  já  consultados  pelos  segundos.  Ou  seja,  por  meio  da 
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limitação  da  ação  de  sua  clientela,  buscou-se  o  monopólio  da  execução  de  determinada 

atividade  e,  consequentemente,  a  defesa  contra  as  definições  de  grupos  competitivos 

(desqualificando-os). Isso porque, quanto mais poder e autoridade uma profissão tiver, mais 

capaz será de ganhar e manter controle sobre os significados simbólicos com os quais está 

associada na mente do público (MANNING, 2005). 

Trazendo a discussão sobre o mandato ocupacional para o âmbito das polícias, Bittner 

(1990, p. 256), cuja teoria também norteia o presente trabalho, desenvolve a conceituação do 

mandato policial com a seguinte proposição:  “The policeman, and the policeman alone, is  

equipped, entitled, and required to deal with every exigency in which force may have to be  

used, to meet it”. Ou seja, o policial, e apenas ele, está equipado, autorizado e é requerido para 

tratar com toda a exigência na qual a força possa ter de ser usada para combatê-la.

O policial, portanto, equipado em meios e modos para agir no cumprimento do seu 

mandato, está autorizado porque lhe são concedidos respaldo legal e consentimento social 

para policiar (MUNIZ; SILVA, 2010). 

Para Muniz e Proença Jr. (2007a, p. 233), que no Brasil têm-se debruçado no estudo 

do tema central  aqui  proposto,  a  proposta  de  Bittner  reconstitui  a  plenitude  do  mandato 

policial, pela incorporação de duas dimensões essenciais: “o que se espera que a polícia faça” 

e “o que ela de fato faz”, chegando-se, dessa forma, ao conceito do que “a polícia é”. Assim, 

temos que o papel da polícia deve ser definido com base não só nas normas programáticas, 

mas levando em consideração as condições da realidade, as circunstâncias práticas em que, 

presumivelmente, as fórmulas devem ser aplicadas. Ou seja, sem se esquecer do mandato 

abstratamente formulado, é necessário ter em mente que são principalmente as exigências da 

realidade que dão lugar às respostas da polícia, que o mandato não provém apenas das normas 

legais, mas também do que é tolerado e esperado pela população, ou seja, as “leis do mundo”. 

Bittner identifica o uso da força como o atributo comum que articula as expectativas 

sociais em tudo que a polícia é demandada a fazer, assim como o conteúdo substantivo de 

tudo que a polícia faz. Dessa forma, podemos deduzir que o mandato policial seria a outorga 

pela comunidade política (polity) do exercício do poder coercitivo, ou do uso da força, de 

forma  legítima  e  legal  (MUNIZ;  PROENÇA,  2007a).  Ou  seja,  a  polícia  responde  por 

qualquer exigência,  qualquer evento ou conflito que ameace a paz social pactuada entre a 

sociedade e seu governo.

Isso revela  por que  a polícia pode atender a emergências, respaldar a lei, 
sustentar a ordem pública, preservar a paz social, mediar conflitos, auxiliar, 
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assistir,  advertir,  socorrer,  dissuadir,  reprimir  ou  desempenhar  quaisquer 
outras funções sociais de forma reativa ou preemptiva. Esclarece por que as 
polícias  executam as  mais  diversas  formas  ou  padrões  de  policiamento. 
Explica por que a polícia é chamada a atuar,  e deve fazê-lo  em todas as  
situações em que a força possa ser útil. Enfim, possibilita compreender a 
“decisividade” no fazer  policial,  sua medida de autonomia decisória,  sua 
discricionariedade  para  produzir  soluções  legais  e  legítimas,  porém 
provisórias, para problemas inadiáveis no tempo mesmo de sua ocorrência 
(MUNIZ; SILVA, 2010, p. 450, grifo do autor).

Assim,  porque a  polícia  está  autorizada  a  usar  de força,  espera-se que  ela  o  faça 

sempre  que  isso  seja  necessário,  devendo  atuar  quando  “[…]  algo  não  deveria  estar 

acontecendo e sobre o qual alguém deve fazer algo imediatamente” (BITTNER, 2003, p. 

236).

Chegamos,  então,  ao  sentido  sociológico  do  termo  polícia:  uma  força  política, 

organizada e armada, utilizada para impor aos indivíduos obediência às normas do grupo, 

legitimada  por  meio  do  monopólio  da  força  física  do  Estado  e  preparada  para  atuar  em 

qualquer  tipo  de  problema  humano,  na  medida  em  que  sua  solução  necessite  ou  possa 

necessitar do uso da força. 

Vianna (2000) define bem o acima exposto: afirma que a atividade policial pode ser 

definida como uma só, a de responder a qualquer situação que aconteça no seio da sociedade, 

em  que  a  força  deve  ser  usada,  de  modo  a  restabelecer  uma  situação  de  normalidade 

temporária.  Ou seja,  “a polícia  se  distingue não pelo  uso real  da  força,  mas  por  possuir 

autorização para usá-la” (BAYLEY, 2001, p. 20). Em outras palavras, a polícia sustenta o seu 

mandato, em parte, porque o inexplicável, o acidental e o inesperado surgem regularmente, de 

uma maneira não previsível, e eles assumem a responsabilidade para lidar com tal negócio 

arriscado (MANNING, 2001). 

Na mesma linha,  Monet (2006, p. 26) afirma que a “legitimidade da ação policial 

deriva do fato de o emprego da força pela polícia sempre parecer produto de um mandato 

explícito,  entregue  pelos  detentores  do  poder  político,  de  ser  ela  enquadrada  por  normas 

sociais e regras de direito, e por ela ser controlada por instâncias exteriores à própria polícia”, 

para  mais  adiante  complementar:  “Não  só  os  cidadãos  esperam da  polícia  que  ela  lhes 

assegure  um certo  nível  de  segurança,  mas  lhe  pedem que  o  faça  de  tal  modo  que  sua 

convicção democrática saia reforçada”. 

Portanto,  não  seria  demais  afirmar  que  o  papel  da  polícia  em  uma  democracia 

consolidada  é  o  de  garantir  aos  cidadãos  que  possam exercer  livremente  seus  direitos  e 

combater aqueles que transgridem as leis.  Ou seja,  a manutenção do Estado Democrático 
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passa também pela qualidade de sua polícia, uma vez que o descontrole social prejudica a 

capacidade integradora da democracia.

Característica importante do mandato policial, destaque-se, é o fato de incidir sobre a 

própria  polity que o outorga, e sua finalidade, por excelência, seria a de sustentar a ordem 

social (sem cometer violações), produzindo alternativas de obediência que garantissem um 

determinado status quo desejado numa polity, com o seu consentimento e sob o império de 

suas leis (MUNIZ; PROENÇA, 2007a).

Porém, ao tentarmos definir claramente o conteúdo desse mandato, deparamo-nos com 

uma  grande  dificuldade  prática.  A discussão  acerca  do  tema  frequentemente  limita-se  a 

afirmações abstratas, à ideia de que o papel da polícia deve se centrar no policiamento, no 

controle do crime e na manutenção da paz, conceitos deveras amplos e passíveis de abarcar 

diversos conteúdos. O mandato público policial apresenta-se, portanto, como uma procuração 

em aberto ou como um “cheque em branco” (MUNIZ; PROENÇA, 2007b), muitas vezes 

dificultando o controle da atividade e facilitando a manipulação de aparências.

Por outro lado, é praticamente impossível imaginarmos um modelo único de polícia 

igualmente  eficaz  em todos  os  lugares,  considerando  as  características  próprias  de  cada 

comunidade. Entretanto, acreditamos ser possível apontar um conjunto de atributos mínimos 

que, em um regime democrático, as polícias necessariamente deveriam observar. 

Desse modo, partindo do pressuposto de que há um papel para as instituições policiais 

compatível com os regimes democráticos, temos de buscar esclarecer em que condições ideais 

ele  seria  exercido em sua plenitude,  pois não há dúvida de que a manutenção do Estado 

Democrático passa também pela qualidade de sua polícia.

E,  se para alguns pode parecer  pouco útil  essa conceituação de polícia  em termos 

ideais, parece-nos ser este um bom caminho e o parâmetro que possibilita a avaliação de o 

quanto as atividades de uma determinada organização se aproximam ou se afastam de seu 

mandato. É o que faremos no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 2 – POLÍCIA E DEMOCRACIA

2.1 O papel das polícias na democracia

Para  tentarmos  estabelecer  características  essenciais  às  polícias,  partiremos  de  um 

interesse maior e anterior: o de melhor compreender o lugar e as funções dessas instituições 

no contexto de um Estado Democrático. 

Não seria exagero afirmar que as polícias atualmente ocupam uma importante posição 

no funcionamento político de uma sociedade, uma vez que a legitimidade de um governo e a 

própria  existência  do  Estado  Contemporâneo  estão  intimamente  ligadas  à  capacidade  de 

manter a ordem entre os indivíduos e territórios a ele submetidos.

Essa  relação  condicionante  entre  a  existência  do  Estado  Contemporâneo  e  a 

manutenção da ordem nos é trazida por Weber, para quem apenas o próprio Estado pode fazer 

uso da força da violência de forma legítima (monopólio do uso legítimo da força física), por 

se apoiar em um conjunto de normas.  “O Estado é uma comunidade humana que pretende, 

com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. 

[…] É considerado como a única fonte do ‘direito’ de usar a violência” (WEBER, 2002, p. 

98).

O autor argumentou que um Estado não poderia ser definido sociologicamente por 

suas  ações,  por  não  haver  quase  nenhuma  tarefa  que  em  algum  momento  não  tivesse 

realizado, como também por não haver tarefa alguma que lhe seja exclusiva. Ao contrário, 

“somente se pode, afinal, definir sociologicamente o Estado Moderno por um meio específico 

que lhe é próprio,  como também a toda associação política:  o da coação física”, pois “se 

existissem  apenas  complexos  sociais  que  desconhecessem  o  meio  de  coação,  teria  sido 

dispensado o conceito de Estado; ter-se-ia produzido aquilo a que caberia o nome de anarquia, 

neste sentido específico do termo (WEBER, 1999, p. 525). 

Para  Weber,  o  monopólio  do  uso  legítimo  da  força,  como  elemento  central 

caracterizador do Estado Moderno, é indispensável não só no âmbito externo, em seu formato 

militar, como também é essencial aos embates e confrontos internos. O Estado não admite, 

portanto,  fora  de  sua  regulamentação,  a  concorrência  ou  o  antagonismo,  de  ordem 

executiva, legal ou de força, pois são necessariamente negadas as condições de mercado no 

âmbito da associação política maior de dominação. “A força, para Weber, está na origem dos 
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Estados ao longo dos tempos, como está também no nascedouro do Estado Moderno. É sua 

parteira e seu instrumento. É sua guardiã e sua escora. É seu privilégio e sua razão de ser” 

(DREIFUSS, 1993, p. 92).

Obviamente,  o  monopólio  não pode ser  confundido com um poder  absoluto,  e  os 

limites  são  impostos  pelos  próprios  fundamentos  que  regem a  dominação:  na  sociedade 

moderna, a violência legítima é justamente aquela cujos fins (seja o de assegurar a soberania 

de um Estado-nação ou a unidade ameaçada de uma sociedade) obedece aos ditames legais. 

Sendo assim, o fundamento da legitimidade da violência, na sociedade moderna, só pode 

repousar na lei.  Aqueles  que estão autorizados ao uso da violência apenas detêm tal 

autorização  em  circunstâncias  determinadas  e  em  obediência  ao  império  da  lei. 

Legitimidade, portanto, passa obrigatoriamente por legalidade (ADORNO, 2002).

Também é importante destacar que, em um Estado consolidado (ou onde a presença do 

Estado é percebida na vida cotidiana da população), a violência gerada pelo crime, por não ser 

legítima, não afasta o monopólio estatal da violência (legítima), pois, mesmo que “leis” do 

crime funcionem em determinado local, por exemplo, não excluirão o cumprimento das leis 

estatais — estas, sim, as únicas com força universal.

Ainda,  diversos  argumentos  questionam  a  pertinência  de  se  pensar  atualmente  o 

monopólio estatal da violência nos termos em que foi proposto por Weber. A proclamação do 

fim do Estado-nação, fundado na perda do monopólio estatal da violência, é cada vez mais 

comum no debate acadêmico. 

Garland  resume  nestes  termos  seu  argumento:  as  tendências  correntes 
sugerem a  erosão  de  “um dos  mitos  fundadores  da  sociedade  moderna: 
nomeadamente,  o  mito  de  que  a  soberania  do  estado  é  capaz  de  prover 
segurança, lei e ordem, e controle do crime nas fronteiras de um território” 
(ADORNO, 2002, p. 12).

As principais  justificativas  nesse sentido apontam forças  externas  e  internas  como 

responsáveis pelo enfraquecimento da capacidade do Estado de regular sua população. Como 

fatores externos, são apontados principalmente a disseminação das redes de comunicações 

internacionais,  o  que  nos  obriga  a  repensar  as  noções  de  território e  jurisdição,  e  o 

crescimento de um policiamento internacional que apontaria para a insuficiência do controle 

de criminalidade estatal. No âmbito interno, ameaçariam o monopólio da violência estatal o 

crescimento da segurança privada e práticas como o policiamento comunitário, indicando a 

entrega do controle do crime a outras agências além do Estado (HERBERT, 1999). 

Entretanto, um detalhe essencial parece ter sido deixado de lado em tal análise: o fato 

de que todos esses processos, ainda que possam representar novas dinâmicas nas relações 
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estatais, seja com a comunidade internacional, seja com seus cidadãos, ocorrem sempre sob a 

regulamentação do Estado e, na maioria das vezes, por sua própria iniciativa. Dessa forma, 

entendo que concorrem muito mais para seu fortalecimento do que para seu enfraquecimento, 

uma vez que não acontecem à sua margem.  

Assim, ainda não há outro ordenamento jurídico legítimo que não seja o estatal, nem 

outra fonte jurídica do ordenamento estatal que não seja a lei. Dessa forma, o poder do Estado 

emerge como o único capaz de produzir  o direito  válido para todos os membros de uma 

sociedade. Ou seja, na sociedade moderna, qualquer grupo estrangeiro ou particular somente 

alcança o direito ao recurso à violência (como forma legítima de resolução de conflitos)  na 

medida em que seja permitida ou prescrita pelos regulamentos do Estado e, para isto, terá de 

estar sujeita a ele, como único controlador e detentor (ADORNO, 2002; DREIFUSS, 1993).

Ainda,  entendo ser importante ter  sempre em mente,  ao analisar qualquer conceito 

utilizado por Weber, a metodologia por ele desenvolvida na investigação da realidade social, 

qual seja a construção de “tipos ideais”.

Trata-se de um quadro de pensamento, não da realidade histórica, e muito 
menos da realidade “autêntica”, e não serve de esquema no qual se pudesse 
incluir  a  realidade  à  maneira  exemplar.  Tem antes  o  significado  de  um 
conceito-limite puramente ideal, em relação ao qual se mede a realidade a 
fim  de  esclarecer  o  conteúdo  empírico  de  alguns  de  seus  elementos 
importantes,  com o qual  esta  é  comparada.  […] Obtém-se  um tipo ideal 
mediante a acentuação unilateral de um ou vários pontos de vista, e mediante 
o encadeamento de grande quantidade de fenômenos isoladamente dados, 
difusos  e  discretos,  que  podem ocorrer  em maior  ou  menor  número  ou 
mesmo nunca, e que se ordenam segundo pontos de vista unilateralmente 
acentuados,  formando  um  quadro  homogêneo  de  pensamento  (WEBER, 
2006, p. 109).

Dessa forma, é essencial  atentar para o alerta que faz o próprio Weber quando da 

análise de qualquer fato ou instituição à luz do tipo ideal formulado: é “impossível encontrar 

empiricamente  na  realidade  esse  quadro,  na  sua  pureza  conceitual.  A  atividade 

historiográfica defronta-se com a tarefa de determinar, em cada caso, a proximidade ou o 

afastamento entre a realidade e o quadro ideal” (WEBER, 2006, p. 106).

Nessa  linha  de  raciocínio,  entendo  que  o  monopólio  estatal  permanece  válido  na 

medida em que o Estado mantém em seu poder os meios legítimos (políticos e materiais) para 

combater todo tipo de violência não legítima (ou ameaça à sua autoridade legal) que ocorra 

em seu território. Esperar que um Estado consiga afastar a totalidade dos desvios é claramente 

uma utopia.
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Dito isso, parece-me que o “instituto” do monopólio do uso legítimo da força encontra 

ainda grande conformidade com a configuração estatal contemporânea, permanecendo atual a 

teoria weberiana de que “a coação não é o meio normal ou o único do Estado — não se cogita  

disso —, mas é seu meio específico” (WEBER, 1999, p. 525). 

O Estado, então, pode renunciar ao monopólio ideológico, ao monopólio econômico, 

mas não ao  monopólio  do poder  de coerção sem que deixe de  ser  um Estado.  A polícia 

configura-se, portanto, como a “linha de frente” da estrutura estatal responsável pela execução 

da coerção legítima. 

Max Weber subscrevia à afirmação de Trotski: “todo Estado é baseado na 
força”, e desenvolvia, mais sociologicamente, “o Estado Contemporâneo [é] 
uma comunidade humana que, nos limites de um território determinado […], 
reivindica com sucesso por sua própria conta o monopólio da violência física 
legítima”. Essa reivindicação se sustenta de várias maneiras, ideológicas, 
jurídicas, mas antes de tudo pragmáticas: pela criação, manutenção e 
comando  de  uma  força  física  suscetível,  por  sua  superioridade,  de 
impedir a qualquer outra pessoa o recurso à violência, ou de contê-lo nos 
quadros  (nível,  formas,  objeto)  que  o  próprio  Estado  autoriza.  Essa 
força  pública  é  mais  comumente  denominada  polícia  (MONJARDET, 
2003, p. 13).

E, se a ideia de soberania estatal atualmente não mais se dissocia da existência de uma 

polícia pública, se as instituições policiais são vistas como uma forma direta de legitimação 

do  poder  estatal  e  da  garantia  da  ordem pública,  podemos  concluir  então  que  o  modus 

operandi dessas instituições, ou a forma como elas agem concretamente, é um dos indicadores 

da qualidade do regime político existente numa sociedade, bem como reflete a forma mais ou 

menos  democrática  da  atuação  de  um determinado  governo (COSTA,  2004),  já  que  não 

podemos considerar uma polícia que atue sem limites, no contexto do Estado Democrático de 

Direito.

Seguindo os ensinamentos de O'Donnel (2000), podemos definir o significado mínimo 

do  Estado  de  Direito  como  a  aplicação  da  legislação,  de  forma  justa,  pelas  instituições 

estatais. Por forma justa, entenda-se a aplicação administrativa e judicial de normas legais 

coerente em casos equivalentes, sem considerar diferenças de classe, condição social ou poder 

dos participantes. 

Ainda segundo o mesmo autor,

 

Quando concebido como um aspecto da teoria da democracia, o princípio da 
lei,  ou  o  Estado  de  Direito,  deve  ser  concebido  não  apenas  como  uma 
característica genérica do sistema legal e do desempenho dos tribunais. O 
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Estado de Direito deveria, sim, ser visto como um governo de um Estado 
Democrático com base legal. Isso implica que existe um sistema legal que é 
ele próprio democrático em três sentidos. Primeiro, o de que ele preserva as 
liberdades e garantias políticas da poliarquia. Segundo, o de que preserva os 
direitos civis de toda a população. E terceiro, no sentido de que estabelece 
redes  de  responsabilidade  e  accountability que  impõem  que  todos  os 
agentes,  privados e públicos,  inclusive os  funcionários dos  escalões  mais 
altos  do  regime,  estão  sujeitos  a  controles  apropriados,  legalmente 
estabelecidos, de ilegalidade de seus atos (O'DONNEL, 2000, p. 352).

Dito  isso,  conclui-se  que  não  há  Estado  de  Direito  em um contexto  democrático 

descolado dos conceitos de liberdades e garantias políticas, direitos civis e responsabilidade 

estatal, ou, em outras palavras, descolado do conceito de cidadania. 

Mas, como bem alerta Neves, a realização da cidadania não é consequência direta e 

irrefutável da simples declaração de direitos fundamentais na Constituição. Sua concretização 

depende de uma integração dos direitos formais à vivência dos cidadãos e às práticas dos 

agentes públicos e, além disso, da independência do processo de aplicação de tais direitos em 

relação a fatores políticos, econômicos e culturais, passíveis de bloquear sua autonomia. 

Ausente  tal  concretização,  permanece  o  texto,  sem  o  seu  significado 
normativo  generalizado…  E,  portanto,  a  cidadania  permanece  no  texto 
constitucional como uma bela fachada de uma construção interiormente em 
ruínas (NEVES, 1994, p. 260).

Embora saibamos que a independência absoluta do sistema legal em relação a outros 

sistemas  sociais  (moral,  econômico,  etc.)  seja  uma realidade  utópica,  é  o  menor  grau de 

interferência possível entre eles que se deve perseguir, uma vez que a conquista e ampliação 

da cidadania “requer o desintrincamento de direito, poder e saber” (NEVES, 1994, p. 259).

A  questão  que  se  coloca  importante  aqui  é  quão  distante  dessa  independência 

encontra-se a realidade jurídica do Brasil. Ainda segundo Marcelo Neves (1994, p. 266-267), 

a cidadania “é destruída gradativamente durante o processo de concretização jurídica. Assim 

sendo,  a  ‘cidadania’  construída  e  ampliada  aparentemente  no  interior  dos  textos 

constitucionais encobre uma realidade de não-cidadania”.

Na  mesma  linha,  O'Donnel  (2000)  afirma  que,  na  América  Latina,  as  violações 

decorrentes de muitos direitos  básicos,  em especial  dos  “fracos e  dos pobres”,  faz vários 

autores questionarem a propriedade de se aplicar o rótulo “democracia” à maioria dos países 

da região. No mínimo, tais falhas indicariam uma séria abdicação da autoridade democrática. 

Exemplificando, o citado autor aponta com propriedade uma série de hiatos no Estado 

de  Direito  dos  países  latino-americanos,  entre  eles  falhas  na  legislação,  no  acesso  ao 
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Judiciário,  nas  relações  das  burocracias  com  os  “cidadãos  comuns”,  as  ilegalidades 

propriamente ditas e, destacadamente, a aplicação da lei. Aqui, “a aplicação discricionária e 

amiúde excessivamente severa da lei aos fracos pode ser um eficiente meio de opressão. Do 

lado oposto disso são as múltiplas maneiras pelas quais os privilegiados, seja diretamente, seja 

por meios de ligações pessoais apropriadas, isentam-se de cumprir a lei” (O'DONNEL, 2000, 

p. 345-346).

Paixão (1988, p. 178) complementa afirmando que, nesse contexto de desigualdade, 

[…]  o  papel  político  mais  significativo  da  polícia  talvez  seja  o  da 
socialização  política  da  “periferia”  […].  O  dilema  da  polícia  pode  ser 
traduzido  a  partir  de  duas  dimensões:  como  transformar  a  polícia  em 
instrumento  politicamente  neutro  (a  dimensão  do  controle  sobre  a 
organização) de produção de ordem pública, quando esta, em sua definição 
mesma, estigmatiza grupos particulares na sociedade (a dimensão do acesso 
e  dos  vieses  culturais  e  políticos)?  Implícito  nesta  formulação  está  o 
problema mais geral dos direitos civis como restrição do mandato policial — 
ou a demarcação das fronteiras entre o Estado policial e a democracia. 

As dimensões política, cultural e de controle serão tratadas nos capítulos 3 e 4, mas, de 

fato,  não  há  como  negar  que  as  particularidades  da  realidade  brasileira  são  fatores  que 

interferem ainda mais na já complicada tarefa de se pensar um mandato policial que seja, na 

prática, inteiramente condicionado aos princípios democráticos. Entretanto, especificamente 

em relação às polícias locais, consideraremos sempre o fato concreto de tais instituições ainda 

fazerem uso de práticas abusivas e autoritárias como um obstáculo a ser superado, e não como 

um aspecto intrínseco à sua “natureza”. 

Como veremos mais detalhadamente no próximo capítulo, não há incompatibilidade 

(ao menos teórica) entre a existência de uma força de segurança e o Estado Democrático, já 

que, se este pretende uma sociedade livre e igualitária, com o fim de promover os direitos dos 

cidadãos, parece-nos bastante difícil atingir tal objetivo sem certo nível de ordem e segurança. 

E é aqui que identificamos o papel das instituições policiais na manutenção da democracia. 

A polícia seria a principal representante da força coercitiva desse Estado, que toma 

para  si  o  monopólio  do  uso  da  força,  e  a  violência  privada  representaria  uma forma de 

rompimento desse controle social, pois não se concebe uma democracia na qual os próprios 

cidadãos usarão da força física e  farão justiça “com as  próprias  mãos”.  Tais funções  são 

delegadas aos agentes estatais, seja por meio das polícias ou do Poder Judiciário. 

Assim, é tomando para si o monopólio do uso da força legítima, e executando-o dentro 

dos parâmetros legais, que as polícias encontram seu lugar no regime democrático. Destaque-
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se que aqui  não se fala em uso da força arbitrário ou ilimitado, mas da possibilidade da 

aplicação  proporcional  desta,  apenas  quando  se  fizer  necessário  para  a  proteção  da 

coletividade e manutenção da ordem pública, sempre dentro dos limites legais e visando a 

preservação dos direitos humanos.

2.2 Características essenciais às instituições policiais no Estado Democrático de Direito

 

Para  auxiliar  na  investigação  do  agir  da  Polícia  Rodoviária  Federal,  objeto  deste 

estudo,  vamos  discorrer  a  partir  de  agora  sobre  algumas  características  que  entendemos 

essenciais  a  uma polícia  no Estado Democrático,  estabelecendo,  dessa  forma,  alguns  dos 

parâmetros de análise. 

Para  Monjardet  (2003),  há  dois  modelos  possíveis  quando  se  trata  de  segurança 

pública. No primeiro, o objetivo maior é a manutenção da ordem, sendo a obediência à lei e  

aos direitos dos cidadãos encarados de forma secundária, apenas como requisitos a serem 

observados para alcançar o objetivo principal.  Nesse modelo,  as instituições de segurança 

pública representam primordialmente o aparelho repressivo do Estado para a manutenção da 

ordem social e seu poder se fundamenta no uso da força-violência. 

O segundo modelo tem a garantia dos direitos civis, políticos e sociais como objetivo 

principal, e os “clientes” mais importantes passam a ser os cidadãos. O local que é atribuído à 

lei nessa situação é distinto do primeiro caso, uma vez que os direitos não devem apenas ser 

observados para a manutenção da ordem, mas são, eles mesmos, o fim maior do sistema de 

segurança pública. Aqui, a ordem figura como consequência da garantia desses direitos, e a 

segurança pública está a serviço das pessoas, pois protegê-las é o que justifica a existência de 

suas instituições (BANDEIRA; SUÁREZ, 2000).

Este segundo modelo seria bem representado já em 1879, pelo art. 12 da Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, no qual “o conflito dos fins e dos meios está ausente 

[…] porque esse artigo faz da garantia dos direitos a razão de ser e a  ultima ratio  da força 

pública” (Monjardet, 2003, p. 34).

Art. 12. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma 
força pública: essa força é, portanto, instituída para o benefício de todos, e 
não para a utilidade particular daqueles a quem ela está confiada. 
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Porém, ainda segundo Monjardet,  a lógica de tal  enunciado teria sido ignorada no 

tempo e na grande maioria dos Estados, motivo pelo qual o conflito entre fins e meios estaria 

presente  na formação de quase todos os  códigos  de polícia,  a  exemplo do artigo 144 da 

Constituição Federal Brasileira de 1988, cuja manutenção da ordem é o objetivo primeiro: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio […] 

Entretanto,  ao  que  nos  parece,  é  exatamente  o  segundo  modelo,  o  decorrente  da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que de fato é compatível com o Estado 

Democrático  de  Direito.  O  primeiro  reflete  nossa  realidade  atual,  cuja  perspectiva  de 

manutenção da ordem como fim maior da segurança pública certamente permite que a lei, 

reverenciada em princípio, seja muitas vezes interpretada, na prática, como um obstáculo à 

eficácia profissional, dando margem, no extremo, à corrupção e ao abuso de autoridade. E é 

justamente essa realidade que queremos ultrapassar.

É mais do que urgente compreender que a preservação e a propagação 
dos  valores  democráticos  devem  ser  o  ethos do  trabalho  policial 
profissionalizado e que a polícia deve ser instada — agressiva, pública e 
descaradamente  —  a  criar  um  sistema  de  policiamento  em  que  tais 
valores sejam a meta prioritária […] atividades como garantir o direito à 
palavra de um orador impopular ou proteger de ataque um indivíduo acusado 
de crime hediondo teriam novo significado casos esses atos fossem vistos 
como vitais para uma forma democrática de vida e, de fato, exemplificariam 
da  melhor  maneira  possível  as  diferenças  entre  policiar  um  Estado 
Democrático e uma nação totalitária (GOLDSTEIN, 2003, p. 29).

No Capítulo 3, item 3.3, debruçar-nos-emos mais detalhadamente nesse dilema entre a 

garantia de direitos e a manutenção da ordem na atividade policial.  Mesmo assim, alguns 

trechos das entrevistas5 merecem destaque neste momento:

A missão principal nossa é dar segurança à população com essa visão de uma 
polícia cidadã. Eu acredito que a gente passou por um processo de muito 
tempo, sem ter isso muito consolidado, a missão, a visão, os princípios. Ela 
existia  de  uma  forma  consensual,  mas  não  existia  num  planejamento 
estratégico. A missão tem que estar focada na sociedade, sempre. Porque às 
vezes as instituições, quando não têm esse foco, ela se perde, ela fica num 
fim em si mesmo e aí ela não consegue perceber que o foco dela não é só  
infraestrutura, melhorias no sentido de fortalecer somente a Instituição. Seja 

5  Os extratos de entrevistas foram transcritos literalmente,  preservando a informalidade típica da oralidade. 
Dessa forma, eventuais coloquialismos ou desvios da norma culta não foram modificados, bem como optamos 
por não utilizar o “sic” para não comprometer a fluidez dos depoimentos.
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na área de direitos humanos, de enfrentamento ao crime, enfrentar problemas 
voltados à parte ambiental,  ela precisa estar muito bem direcionada nessa 
missão e nessa visão. (policial administrativo)

A missão, no meu entendimento, é garantir segurança às rodovias federais. 
O  Mapa  Estratégico  traz  até  um conceito  mais  filosófico  de  garantir  a 
segurança com cidadania. A polícia se afirmando como essa polícia que quer 
ser mais cidadã. (policial operacional)

A princípio, o que delas se extrai é que as diretrizes institucionais da PRF já estão 

alinhadas com a defesa dos direitos dos cidadãos, mas, embora consolidada no planejamento 

estratégico, finalizado no ano de 2013, a administração tem consciência de que essa visão 

ainda não é consensual no efetivo, havendo um longo caminho a percorrer.

Mas eu  acho  que  para  isso  estar  mais  introjetado na  cabeça  dos  nossos 
servidores,  todos  ainda  vamos  ter  que  trabalhar  muito  com a divulgação 
interna  desse  planejamento  estratégico  e  conscientizar,  ou  seja,  todos  os 
cursos  de  capacitação,  vamos  ter  que  estar  trabalhando  isso.  (policial 
administrativo)

No departamento, a gente tem um movimento positivo nos direitos humanos. 
A diretora sempre tenta promover ações para que o policial reflita, mas não 
posso dizer a você quanto isso tem, de fato, transformado o policial. Eu sinto 
resistência no efetivo. Enquanto instrutor, a sala de aula termina sendo muito 
constrangedora,  porque  a  gente  não  tem tempo  pra  falar  sobre  os  temas 
necessários, como a tortura, e tá todo mundo bombardeando, justificando. 
(policial administrativo)

De fato, quando questionados sobre situações práticas, ou sobre os direitos humanos 

dos  “bandidos”,  as  respostas  muitas  das  vezes  seguem numa linha  oposta  à  que  se  quer 

alcançar.

Eu vejo como exagero.  Um exagero muito grande nos direitos humanos. 
Quando o servidor policial morre, os direitos humanos não se interessam 
muito.  Eles  olham  mais  para  o  lado  do  meliante,  do  preso.  (policial 
operacional)

Direitos humanos é bom pra todo mundo. Agora infelizmente só é aplicado 
pra bandidagem. (policial operacional)

E não foi  fácil  o que eu aprendi  não,  tá?  Porque eu,  como uma criança 
egoísta de 23 anos, eu falava: pô, direitos humanos só protege bandido, que 
nem vocês falam. Só protege bandido, é só pra bandido. Só que eu procurei 
estudar pra poder ver de uma ótica diferente. Aprendi que direitos humanos 
têm a ver com o bem-estar do cidadão. E o bem-estar do cidadão tem a ver 
com qualidade de vida. Fatos e atos como segregação, como bullying, como 
exclusão, são vertentes atreladas aos direitos humanos. Só que, se a gente 
pensar direitos humanos, se a gente, contextualizando, se for fazer qualquer 
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ação  policial  sem  excessos,  a  gente  tá  respeitando  as  premissas 
principiológicas dos direitos humanos. Se não, os excessos em termos de: 
tem necessidade de você manter  alguém sem água? Tem necessidade de 
você  manter  alguém no calor?  Tem necessidade de  você  manter  alguém 
algemado apertando a algema? Tem necessidade de você ficar gritando no 
ouvido de alguém? Isso tudo eu acredito que sejam excessos. Mas, se você 
fizer uma prisão legal, você cumpriu um mandado legal, se você fizer uma 
detenção legal,  se  você fizer  um encaminhamento  legal,  sem destratar  a  
pessoa, independente de quem ela seja, você não vai incorrer em qualquer 
afronta aos direitos humanos. Você vai simplesmente estar cumprindo seu 
papel, seu dever, vai estar tranquilo. Agora o que que você pode discorrer 
acerca dos direitos humanos de maneira geral? O leigo, policial leigo, fala 
que é só pra bandido. Só que nós temos inclusive uma normativa que fala 
sobre direitos humanos do policial rodoviário federal. Se for observado isso, 
e ele souber ou cobrar do gestor, ou conscientizar o gestor dele, ele vai ver  
que os direitos dele podem ser respeitados, podem ser melhorados. Só que a 
gente  tem que ver  que estamos  num Estado Democrático de direito  que 
respeitemos a todos.  Não é  só porque o cara é  bandido que a gente  vai  
cercear os direitos políticos dele,  não.  Isso aí  quem vai  decidir  é o juiz.  
(policial operacional)

Sendo  assim,  parece-nos  que  o  grande  desafio  é  cativar  no  efetivo  que  trabalha 

diretamente com a população a ideia de que ter a garantia dos direitos — e não a manutenção 

da ordem — como objetivo maior do sistema de segurança pública é o primeiro requisito para 

o ajustamento das polícias a uma sociedade democrática.

Paixão  (1988)  alerta  para  o  fato  de  que  os  estudos  sobre  as  polícias  brasileiras 

evidenciam que o dilema para a institucionalização dos direitos civis em nossa ordem pública 

vai muito além do aparente arbítrio de policiais despreparados, corruptos ou brutais, o que 

reduziria o dilema apenas à dimensão do controle. Ele reforça a posição de Kant de Lima 

(1987, p. 29), que afirma que “as práticas jurídicas brasileiras são um reflexo de nossa cultura 

jurídica”,  pois,  enquanto  a  Constituição  Federal  atribui  direitos  igualitários  a  todos  os 

cidadãos, o sistema processual penal concebe a estrutura brasileira como sendo hierárquica, 

atribuindo diferentes  graus  de  cidadania  a  diferentes  segmentos  da  população.  À polícia, 

caberia, então, a difícil tarefa de selecionar quais indivíduos teriam direito aos seus direitos e 

quais não. 

Com a afirmação de que a polícia é uma resposta ao desafio de produzir enforcement 

sem que este leve à tirania ou passe a servir a interesses particulares e que, por esse motivo, 

o uso da força por ela é distinto do uso da força por qualquer outro ator, Muniz e Proença Jr.  

(2014) apontam-nos um caminho que pode ser considerado um norte para a superação do 

dilema acima tratado.  

Eles nos indicam mais três atributos sem os quais não será possível afirmar que esta ou 
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aquela organização de força é, de fato, polícia (compatível com o Estado Democrático), ainda 

que o seja formalmente. Em outras palavras, ao não atuar sob regras de ação que expressem o 

mandato  policial  compatível  com  o  Estado  Democrático  de  Direito,  uma  instituição  de 

segurança  caracterizar-se-ia  não  como polícia,  mas  como força  de  repressão,  sustentando 

“distintas formas de opressão sobre as populações nos territórios em que atuam” (MUNIZ; 

PROENÇA JR., 2014, p. 498).

O primeiro desses atributos refere-se à destinação do uso da força policial, que deve 

ter fins restritos e transparentes e um propósito político único e necessário: o de produzir 

alternativas de obediência (1) com consentimento social (2) sob o império da lei. 

Logo, se a polícia está autorizada a usar de força e se espera que ela o faça sempre que 

isso seja necessário, sempre que haja interesses em conflito que ameace a paz social, direitos e 

garantias, sua intervenção só será legítima se e quando tal produção de obediência se der pelo 

uso apropriado da força,  nos termos e nas formas do contrato social daquela determinada 

comunidade, em suas expressões políticas e legais.

Ressalte-se  que  tal  pactuação  social  não  é  estática,  mas  “objeto  de  constante 

negociação entre  as distintas  expressões  de ordem que conformam a realidade social”  “e 

resulta do embate continuado entre os múltiplos campos e dinâmicas políticas de legitimação 

do mandato policial, os quais se alimentam das representações dos diversos grupos sociais 

acerca da polícia e da lógica em uso do fazer policial”, ou seja,  “seu mandato resulta da 

confluência de delegações, harmoniosas ou não, concedidas pela sociedade e seu governo” 

(MUNIZ; PROENÇA JR., 2014, p. 494). 

Portanto, tanto menor será a probabilidade de a polícia se converter numa ferramenta 

de opressão quanto maior for o controle coletivo sobre ela e mais atentos forem os olhares 

dos atores sociais em relação à sua autorização para usar de força.

Os  policiais  entrevistados  acreditam  que,  embora  a  sociedade  tenha  começado  a 

questionar  a  violência  policial,  ela  ainda  é  muito  permissiva,  não  só  aceitando  em 

determinadas situações que sabe ilegais, como exigindo em outras.

Qual a dificuldade pra fazer essa ideia chegar ao efetivo? Mesma de fazer 
chegar  a  sociedade,  porque  a  postura  do  policial  reflete  a  postura  da 
sociedade. O cidadão, quando é vítima, quer que o policial busque o autor a 
qualquer preço, mesmo que ele tenha que tirar vida, mas quando tá no polo 
inverso,  quer  seus  direitos,  suas  garantias  resguardadas.  (policial 
administrativo)

Se você liga a TV hoje, qualquer filme de policial, a mensagem que passa 
que está no nosso inconsciente coletivo é aquele policial mais embrutecido, 
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ele tem que ser valente. Aí dentro dessa visão, até uma visão que não é só da 
sociedade brasileira,  está  lá  no inconsciente  coletivo,  está  lá  nas  práticas 
antigas, sempre sendo reproduzido pela sociedade. (policial administrativo)

Mas, se esse processo ainda é muito incipiente no seio da sociedade, o mesmo não se 

pode esperar de uma instituição que se pretende respeitadora e, mais que isso, resguardadora 

dos  direitos  daqueles  a  quem policia.  Sobre  isso  merece  destaque  a  reflexão de  um dos 

entrevistados.

E  é  importante  a  gente  cada  vez  mais  materializar  isso  e  parar  de  ter 
desculpa, de que a polícia, por vezes, ou os policiais cometem erros porque 
nossa sociedade é equivocada em termos de valores. Não tem uma percepção 
exata  de  valores  e,  automaticamente,  vou  ter  uma  parcela  da  polícia 
desviada, por essa justificativa, por si só. Eu entendo que uma polícia que 
consegue passar uma ótica forte de valores vai recrutar também pessoas com 
esses mesmos valores. (policial administrativo)

Em outras palavras, além do controle legal e social, a mudança pode (e deve) contar 

com um movimento de dentro para fora. Isso nos leva à segunda característica que deve ter 

uma instituição policial  em harmonia com os preceitos  democráticos:  a  clareza de que  o 

exercício do mandato policial tem limites, não só em relação ao  modus de aplicação da 

força, mas também ao alcance das soluções que pode impor. 

Se por um lado a polícia pode impor uma solução imediata para algo que não deveria 

estar acontecendo, por outro toda e qualquer solução de sua lavra é provisória. E é exatamente 

essa provisoriedade que reflete a inviabilidade da sustentação por tempo indeterminado de 

coerção pela força, como também desvela a impossibilidade de tais instituições solucionarem 

as causas dos eventos sociais em que intervêm (MUNIZ e PROENÇA JR., 2014).

Não reconhecer tal provisoriedade e estabelecer como objetivo das polícias a tarefa de 

solucionar definitivamente os problemas com os quais elas lidam é dar margem para atuações 

que,  diante  da  inevitável  impossibilidade  de  alcançar  soluções  absolutas  respeitando  os 

limites do mandato,  invariavelmente lançarão mão da ilegalidade e  do abuso da força na 

tentativa de obtê-las a qualquer custo.

Parte dos entrevistados tem isso bem claro e afirma categoricamente que o mandato 

policial não é ilimitado, sob o risco de polícia e crime virarem uma só coisa:

Missão dada, missão cumprida. Frase policial perigosa. A missão tem que ser 
cumprida, mas não pode ser cumprida a qualquer preço. A polícia existe e  
tem a outorga do Estado pra atuar num cenário crítico, mas essa outorga não 
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é ilimitada. Óbvio que a atuação policial tem um risco e esse risco tem que 
ser cada vez mais reduzido, mas cumprir a missão a qualquer preço não é o 
que a sociedade espera. A missão tem que ser cumprida com técnica, com 
profissionalismo e com o menor efeito colateral possível, porque a polícia 
não existe para gerar danos à sociedade,  e essa frase,  ela traz um perigo 
muito  grande,  porque  passa  a  impressão  de  que,  independente  do  dano 
gerado, a missão tem que ser cumprida. Isso pode ser que valha na guerra,  
mas na segurança pública não.
A missão  não  pode  ser  cumprida  a  qualquer  preço.  A polícia,  e  isso  é 
importante,  a polícia tem que saber perder. Porque a polícia não tem a 
responsabilidade de corrigir todas as deficiências da sociedade. A polícia 
é mais um elemento no sistema da sociedade como um todo. Então, se outros 
elementos precisam melhorar, não pode ser cobrado da polícia resolver as 
situações de crise social a qualquer preço, ultrapassando requisitos mínimos, 
sob pena da polícia deixar de ser polícia e passar ser crime.
[…]
Eu vejo uma melhoria (no efetivo), mas eu acho que tem muito a percorrer 
ainda.  Essa  ideologia  de  polícia  infelizmente  no  nosso  país  ainda  não  é 
pacífica e não é massificada. (policial administrativo)

A grande maioria, porém, embora saiba dos limites da atividade, enxerga-os com um 

certo lamento, quase que como empecilhos para execução de suas atividades ou, no mínimo, 

quando não assumem tal postura, afirmam que a identificam em alguns colegas:

 

É uma síndrome que acomete alguns policiais,  quando eles têm seus dez, 
quinze anos,  que é  a  síndrome de enxugar  gelo.  Em algum momento de 
nossa carreira, a gente para para pensar “poxa, eu não estou fazendo a coisa 
certa”. Isso é um reflexo, é um sintoma dessa síndrome de enxugar gelo: “pô, 
mais o cara vai sair primeiro que eu da Delegacia”… Eu já ouvi de bons 
policiais, que o juiz pode soltar, o delegado pode não segurar, mas “o que eu 
fiz aqui, ninguém tira; a prisão que eu fiz, o juiz libera, mas o tapa que eu 
dei, ninguém tira. Ou a dura que eu dei ninguém tira”. Eu já ouvi esse tipo de 
coisa.  Nós  não  somos  faxineiros  da  sociedade.  Nós  estamos  aqui  para 
cumprir um papel, não é para estar dando tapas, ou fazendo coisas além do 
que é para ser feito. Era mais corriqueira no começo. Hoje o esclarecimento 
e a estrutura já está bem diferente em relação a isso. (policial operacional)

A gente começa a se perguntar:  pô,  vale a pena trabalhar nisso? Ah, vou 
estudar pra concurso. Ah, vou fazer um mestrado, doutorado e vou meter o 
pé. Ah, não é interessante eu continuar nessa profissão, que não vou dar jeito 
nisso aqui, vou ficar enxugando gelo. Tem todos esses questionamentos. Só 
que, se você for firme naquilo que você, na ideologia, você vai continuar a 
fazer o seu trabalho e acreditar que os outros façam o trabalho dele.
Vou falar  pra você sobre troca de tiro.  Geralmente quando você tá numa 
troca de tiro, o cara dando tiros pra cima de você, quando o cara se rende, tu 
quer que se renda, mas aí você tem que ter uma cabeça muito fria pra você 
não [gesto de degola], vou efetuar a prisão. O cara atirou em mim, podia ter 
atirado em outro, vai atirar em outro, porque não vai ser preso, tu fica se  
questionando. Mas você tem que ter convicção daquilo que você tá fazendo. 
Vai muito do trabalho de uma, você tem que ter epifanias, você tem que ficar 
a todo tempo: pô, eu sou escolhido, eu tenho que fazer o trabalho policial. 
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Porque se não, você vai desanimar e vai sair. (policial operacional)

O grande risco dessa visão — dos limites da atividade como empecilhos para sua 

execução  —  é  o  de  tentar  encontrar  soluções  alternativas  quando  há  o  risco  de  ter  a 

finalização do trabalho comprometida. É necessário sempre se policiar em relação à tentação 

de resolver a situação a qualquer custo.

Por consequência, é preciso estar explícito — escancarado — que os processos sociais 

que produzem as situações e os conflitos para os quais se dirige a solução policial “estão 

aquém do lugar de polícia e além do alcance de sua instrumentalidade” (MUNIZ; PROENÇA 

JR., 2014, p. 495) e que não há alternativa de ação a ser considerada legítima fora dos limites 

impostos pela legalidade e pelo consentimento social.  

É,  precisamente,  o  consentimento  social,  traduzido  em  adesão  social, 
pactuação política e dispositivos legais que dá conteúdo às regras de ação 
sob  as  quais  a  polícia  executa  seu  mandato.  Isso  é  tão  mais  evidente  e 
distintivo quanto mais próximo se está da ação manifesta da polícia, em que 
a  oportunidade do uso concreto de força se põe.  Uma polícia  pode estar 
autorizada ou não a usar determinados armamentos ou táticas em função das 
exigências colocadas por suas regras de ação. Vê-se, assim, como o uso de 
força que a polícia faz e pode fazer depende do que se espera e consente que 
ela  seja  e  faça.  Reflete  as  representações,  as  expectativas  e  os  contextos 
sociais específicos de uma dada polity. A polícia atua, portanto, sob regras de 
ação, estabelecidas para assegurar que os meios não atentem contra os fins, 
espelhando  o  pacto  de  uma  comunidade  política  sob  o  império  da  lei 
(MUNIZ; PROENÇA JR., 2014, p. 495).

Por  outro  lado,  é  impossível  reduzir  o  conteúdo  da  ação  policial  a  um  roteiro 

predeterminado.  Não  há  como  conhecer  os  detalhes  de  uma  situação  (nem  da  reação 

respectiva) antes que ela se coloque de maneira concreta. Ou seja, a discricionariedade está na 

essência do trabalho policial e é o agente da ponta que, diante de uma ocorrência concreta e 

imediata, decide se e como agir.

No entanto, cada policial deve ter em mente que esse alto grau de discricionariedade 

em  hipótese  alguma  se  confunde  com  arbitrariedade.  Há  um  preço  a  pagar  por  essa 

autonomia, que é o inexorável controle da atividade a posteriori, em suas dimensões social, 

política e judicial. “A contrapartida à delegação aos policiais de poderes superiores aos de um 

cidadão comum, em especial  a possibilidade de recurso à coerção pelo uso de força,  é a 

apreciação  cotidiana  dos  autores  sociais  diante  de  cada  fazer  de  polícia”  (MUNIZ; 

PROENÇA JR., 2014, p. 496). 

Como resultado dessa apreciação, confere-se, ou não, legitimidade às ações policiais. 
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Em outras palavras, é o grau de adesão dos procedimentos aos termos do mandato policial 

(sob o império da lei) que confere maior ou menor credibilidade à Instituição.

Posto isso, estratégias e tentativas de escapar a esse controle servirão a apenas um 

propósito: afastar a polícia de sua missão de produzir enforcement sob o julgamento da lei e 

reforçar a visão de polícia como força repressora a serviço de indivíduos ou grupos de poder, 

visão esta pouco defensável em democracias estáveis. 

Ao analisar as entrevistas, verificamos que, embora apoiem o controle realizado pela 

Corregedoria  do  órgão  e  afirmem  que  chamariam  a  atenção  do  parceiro,  muitos  dos 

entrevistados assumem que não denunciariam um colega que desviasse de sua função:

Mas  tinha  um outro  lado  também de  um acobertar  o  outro.  A coisa  do 
corporativismo, que a gente sabe que existe. Tinha corporativismo. (policial 
operacional)

Olhe,  eu  acho  que  tem  corporativismo  sim.  Agora,  por  exemplo, 
corporativismo em relação a corrupção, pelo menos na PRF, eu acho que isso 
já mudou muito. Se hoje em dia, se algum colega vê outro fazendo esse tipo 
de coisa, né? A não ser que seja do mesmo time, né? Mas eu acho que com 
certeza ele vai chamar a atenção do cara, entendeu? Deixa eu ver, assim, em 
outro aspecto. Assim, corporativismo tem, né?, mas eu acho que não é tão 
acentuado  como  era  no  passado.  No  passado  acho  que  era  um 
corporativismo  mais  forte,  né?  Que  muita  coisa,  acho  que  o  pessoal  
camuflava, né? Mas acho que hoje em dia não, o pessoal tá mais consciente 
do que é pra ser feito, do que é correto, do que é errado. E acaba assim 
sempre  um alertando  o  outro,  né?  “Ó,  não  faça  isso,  não  faça  aquilo”. 
(policial operacional)

Pois é.  É complicado.  É difícil  isso.  Que nem o nosso trabalho.  A gente 
trabalha muito com essa questão terminal. De vez em quando, acontece umas 
coisas que você fica… A gente chega pro colega e conversa. A gente já teve 
que  tirar  colega da equipe por  causa disso.  Porque  não  trabalha  como o 
grupo trabalha. A gente não denuncia, mas exclui. (policial operacional)

Mais ainda, os entrevistados indicam que quem denunciasse um colega poderia ficar 

malvisto pelos outros:  

O que eu vejo muito, assim, aqui, ninguém escreve (denunciar por escrito) 
ninguém.  Todo mundo tenta  conversar,  tenta  amenizar,  orientar.  Mas não 
escreve. Você fala, né: ah, eu não queria trabalhar com esse colega porque 
ele é assim.  Mas nunca vi  ninguém: ó,  eu não quero trabalhar  com esse 
colega porque ele faz isso, isso e isso. É só conversa. Só papo. A pessoa que 
denuncia, ela é tida como a chata, como a X9, fofoqueira, mas ninguém 
entende que o errado é o outro, entendeu? (policial operacional)

Sendo  assim,  acredito  que  o  maior  desafio  da  Polícia  Rodoviária  Federal,  nesse 
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processo de conscientização do efetivo sobre os limites do mandato policial, é o combate ao 

corporativismo, ainda muito presente entre os servidores da Instituição.

A observação às fronteiras impostas  pelo mandato,  ao contrário do que imagina o 

senso comum, não levaria ao caos dos problemas sociais enfrentados pela polícia em seu dia a 

dia (da mesma forma que as práticas atuais não os soluciona), mas pode ser capaz de iniciar 

um círculo virtuoso à medida que avança a consolidação dos direitos civis, políticos e sociais, 

no qual a polícia respeita seu mandato e a sociedade consente em obedecer à sua polícia.

Assim, não é no chamado “Estado policial” que se teria uma era de ouro das 
polícias. A rigor, o lugar de polícia sequer existe em tal Estado, posto que ele 
confunde-se  com  o  próprio  espaço  de  poder  do  governante  e  de  seus 
dispositivos de coerção, correspondendo a alguma forma de tirania (MUNIZ; 
PROENÇA JR., 2014, p. 498).

Sintetizando, podemos afirmar só haver polícia  stricto sensu no Estado Democrático 

de Direito quando: 1) a garantia dos direitos, e não a manutenção da ordem, for o objetivo 

primeiro do sistema de segurança pública; 2) a destinação do uso da força policial tiver fins 

restritos e transparentes e um propósito político único e necessário, o de produzir alternativas 

de obediência com consentimento social e sob o império da lei; 3) estiverem claros (e forem 

observados)  os  limites  do  exercício  do  mandato  policial,  tanto  em relação  ao  modus de 

aplicação da força como ao alcance das soluções que pode impor; 4) as instituições forem de 

fato submetidas ao controle  a posteriori da atividade, como contrapartida à delegação aos 

policiais de poderes superiores aos de um cidadão comum.

Assim, é possível afirmar que não há incompatibilidade entre os órgãos de segurança 

pública  e  o  Estado  Democrático  de  Direito,  o  que  não  significa  ignorarmos  o  fato  de  a 

realidade do Estado  Brasileiro  nem sempre se alinhar  com os  princípios  democráticos.  A 

atividade precisa ser controlada, e os abusos, reprimidos para que a polícia possa, de fato, 

qualificar-se como importante instituição democrática, deixando para trás uma subcultura de 

violência e autoritarismo.

Após definidas as características gerais necessárias a uma atuação policial compatível 

com o Estado Democrático de Direito e analisada a realidade brasileira, resta-nos identificar 

(para  depois  atuar  sobre  eles)  quais  fatores  podem colaborar  para  uma  maior  ou  menor 

adequação das instituições reais aos paradigmas propostos.   

Manning (2005) praticamente nos fornece um guia a respeito dos elementos internos e 

externos  que  dificultam  a  definição  clara  (e  o  atendimento)  do  mandato  policial:  a 

manipulação de aparências,  as características  ocupacionais  da profissão policial,  o  dilema 
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entre a lei e a ordem, o controle ineficiente da atividade e a ingerência política são alguns dos 

obstáculos que distanciam as práticas policiais de sua missão democrática e que passaremos a 

analisar a partir de agora.

Para melhor organizar a discussão, ela será dividida em duas partes:  os obstáculos 

internos serão analisados no Capítulo 3, enquanto, no Capítulo 4, debruçar-nos-emos sobre os 

fatores externos que dificultam o cumprimento do mandato.
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CAPÍTULO 3 – OBSTÁCULOS INTERNOS AO CUMPRIMENTO DO MANDATO 

POLICIAL

Neste  capítulo,  debruçar-nos-emos  sobre  os  elementos  internos  à  corporação  que 

dificultam o cumprimento do mandato profissional e que distanciam as práticas policiais de 

sua missão democrática.

3.1 Manipulação de aparências

Segundo Manning (2001), com a manutenção de uma imagem organizacional vaga, as 

instituições policiais ganham a confiança do público, enquanto mantêm várias definições do 

papel e da função da polícia,  uma vez que sua missão raramente é escrita ou até mesmo 

declarada. Tal lacuna permitiria ainda que as polícias, na maioria das vezes, exagerassem nos 

dados para impressionar e legitimar seu mandato.

Bittner (2003, p. 95) reforça tal entendimento ao dizer que “a principal consequência 

de tais afirmações não é informar, mas manter uma pretensa compreensão e concordância” 

com as práticas escolhidas. 

Às polícias, tradicionalmente têm sido designadas tarefas de prevenção e detecção do 

crime e apreensão de criminosos. Baseadas no monopólio estatal da violência legítima, elas 

têm  continuamente  construído  um  mandato  que  afirma  abarcar  a  eficiente,  apolítica  e 

profissional aplicação da lei. Na prática, o que tem acontecido é que a polícia tem requerido 

para si um domínio social vasto e não administrável. 

Para  Manning  (2005),  o grande  problema  da  manipulação  das  aparências  é  que, 

utilizando a retórica do controle de crime, a polícia termina por reivindicar a responsabilidade 

para os processos sociais que geram os atos ilegais, cujo controle está muito além de suas 

capacidades técnicas e de sua função. Dessa forma, quanto mais esforços forem destinados ao 

fortalecimento dessa aparência de controle, menos sólida será a base do mandato e cada vez 

mais  distante  estará  a  instituição de estratégias verdadeiramente eficientes  no controle  do 

crime.

Ainda de acordo com a tese de Manning, diante dessa inabilidade para definir e atingir 

o seu autoproclamado mandato (impossível de ser cumprido nos termos propostos), o que lhe 

resta é a manipulação de aparências. 
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Na  Polícia  Rodoviária  Federal,  é  comum  o  policial  novato  escutar  dos  mais 

experientes que a competência da instituição abarca “tudo o que acontece às margens das 

rodovias”. A própria legislação brasileira é vaga quanto às funções da PRF. A Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 144, §2º, define apenas que “a Polícia Rodoviária Federal, órgão 

permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma 

da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais”.

As funções relacionadas ao trânsito são mais claras e foram detalhadas no art. 20 do 

Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97): 

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal,  no âmbito das rodovias e 
estradas federais:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de 
suas atribuições;

II - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas 
com  a  segurança  pública,  com  o  objetivo  de  preservar  a  ordem, 
incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;

III  -  aplicar  e  arrecadar  as  multas  impostas  por  infrações  de  trânsito,  as 
medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada e 
remoção  de  veículos,  objetos,  animais  e  escolta  de  veículos  de  cargas 
superdimensionadas ou perigosas;

IV - efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços 
de atendimento, socorro e salvamento de vítimas;

V  -  credenciar  os  serviços  de  escolta,  fiscalizar  e  adotar  medidas  de 
segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte 
de carga indivisível;

VI - assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao 
órgão  rodoviário  a  adoção  de  medidas  emergenciais,  e  zelar  pelo 
cumprimento  das  normas  legais  relativas  ao  direito  de  vizinhança, 
promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas;

VII - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito 
e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e 
encaminhando-os ao órgão rodoviário federal;

VIII  -  implementar  as  medidas  da  Política  Nacional  de  Segurança  e 
Educação de Trânsito;

IX - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, 
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Contran;

X - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito 
para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à 
celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de 
uma para outra unidade da Federação;

XI -  fiscalizar o  nível  de  emissão de poluentes e ruído produzidos pelos 
veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 
66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos 
ambientais. 
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Já as  funções relacionadas ao enfrentamento do crime são pouco detalhadas, como 

podemos perceber na leitura do Decreto nº 1.655, de 3 de outubro de 1995:

Art.1°.  À  Polícia  Rodoviária  Federal,  órgão  permanente,  integrante  da 
estrutura  regimental  do  Ministério  da  Justiça,  no  âmbito  das  rodovias 
federais, compete:

[…]

IX - efetuar a fiscalização e o controle do tráfico de menores nas rodovias 
federais, adotando as providências cabíveis contidas na Lei nº 8.069, de 13 
de junho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

X - colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida, os  
costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e roubos de 
veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o 
descaminho e os demais crimes previstos em leis.

Da forma que foi exposta, principalmente no inciso X do Decreto nº 1.655, devendo a 

PRF atuar  na  prevenção  e  repressão  de  alguns  crimes  específicos  e  dos  “demais  crimes 

previstos  em leis”,  não  é  possível  falar  em exagero  quando  os  policiais  afirmam que  a 

competência da instituição abarca “tudo o que acontece às margens das rodovias”.

O econômico texto constitucional, por si só, já gerou diversas polêmicas acerca da 

competência da PRF. Há quem alegue que o termo patrulhamento refere-se apenas ao trânsito, 

enquanto há quem defenda que o citado termo é sinônimo de policiamento, não havendo que 

duvidar da natureza policial da Instituição. O ápice de tal discussão se deu com o ajuizamento, 

no Supremo Tribunal Federal, de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4447, ainda 

em tramitação), pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) e pela 

Associação  Nacional  dos  Peritos  Criminais  Federais  (APCF),  por  entenderem  que  as 

competências criminais da PRF previstas no Decreto nº 1.655 estariam em contradição com o 

texto constitucional.

 É difícil imaginar uma polícia sem competência para policiar. Tampouco é possível 

separar completamente as competências da PRF, já que uma parte significativa das ações de 

enfrentamento  ao  crime  são  decorrência  de  abordagens  de  trânsito.  Entretanto,  enquanto 

houver  essa  pouca  objetividade  legislativa,  haverá  margem  para  interpretações  tanto 

restritivas (como a das associações que ajuizaram a ADI) quanto demasiadamente amplas.  

Quando perguntados sobre qual a função da PRF, para que serve a PRF ou o que faz a 

PRF, a resposta dos entrevistados era quase sempre dada em termos abrangentes ou, ainda, em 

termos  ideais,  abarcando  as  mais  diversas  atribuições,  como  podemos  ver  nos  exemplos 
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abaixo: 

Tudo,  tudo.  É  difícil  até  falar  disso,  porque  só  quem  trabalha  em uma 
instituição  que  tem  70  mil  quilômetros  de  rodovias,  trabalhando  com 
diversas complexidades, porque nas rodovias federais, até pela característica 
da nação brasileira, é onde passa tudo, passa, como nós dizemos, aqui “do 
alfinete ao foguete”. Passa as grandes riquezas, todas as riquezas do Brasil, 
por ser um país eminentemente mais rodoviário e passam também todos os 
problemas e as mazelas sociais.
E  a  polícia,  ela  precisa  estar  muito  bem  capacitada  no  sentido  dela 
perceber… Claro, vamos ter que capacitar alguns grupos mais voltados ao 
combate  ao  crime,  especializados  no  combate  ao  crime,  alguns  grupos 
trabalhando  mais  com  algumas  ações  focadas  nas  áreas  dos  direitos 
humanos, outros mais no trânsito, mas aquele policial do dia a dia, ele vai ter 
que  estar  preparado  para  enfrentar  qualquer  situação  dessa.  Nós  vamos 
otimizar em algumas ações, pessoas com mais capacidade naquela ação. Por 
exemplo, se nós temos aí um enfrentamento nas fronteiras, de combate ao 
crime,  de  combate  ao  tráfico,  evidentemente  que  nós  vamos  capacitar 
pessoas,  direcioná-las  e  otimizar  os  nossos  recursos  humanos  e  nossos 
recursos tecnológicos nesse esforço. Mas, no todo, é aquele trabalho do dia a 
dia  do policial,  que  ele  pode  fiscalizar  pessoas  trabalhadoras,  pessoas  de 
bem,  mas,  ao  mesmo  tempo,  ele  pode  se  deparar  com criminosos,  com 
traficante, então ele tem que estar preparado para todas as ações. (policial 
administrativo)

Função ou missão? Vamos pela missão, que eu acho que é a mais abstrata. A 
missão, no meu entendimento, e o meu entendimento é até muito alinhado ao 
que  foi  estabelecido  pelo  Mapa  Estratégico,  é  garantir  segurança  nas 
rodovias federais e, por extensão, às áreas de interesse. O Mapa Estratégico 
traz até um conceito mais filosófico de garantir a segurança com cidadania, a 
polícia se afirmando como essa polícia que quer ser cidadã. E as funções 
nossas, hoje, por sermos uma instituição que tem a nossa atribuição,  vem 
desde a riqueza a tudo que é atrelado a ela, transporte, carga… e onde circula 
a riqueza, circulam as mazelas: tráfico, as fragilidades. Eu acho que como 
atribuição talvez, das instituições de Segurança Pública, a nossa é a que tem 
uma carta  de atuação das  mais  abrangentes,  vai  da  questão do trânsito  à 
preocupação  com  policiamento,  à  fiscalização,  atendimento  ao  usuário, 
enfrentamento ao crime. Isso fica muito claro quando a gente vê no dia a dia,  
não tem uma atuação […] a  gente  não consegue estratificar,  “eu só faço 
trânsito,  eu  só  faço  crime,  eu  só  faço  educação  de  trânsito,  eu  só  faço 
resgate”,  é  uma  polícia  que  tem  um  portfólio  muito  rico.  (policial 
operacional)

Eu definiria que a PRF tem uma gama de competências absurdas. Tem lugar 
para todo mundo. Tem a parte operacional, a parte administrativa. A parte 
operacional dividida em fiscalização de trânsito, grupo de choque, operação 
aéreas, muita coisa mesmo. Não tem como definir. Eu definiria como um 
órgão que abrange uma gama de atribuições. (policial administrativo)

Ou seja, a prática de manter o discurso sobre as competências da instituição policial 

em um nível mais genérico foi percebida também entre os PRFs, tanto aqueles que trabalham 

na gestão administrativa quanto os que prestam serviço operacional.
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Importante  ressalvar  que,  segundo  a  sociologia  das  profissões,  a  manipulação  de 

aparências é característica de todo grupo profissional. Para Collins (1990 apud DINIZ, 2001, 

p. 29), 

As profissões são grupos de status weberianos dentro da divisão do trabalho. 
Mas é  da natureza de um grupo de  status reduzir  a  importância  de seus 
aspectos  utilitários,  desviar  a  atenção  do  trabalho  que  efetivamente  é 
realizado, dirigindo-a para o estilo, a honra, os padrões morais exibidos por 
seus membros. […] Como grupo de status, as profissões fazem-se cercar por 
uma cobertura ideológica pela qual se apresentam, por exemplo, como uma 
“vocação”, um “chamado”, e não como uma mera ocupação; um “chamado” 
ao qual se atende por elevados motivos altruísticos, e não com propósitos de 
meros ganhos mundanos.

Dessa forma, os ímpetos de profissionalização da polícia não são mais “suspeitos” do 

que  as  campanhas  de  outros  grupos  ocupacionais  que  se  esforçam para  maximizar  suas 

impressões a fim de ganhar controle sobre uma plateia. No entanto, em virtude de seu objeto 

peculiar — a segurança dos cidadãos e a manutenção da ordem —, as consequências de seus 

anseios de prestígio e poder influenciam muito mais a dinâmica social do que interfere tal 

busca em outras profissões, como as de contador ou florista (MANNING, 2005)

Outro aspecto que torna ainda mais complexa a dificuldade da polícia em definir seu 

mandato com clareza, e termina por gerar uma maior necessidade de manejo das aparências, é 

a constatação de que sua clientela não é única. Além de tentar assegurar aos cidadãos que está 

eficientemente  controlando  o  crime,  ela  deve  ainda  persuadir  os  criminosos  de  que  seus 

agentes são efetivos combatentes do crime, como também deve convencer os políticos de que 

tem  usado  seus  recursos  da  melhor  forma.  Assim,  diante  de  públicos  tão  distintos, 

principalmente em relação às suas expectativas, em vez de uma única retórica — o uso de 

palavras  para  formar  atitudes  ou  induzir  ações  em  outros  agentes  —,  a  polícia  deve 

desenvolver várias (MANNING, 2005).

O mandato policial vai, dessa forma, sendo definido pelos anseios de seus públicos, 

enquanto as mais bem-sucedidas ocupações têm tentado construir um mandato de acordo com 

suas próprias visões do mundo. Vejamos.

Apesar de as grandes operações, perseguições ou trocas de tiros representarem uma 

pequena  porção  do  trabalho  da  polícia,  a  sociedade  atribui  o  elemento  de  excitação  a 

praticamente  todas  as  atividades  policiais.  Os  próprios  policiais,  quando  questionados, 

consideram a essência do seu trabalho como perigosa, traduzida na heroica missão de apanhar 

“bandidos” e prevenir o crime. 
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É. É de natureza perigosa. É a pessoa que está disposta a estar lá para não 
deixar que coisas aconteçam. (policial operacional)

O pessoal fala que é o risco do negócio. É perigosa, sim. É perigosa hoje em 
dia até pela violência, o fato de você ser policial,  inclusive em situações  
extraprofissionais, já te traz um risco adicional. Hoje se você for fazer um 
seguro de vida num banco particular, no próprio Banco do Brasil, você não 
consegue fazer por ser policial… A própria rotina policial, o enfrentamento, 
é uma atividade perigosa, sim. É muito romântico achar que não. (policial 
administrativo)

O estereótipo é  ainda mais  solidificado pela  forma espetacular  como as  atividades 

policiais são veiculadas na mídia. No caso da PRF, por ser também uma polícia de trânsito, a 

imprensa sempre vincula sua imagem ao aumento ou diminuição do número de acidentes nas 

rodovias federais, bem como às operações de fiscalização que ocorrem nos grandes feriados 

nacionais.  No entanto,  realizada  uma pesquisa  no  site de  busca  Google  com as  palavras 

“Polícia  Rodoviária  Federal”6, percebe-se  que  a  maior  parte  das  matérias  publicadas  nos 

grandes veículos de notícias são sobre as grandes apreensões e operações: “Polícia Rodoviária 

Federal apreende 300 quilos de maconha na BR-376”7; “PRF aborda carros com 11 quilos de 

maconha e 105 comprimidos de ecstasy”8; “Polícia Rodoviária Federal apreende 10 quilos de 

crack  em  Perdões,  MG”9; “Polícia  Rodoviária  apreende  carga  milionária  de  cigarros 

falsificados”10; “PRF apreende pistolas e munição que seguiriam do Paraguai para o RJ”11.

Embora seja dedutível que a rotina policial não é assunto de interesse midiático, o fato 

de as instituições de segurança pública só serem notícia quando realizam grandes feitos, ou 

quando são alvo de denúncias, certamente influencia a imagem que têm perante a sociedade.  

Interessante perceber que até mesmo no site institucional da PRF (www.prf.gov.br) as 

notícias em destaque são, essencialmente, sobre as grandes apreensões e operações12: “PRF 

apreende cocaína, ouro e R$ 20 mil na BR-319”; “PRF e PF prendem dois homens com 16 

6  https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=SiUwVbSpF4WszQLv2oDwCA#q=pol%C3%ADcia+rodovi
%C3%A1ria+federal&tbm=nws 

7 http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2015/04/policia-rodoviaria-federal-apreende-300-quilos-
de-maconha-na-br-376.html

8 http://www.engeplus.com.br/noticia/seguranca/2015/prf-aborda-carros-com-11-quilos-de-maconha-e-105-
comprimidos-de-ecstasy/

9 http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2015/03/policia-rodoviaria-federal-apreende-10-quilos-de-
crack-em-perdoes-mg.html

10 http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/policia-rodoviaria-apreende-carga-milionaria-
de-cigarros-falsificados/?cHash=22b23b2e29287b32e00a7f335ddba074

11 http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2015/04/prf-apreende-pistolas-e-municao-que-seguiriam-do-
paraguai-para-o-rj.html

12 https://www.prf.gov.br/portal/noticias/regionais/ac-ro/prf-apreende-24-quilos-de-cloridrato-de-cocaina-
aproximadamente-1-quilo-de-ouro-e-dinheiro-em-especie-na-br-319
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pistolas e mais de duas mil munições em Guaíra”; “Homem com 204 quilos de maconha tenta 

escapar da PRF, bate o carro e é preso”; “Ação integrada recupera veículos roubados e evita 

assaltos no sertão alagoano”.

Ou seja, essa imagem da polícia essencialmente heroica é reforçada não só pela mídia, 

como também pela comunicação institucional. E assim, para ganhar confiança do público e 

assegurar  a  solidez  de  seu  mandato,  a  polícia  tem  encorajado  seu(s)  público(s)  a 

continuar(em) a pensar em seu trabalho em termos idealizados, praticamente ignorando que a 

maior  parte  do  trabalho  da  polícia  lembra  qualquer  tipo  de  trabalho:  chato,  cansativo, 

tecnicamente exigente, mas raramente perigoso (MANNING, 2005).

Além de todas as atividades de rotina e administrativas que fazem parte do dia a dia do 

policial (passagem de serviço, preenchimento de boletins de acidentes, de parte diária, etc.), a 

imagem passada pelos meios de comunicação oficiais e midiáticos oculta também os graves 

problemas estruturais com os quais os policiais se deparam ao chegarem em seus postos de 

trabalho, sendo este mais um fator que atrapalha o cumprimento de seu mandato. Em algumas 

entrevistas, é possível perceber a enorme distância entre o discurso utilizado (às vezes pelo 

mesmo agente) na descrição da função da PRF e no relato do serviço no posto operacional:

Quando tomei posse, eu vi que a realidade era muito diferente do que se  
passava no Curso de Formação. Não sei se era para todas Regionais, pelo 
menos na minha Regional era muito diferente.
A estrutura da Regional, no geral, era precária, tanto estrutura física como 
gestão também. Porque num posto que deixavam ficar sem viatura por quase 
seis meses, eu acho inadmissível.
[…]
Não trabalhava.  Aí  de  vez  em quando inventava  de  fazer  abordagens  na 
frente do Posto… a gente viu que gerava algumas ocorrências e tinha que 
conduzir,  já  que  tinha  feito  os  flagrantes…  aí  tinha  que  levar  no  carro 
próprio… Aí a gente começou a parar com isso. E isso foi em 2011. Era bem 
precário  mesmo.  Muito  por  conta  das  estradas  de  lá,  que  são  horríveis,  
porque estragava muito viaturas.
Paramos de trabalhar,  porque não tinha como conduzir  as ocorrências.  Já 
ocorreu de  atender  acidentes  em carro particular  nosso.  De  ir  de  ônibus, 
pegava carona no ônibus até o acidente, sinalizava, tudo. Solicitava apoio 
para a Polícia Militar, que sempre ajudava. PM e bombeiros sempre davam 
uma força para a gente. (policial operacional)

A minha maior dificuldade na execução, na realidade do meu posto, era de 
ter que cumprir uma escala de 24h sozinha num trecho sem Concessionária. 
No final de semana, não tem nem a estrutura do posto nem o adjunto do 
posto. Então muitas vezes eu cumpri a escala sozinha, num trecho de serra, 
com muitos acidentes e sem nem Concessionária para atuar nesse trecho. 
Então a falta de efetivo, na época, a estrutura em termos de viatura, posto, 
comunicação, era muito precária. Conheço a realidade agora das Delegacias 
e já é uma outra realidade estrutural. Hoje não tem mais um policial sozinho 
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nessa Delegacia, e a estrutura que se montou em termos de equipamentos já 
está  muito  melhor.  Mas  o  efetivo  impacta,  com certeza.  A falta  de  uma 
estrutura  de  aparelhamento  das  outras  instituições  impacta,  seja  com 
convênios  do  Samu,  seja  dos  Bombeiros,  seja  Concessionária,  essa 
integração ainda é falha. A questão de alguns ritos, por exemplo, ter de ficar 
várias horas em uma fila da Delegacia da Polícia Civil  para uma simples  
ocorrência. O TCO vem suprir parte dessa deficiência. Mas outras situações, 
que só são inerentes à Polícia Judiciária, nós temos problema sim, de ter que 
ficar por horas e horas num plantão, numa Delegacia, para registrar aquilo. 
(policial administrativo)

Percebemos, então, o grande abismo que existe entre os relatos dos grandes feitos (que 

de fato ocorrem, mas não constituem a rotina operacional) e a realidade do serviço nos postos, 

chegando ao extremo de um policial ter de tirar um plantão sozinho.

Por  um lado,  esse  tipo  de  informação não é  divulgado  para,  além de  preservar  a 

imagem  da  Instituição,  não  comprometer  a  segurança  dos  agentes  que  são  obrigados  a 

trabalhar  em tais  condições.  Por  outro,  é  praticamente  impossível  cobrar  do  policial  que 

trabalha em tais locais resultados sequer próximos aos das notícias divulgadas.

Ainda  como  consequência  dessa  dinâmica  de  apresentar  a  polícia  quase  que 

exclusivamente  como uma grande  agência  de  combate  ao  crime,  Manning  reforça  que  a 

resposta do público tem sido demandar sempre mais “caças aos bandidos” e essa demanda por 

prisões  tem-se  refletido  em  critérios  distorcidos  de  avaliação  da  qualidade  do  trabalho 

policial,  uma vez  que a  preservação dos  direitos  civis,  políticos  e  sociais  é  muito  pouco 

garantida unicamente por uma alta taxa de prisões. Pelo contrário, poderíamos ironicamente 

argumentar que o bem-estar público estaria mais bem resguardado por uma baixa taxa de 

prisões.

Segundo Bittner, muitos aspectos do trabalho policial se encaixariam em seus lugares 

se  parássemos  de  olhar  para  ele  como  sendo  uma  tarefa  voltada  principalmente  para  o 

policiamento e o controle do crime.

Devido ao fato de nunca ter  sido desafiada no passado a ideia  de que a 
polícia  é,  basicamente,  uma  agência  de  combate  ao  crime,  ninguém  se 
preocupou  em estabelecer  as  prioridades  remanescentes.  Ao  contrário,  a 
polícia  sempre foi  forçada a justificar  atividades  que não envolviam (em 
sentido  direto)  o  policiamento  ou  ligando-as  de  maneira  construtiva  ao 
policiamento ou definindo-as como exigências aborrecidas de serviços.  O 
domínio desse ponto de vista, especialmente nas cabeças dos policiais, tem 
duas consequências perniciosas. Em primeiro lugar, leva a uma tendência a 
ver todos os tipos de problemas como se envolvessem crimes com culpa, e 
uma excessiva confiança em métodos quase-legais para lidar com eles. […] 
Em segundo lugar,  ver o controle do crime como único trabalho sério, 
importante e necessário da polícia tem efeitos deletérios sobre o moral 
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daqueles policiais da patrulha fardada que gastam a maior parte de seu 
tempo lidando com questões de outra natureza. Ninguém, especialmente 
aquele  que  tem  um  interesse  positivo  no  seu  trabalho,  gosta  de  ser 
obrigado,  dia  após  dia,  a  fazer coisas  que  são  desprezadas  por seus 
colegas. Além disso, a baixa avaliação dessas tarefas leva à negligência 
do desenvolvimento de habilidade e conhecimento necessários para que 
sejam executadas apropriada e eficientemente” (BITTNER, 2003, p. 134).

De fato, embora muito valorizado, o enfrentamento ao crime não é visto por grande 

parte dos policiais entrevistados como a principal atividade de seu dia a dia:

Hoje concretamente eu vejo que ela fica muito na questão do trânsito e de 
acidentes. A parte de crime também faz, mas eu não vejo isso como uma 
coisa de toda a polícia, eu vejo como algo restrito de determinados grupos e 
não que está na identidade policial de todos, não é ainda uma coisa uniforme. 
(policial operacional)

A gente  assume  o  plantão,  trabalha  24  horas.  Dependendo  do  posto,  da 
localidade,  você  atende  muitos  acidentes.  Você  apreende  muitas  drogas, 
armamento, dependendo da região, se for fronteira ou não. No nosso caso lá 
era muito acidente porque as rodovias não são muito boas. É mais ou menos 
isso.  Muitas  vezes  o  acidente  tira  muito  tempo.  O  acidente  toma  muito 
tempo  do  policial.  As  vezes  pela  distância  mesmo.  Porque  você  tem 
competências muito grande de circunscrição, independente da hora você tem 
que sair  para atender o acidente.  E também o que toma muito tempo do 
policial é o crime, você encaminhar para a Delegacia, não o crime em si, a  
ocorrência criminal sempre toma muito tempo. (policial operacional)

Ou  seja,  até  mesmo  quando  surge  um  incidente  criminal,  seu  encaminhamento 

administrativo leva mais tempo do serviço do que a ocorrência em si. 

Para  Manning,  a  ideia  restritiva  e  errônea  do  que faz  a  polícia,  além de  tornar  o 

mandato anunciado impossível de ser cumprido, ainda traz sérias consequências internas aos 

departamentos, direcionando todo o aparato para atividades que, muitas vezes, estão longe de 

ser as principais ou as mais recorrentes, como também levam à desvalorização daqueles que 

exercem as  demais  atribuições.  Cursos,  treinamentos,  políticas  internas  e  diversas  outras 

ações visando a profissionalização da organização perdem força e eficácia quando baseados 

em critérios manipulados.

Nesse sentido,  ao  menos é  possível  afirmar  que a  Polícia  Rodoviária  Federal  tem 

realizado esforços para alcançar um conhecimento mais reflexivo de sua realidade e, baseada 

nele, começar a traçar políticas e estratégias.  No início da atual gestão, há cerca de quatro 

anos, foi realizada uma pesquisa com todos os policiais do departamento, para que relatassem 

detalhadamente suas atividades,  as dificuldades na execução do serviço,  bem como o que 

entendiam, em relação às atribuições e políticas, como mais importante para a Instituição. Em 
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seguida, com base nas informações fornecidas e nas estatísticas existentes no departamento, 

foram realizadas reuniões de gestão e formação de grupos de trabalho que culminaram no 

planejamento/Mapa Estratégico (anexo), com o qual toda e qualquer ação da PRF atualmente 

deve estar em consonância.

Segundo Caruso (2006), a elaboração de um diagnóstico que subsidie a construção de 

políticas públicas é um passo fundamental para iniciar qualquer processo de mudança. Claro 

que a elaboração de um planejamento estratégico é apenas o início deste processo, pois há um 

longo caminho até que os valores e as práticas cheguem a todo o efetivo, mas aparentemente a 

administração tem consciência de tal trajeto. 

Aqui,  peço  licença  para  transcrever  um  longo  trecho  da  entrevista  de  um  dos 

integrantes da gestão do departamento, por achar que ilustra bem esse momento por que passa 

o Departamento de Polícia Rodoviária Federal:

A missão principal nossa é dar segurança à população, com essa visão de 
uma polícia cidadã que eu acredito que a gente passou por um processo de 
muito tempo sem ter isso muito consolidado, a missão, a visão, os princípios. 
Ela  existia  de uma forma consensual,  mas  não existia  num planejamento 
estratégico. Mas eu acho que, para isso estar mais introjetado na cabeça dos 
nossos  servidores,  todos  ainda  vamos  ter  que  trabalhar  muito  com  a 
divulgação interna desse planejamento estratégico e conscientizar, ou seja, 
em todos os curso de capacitação vamos ter que estar trabalhando isso, que a 
missão  tem que  estar  focada  na  sociedade  sempre.  Porque,  às  vezes,  as 
instituições, quando não têm esse foco, ficam num fim em si mesmo, e aí ela  
não consegue perceber que o foco dela não é só infraestrutura, melhorias, no 
sentido de fortalecer somente a Instituição. Ela vai fortalecer a Instituição, 
mas o foco dela não é em si a Instituição, mas, sim, a sociedade. 
[…]
Agora  é  que  nós  estamos  começando  a  implantar  o  planejamento  tático 
regional, agora é que nós estamos capacitando os chefes de Delegacia, como 
gestores  realmente,  nessa  visão  de  planejamento.  Então  demora,  é  um 
processo, tomara que tenha continuidade nisso. Não sei o que vai acontecer 
agora. O caminho é esse, o caminho está traçado. Não são em três anos que 
se muda uma visão de 85 anos ou que se melhora, ou que se amplia, não é 
nem  que  se  muda.  Mas  agora  o  passo  principal  foi  dado,  agora  é  dar 
continuidade. É capacitar, capacitar. E essa capacitação já está na Academia,  
na formação do policial.  Já está acontecendo.  Essa última turma que nós 
tivemos já foi capacitado com visão de planejamento estratégico
E aí  é um processo.  Eu acredito que mais uns cinco,  seis  anos,  vai estar  
caminhando por si só.
Antes  era  muito  aquele  trabalho  de  atendimento  de  ocorrência,  digamos 
assim, algumas áreas já trabalhavam um pouco com planejamento, mas as 
área não se falavam, as coordenações quase não se falavam. Então hoje já se 
falam. As grandes operações, como essa operação que aconteceu na Copa, 
todas as área trabalhando juntas. Aquela visão de que uma operação é um 
problema  da  área  de  operações…  não,  uma  operação  é  problema  de 
infraestrutura, é problema de sistema, problema de RH, é problema de todos. 
A área de inteligência, trabalhando integrado, eu acho que a gente deu um 
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passo muito grande, mas tem que chegar na ponta que todos saibam. E ainda 
não chegou tudo lá. (policial administrativo)

Em  resumo,  embora  essa  ideia  do  trabalho  policial  principalmente  como 

enfrentamento ao crime ainda persista em parte do efetivo, a PRF tem feito um grande esforço 

institucional para se conhecer e coadunar suas políticas a sua realidade. A administração vem 

desenvolvendo  estudos  baseados  nas  estatísticas  das  ocorrências  de  cada  localidade  para 

estabelecer,  por  exemplo,  os  parâmetros  de  lotação  e  os  treinamentos  necessários. 

Enxergamos isso, portanto, como o primeiro momento do que pode vir a ser um processo de 

mudança e maior profissionalização do efetivo. 

3.2 Cultura Ocupacional

Para  operar  mudanças,  entretanto,  é  preciso  mais  que  conhecer  a  realidade  da 

atividade. As dinâmicas pelas quais os policiais constroem seus valores e suas práticas, ou 

seja, sua cultura operacional, também precisam ser desveladas.

A cultura ocupacional contém os típicos valores, normas e atitudes de um grupo que 

criam suposições  as  mais  diversas  sobre  a  vida  diária.  Essas  suposições,  por  sua  vez, 

influenciam seus  padrões  de  atuação  e  podem se  tornar  a  base  das  estratégias  e  táticas 

organizacionais.

Segundo Manning (2005), os padrões mais significativos de atuação são os ideais da 

cultura ocupacional. O policial se julga diante do policial ideal, como descrito no saber e no 

imaginário. O que um “bom policial” faz é um padrão onipresente. 

A cultura ocupacional, no entanto, vai além da definição de um bom policial, contendo 

os  reais  valores  do  grupo  ocupacional.  Especialmente  no  caso  das  polícias,  a  cultura 

ocupacional é muito mais um produto do conhecimento prático passado informalmente pelos 

profissionais antigos aos novatos do que das teorias adotadas nos cursos oficiais (RATTON, 

2007).

“Experiência  é  melhor  do  que  regras  abstratas”  é  uma  das  ideias  que,  segundo 

Manning, estão consolidadas no imaginário dos policiais. Não foi diferente com os policiais 

rodoviários federais entrevistados:
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Sim. Concordo. A gente aprende bem mais na prática do que no manual. A 
função da norma é um direcionamento, né? Saber se aquilo é correto ou não. 
Se bem que a gente tem essa noção. Todo mundo sabe o que que é uma coisa 
certa, o que que é uma coisa errada. Mas se tá lá escrito e você ultrapassar, 
você sabe que vai ser apenado. (policial operacional)

Com certeza se aprende mais com a experiência. (policial operacional)

Curso de formação é um ritual de passagem. Ele vai transformar o paisano, 
um cidadão comum, em um policial, um servidor público. Ele vai receber as 
informações necessárias para passar pelo seu primeiro serviço, para aprender 
a  trabalhar  em  equipe,  para  aprender  a  trabalhar  coordenado.  Para  ele 
começar a despertar,  ali  na Academia,  esse orgulho de pertencer.  Eu vejo 
como um ritual de passagem, o dia a dia é a verdadeira professora. (policial  
administrativo) 

Em vários trechos das entrevistas, os policiais afirmaram que o curso prepara para um 

cenário ideal, mas que é impossível prever todas as situações enfrentadas no dia a dia, muito 

menos é possível saber a melhor forma de lidar com elas, a exemplo das carteiradas que 

recebem de autoridades que se consideram acima da lei e que, às vezes, até ameaçam intervir 

na situação funcional do servidor. 

Da mesma forma, recordo que, quando minha turma entrou em exercício no órgão, os 

policiais mais antigos tentaram nos convencer a não usar cinto de segurança na viatura, pois 

ele poderia retardar e atrapalhar o desembarque do agente em situações de emergência.  A 

ironia é que morrem mais policiais rodoviários federais em acidentes de trânsito (muitas vezes 

porque estavam sem cinto) do que em confronto direto com criminosos.

Obviamente o curso de formação nunca dará conta de todas as variáveis que ocorrem 

durante o serviço policial,  entretanto deve-se ter  em mente que a teoria  e  as técnicas  ali 

repassadas são fruto de um sério trabalho de pesquisa (baseado na prática, inclusive) realizado 

pelos instrutores. É comum, no entanto, que os policiais mais antigos sintam resistência em 

acolhê-las e tentem defender suas experiências perante os mais novos.

Estudos  sobre  cultura  ocupacional  das  polícias  apontam  que  outras  ideias  como 

“pessoas não são confiáveis”, “você deve fazer o povo lhe respeitar”, “o sistema legal não é 

confiável,  o  policial  toma as melhores decisões  sobre culpa ou inocência”,  “os principais 

trabalhos  do  policial  são  prevenir  crime  e  reforçar  a  lei”  e  “os  policiais  podem  mais 

acuradamente identificar crimes e criminosos” também estão enraizadas no imaginário dos 

policiais, tornando-se, pois, parte da base das estratégias organizacionais (MANNING, 2005).

Interessante perceber, porém, que esta pesquisa sinalizou no sentido oposto em relação 

a algumas dessas ideias. Vejamos algumas das respostas dos policiais rodoviários federais 
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para a afirmação “pessoas não são confiáveis”. 

Eu acho que é uma afirmação com muita reserva preconceituosa, porque em 
regra geral as pessoas são confiáveis. (policial administrativo)

Eu acho que isso é exceção. As pessoas são confiáveis. (policial operacional)

Acredito que essa percepção dos PRFs em relação à sociedade tenha estreita ligação 

com o perfil  de seu público policiado. Temos de ter  em mente que a grande maioria das 

abordagens da Polícia Rodoviária Federal é relacionada ao trânsito, e não necessariamente 

àquelas pessoas que os próprios policiais consideram “suspeitas”. 

Como veremos no próximo item, a  construção do estereótipo de suspeito entre  os 

agentes da PRF em quase nada difere das outras polícias. Por isso, creditaria esse diferencial à 

quantidade  de  vezes  em que  o  policial  rodoviário  federal  de  fato  entra  em contato  com 

pessoas com o perfil que ele considera “suspeito”, pois, na maior parte de seu serviço, trata 

com aquela parcela da população que classifica como “cidadãos de bem”. 

Quando instados a comentar sobre a afirmação “você deve fazer o povo lhe respeitar”, 

pudemos perceber uma grande diferença na concepção dos policiais da gestão e daqueles que 

trabalham na atividade-fim: 

  

O policial  tem que estar disponível.  Lógico, assim como ele tem que ser  
honesto, ele tem que trabalhar com legalidade, não ser respeitado porque é 
polícia. Ser respeitado por ser um servidor púbico, que está ali para cumprir 
a Lei. (policial administrativo)

Na verdade, esse respeito já tinha que vir, né? Pela figura policial, assim, ele 
cobrar respeito.  Mas eu acho que quando a  pessoa tá vestida de polícia, 
impõe respeito, pelo fardamento, pela arma… Se não respeita, tem desacato.  
E vai sofrer as consequências, né? (policial operacional)

Tem que ter autoridade. Acho que tem que ter, porque, se não, vira zona. 
Tem que ter. Alguém tem que impor. Mãe tem que mandar em filho, certo? 
Professora tem que mandar nos alunos. E acho que policial tem que mandar, 
sim, quando chega numa situação que tem que ser resolvida, se há conflito. 
Então todo lugar tem que ter autoridade, tem que ter alguém que dê uma 
liderança. E policial tem uma postura, sim, de ter liderança, de ter hierarquia 
e  mandar  em  alguém,  especialmente  em  situação  de  conflito.  (policial 
operacional)

Como se viu, enquanto os policiais  administrativos destacam o respeito como algo 

decorrente da atuação legal do policial como servidor público, os operacionais entendem que 

o  respeito  deve  existir  (e  ser  imposto)  em decorrência  da  simbologia  de  sua  posição  de 
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autoridade,  de  um nível  de  hierarquia  superior  ao  do  cidadão  comum. Tal  fato  impacta 

diretamente na relação da PRF com o público policiado, pois, embora as diretrizes do órgão 

sinalizem  em  uma  direção,  são  principalmente  os  policiais  operacionais  que  constroem, 

perante a sociedade, a imagem da Instituição.

Os policiais rodoviários federais acreditam também que “As pessoas que não são 

controladas vão quebrar as leis”:

Podem quebrar as leis, sim. (policial operacional)

Sim. Tanto cidadão quanto policial. (policial operacional)

Aqui, é interessante apontarmos uma aparente contradição, pois, ao mesmo tempo que 

os policiais acreditam que o controle exercido sobre os cidadãos é um fator importante para a 

obediência  legal  —  e,  provavelmente,  essa  ideia  até  mesmo  justifique  a  imposição  da 

autoridade tratada no parágrafo acima —, contraditoriamente, eles são refratários ao controle 

da própria atividade, como veremos no item 4.1.

“Punições mais fortes impedirão os criminosos de repetir seus erros.” Essa afirmação, 

os  PRFs  foram uníssonos  em refutar,  afirmando que  a  legislação brasileira  já  tem penas 

rígidas, mas que tal fato só faria algum efeito na decisão de alguém cometer ou não um crime 

caso fosse de fato cumprida. Ou seja, para eles, é a impunidade que estimula a prática de 

ilícitos, não a falta de penas mais rígidas. 

O arcabouço jurídico nacional, ele é muito bom, ele tem que ser aplicado.  
Acho que é impunidade… Não é a legislação mais forte, é a legislação sendo 
levada  a  cabo.  Não  acredito  em  legislação  mais  forte,  se  ela  não  for 
cumprida, não faz diferença. (policial administrativo)

Em relação às ideias “o sistema legal não é confiável, o policial toma as melhores 

decisões  sobre  culpa  ou  inocência”  e  “os  policiais  podem mais  acuradamente  identificar 

crimes  e  criminosos”,  mais  uma  vez  encontramos  uma  dicotomia  entre  os  policiais  da 

atividade-fim e os da gestão.

Eu sempre falo que se resume em tudo, em prestar segurança, em prestar 
serviço de cidadania, porque, quando você está retirando um bandido, um 
traficante,  você  tem  que  ter  essa  visão  de  cidadania.  O  respeito  ao  ser  
humano. 
A  princípio, somos todos iguais, é isso que a democracia nos ensina. Esse é 
um trabalho muito difícil.  Mas quando você consegue focar na cidadania,  
você pode ter alguns procedimentos, que você… Mesmo que ele tenha que 
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ser rigoroso, ele não pode ser julgador. Não é ele que vai julgar. (policial 
administrativo)

E outra coisa, né? Assim, o sistema penal da gente, ele tem aquela visão que 
todo mundo é ressociável, né?, de como ressocializar o cara. Só que a gente 
tem que ver isso com ressalvas, porque tem cara que não vai ter jeito. E o 
pessoal que trabalha na atividade-fim, principalmente o pessoal que trabalha 
na área de inteligência, que conhece mais a fundo esse pessoal, eles sabem 
que realmente aquele cara não vai ter jeito, né? Só que a legislação vê como 
absoluto  esse  fato  de  que  o  cara  vai  se  recuperar.  Ou seja,  em algumas 
situações, o policial vê que aquele cara não tem jeito, ele tá solto, entra no 
sistema, volta de novo, fica nesse vai e vem. E, numa situação, acaba por 
resolver logo, entendeu? Porque o sistema aqui, ele parte do pressuposto que 
o cara tem jeito, né? E, assim, muitos têm, né? Mas a gente tem que levar em 
consideração que tem alguns que não têm.  Um exemplo é esses  grandes 
líderes de facção criminosa. (policial operacional)

Ou seja, enquanto o representante da gestão demonstra perceber mais claramente os 

limites  e  alcances  da  atividade  policial  em  um  sistema  democrático,  para  o  agente 

operacional, enquanto o sistema apenas presume que todos os indivíduos são ressocializáveis, 

o policial  sabe  que este ou aquele não são. E o grande risco dessa segunda visão é ser o 

policial mais uma vez tentado a substituir todo o sistema de justiça por um ato de julgamento 

sumário, indo de encontro a todos os princípios garantidores do sistema legal.   

“A polícia prende, a justiça solta”. A maioria dos entrevistados concordou com essa 

afirmação,  embora  não  responsabilize  o  Judiciário  propriamente  dito  pela  baixa  taxa  de 

condenação, mas diversos fatores externos, como brechas na legislação, possíveis falhas na 

Polícia Civil ou falta de integração entre as instituições. 

Eu acho que,  assim,  não posso falar  se acontece alguma coisa na Polícia 
Civil que… Eu acho que é alguma lacuna legal. Porque a gente faz a nossa 
parte e faz bem-feito. Disso, eu não tenho dúvida. Quando a gente prende, tá 
certo,  a  gente tem convicção de que fez  a coisa  correta.  Até todo aquele 
procedimento de boletim, de BOP, de audiência, a gente faz tudo certo. E, se 
a gente entrega na Delegacia, é muito, assim, eu acho que o delegado não 
colocaria o cargo dele em jogo por causa disso.  De uma prisão.  Então… 
(policial operacional)

Não existem estratégias em comum. A legislação,  ela não alinha.  Eu não 
acredito simplesmente que a polícia prende e o Judiciário solta.  A justiça 
solta  porque  o  arcabouço  jurídico  é  frágil.  A polícia  prende,  conduz  e 
encaminha,  mas  conduz  e  encaminha  às  vezes  desassociado  de  uma 
estratégia com o próprio MP, com o próprio Judiciário. Eu não vejo relações 
institucionais sérias, nesse sentido. Cada um faz sua parte, e essas partes às  
vezes  não se  conversa.  O distanciamento é  muito  grande  ainda. (policial 
operacional)
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Apenas um dos entrevistados considerou a  possibilidade de falhas  na conduta  dos 

agentes policiais, em especial na coleta de provas.

Essa é uma queixa comum do agente policial: “Ah, a polícia faz o seu papel e 
o  sistema  judiciário  por  vezes  não  consegue  aplicar  o  que  a  legislação 
prevê”. Eu concordo em parte com essa afirmação.  Primeiro porque,  se a 
gente olhar os dados do nosso sistema, principalmente no campo do sistema 
criminal,  a gente vai ver que por vezes o sistema judiciário não consegue 
aplicar o que se chama de justiça no caso concreto por uma ineficiência do 
órgão policial na coleta da prova, que é uma ferramenta essencial. Por outras 
vezes, essa frustração, ela se dá em decorrência do sistema jurídico posto, o 
excesso de recursos, de ferramentas para no âmbito formal se afastar alguma 
infração que ocorreu materialmente. (policial administrativo)

Duas  coisas  aqui  nos  parecem  necessárias:  aperfeiçoar  as  próprias  técnicas  para 

minimizar o quanto possível a responsabilidade da polícia nas ilegalidades que podem ser 

suscitadas em uma ocorrência criminal e, mais uma vez, reforçar nos agentes o entendimento 

dos limites da atuação, para que compreendam seu lugar e sua função no sistema de justiça 

sem almejar substituí-lo por vias tortuosas.  

Além  disso,  algumas  características  intrínsecas  à  atividade  policial  também  são 

apontadas  como  fatores  que  contribuem  para  a  manutenção  da  mentalidade  acima 

exemplificada e da violência exacerbada no interior das corporações: perigo,  autoridade e 

eficiência são características presentes em diversas profissões, porém a combinação desses 

três elementos é única na carreira policial (RATTON, 2007).

Embora na maior parte do tempo os policiais não estejam envolvidos em ocorrências 

que  ofereçam risco  concreto  e,  no caso  específico  da  PRF,  a  maioria  dos  incidentes  que 

ocasionam  ferimento  ou  morte  ocorra  por  conta  de  acidentes  com  viatura,  e  não  por 

enfrentamento ao crime, eles têm uma visão de sua atividade como essencialmente perigosa: 

É, é de natureza perigosa. É a pessoa que está disposta a estar lá para não  
deixar que coisas aconteçam. O pessoal fala que é o risco do negócio. É 
perigosa, sim. (policial operacional)

É essencialmente perigosa. Sem dúvida. A gente tá sujeito a risco o tempo 
todo. Embora a gente tenha que ter a inteligência e capacidade de se prevenir 
também.  É  essencialmente  perigoso  porque  são  elementos  surpresa,  né? 
Infelizmente  a  gente  não  consegue  ficar  ligado  o  tempo  todo. (policial 
administrativo)

Ainda segundo Ratton (2007, p. 143),

 

A dimensão do perigo tende a isolar socialmente o policial dos segmentos 
que  ele  considera  como  simbolicamente  suspeitos.  O  isolamento  da 
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sociedade acaba por  criar  uma distância  desta  mesma  sociedade  frente  à 
organização, dificultando o surgimento de controles sobre o trabalho policial 
e favorecendo, portanto, a violência nas organizações policiais.

De fato, percebemos pelas entrevistas que a maioria dos policiais deixou de andar com 

parte de seus amigos, a exemplo de usuários de drogas, ou deixou de frequentar determinados 

ambientes, passando a conviver mais entre os colegas de trabalho:

Deixei  de  frequentar  certos  lugares  e  deixei  andar  com algumas  pessoas 
também, porque certas coisas que eles faziam já passavam a me incomodar, 
por eu ser policial. Tenho amigos que são usuários de drogas, que fazem esse 
tipo de coisas. Não dá para andar com esse tipo de pessoas. Você acaba meio 
que malvisto.  Pô,  tá ali  um policial  andando com aquele drogado,  aquele 
traficante, sei lá o quê, não dá para andar com esse tipo de pessoa. A maioria  
dos meus amigos são policiais. (policial administrativo)

É mais da polícia (os amigos). Por questão da convivência, né? Tô com eles 
o tempo todo. Quando a gente sai, se reúne, são os policiais. Eu convivo, 
sim, com amigos que não são policiais, mas a maioria dos meus amigos hoje 
são policiais. Eu evito horários. Sozinha, eu evito… Tem lugar assim, por 
exemplo, e também porque eu sou casada, né? Barzinho não, essas festas de 
funk, de sertanejo, eu também não gosto muito. Mas eu não iria hoje. Eu não 
gosto de confusão. De muita gente, de aglomeração. É uma coisa minha. Mas 
depois que eu entrei  na polícia,  eu me tornei  muito mais atenta,  isso é a  
minha vida mesmo. De entrar num lugar e saber por onde eu saio. Rota de 
fuga. Termina incorporando na sua vida pessoal as coisas da polícia. Chegar 
pra estacionar em casa, né? O meu apartamento não tem garagem. Eu já olho 
tudo  antes.  A gente  tem  que  tomar  uns  cuidados  também,  né? (policial 
operacional)

Nesse mesmo sentido, Paula Poncioni (2007) afirma que o isolamento da organização 

policial influencia na formação de um comportamento refratário ao controle externo, tornando 

quase impossíveis interferências na condução de regras e procedimentos das polícias, tendo 

ainda  como  consequência  a  baixa  efetividade  nos  resultados  de  suas  ações,  por  falta  de 

suporte da comunidade. 

O tema do controle será aprofundado no item 4.1, mas cabe destaque aqui à reflexão 

de um entrevistado quando alerta  para um dos resultados  desse comportamento isolado e 

refratário ao controle, qual seja o corporativismo:

Corporativismo  é  forte  nas  instituições  policiais.  É  bom  no  sentido  de 
pertencimento  e  de  segurança,  porque,  se  ele  não  tiver  seguro  nos 
companheiros, você não vai para algumas circunstâncias. O corporativismo é 
o que dá essa liga, o problema é quando ele degenera, que é justamente essas 
situações  de  corrupção  que  o  pessoal  acoberta,  não  respeito  aos  direitos 
humanos. Termina sendo o corporativismo muito que justifica essas práticas. 
(policial administrativo)
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Já vimos no item anterior a dificuldade que os policiais têm de denunciar seus colegas 

quando identificam práticas ilegais em suas condutas. Mais do que dificultar o controle, o 

corporativismo encobre práticas de violência e corrupção e, mais ainda, termina por estimulá-

las, na medida em que os corruptos e violentos identificam aquele ambiente como de livre 

ação. 

Assim, sendo a visão do policial  de seu papel e da sua cultura ocupacional muito 

influenciadora  em  determinar  a  natureza  do  policiamento,  as  ideias  enraizadas  em  seu 

imaginário,  somadas  à  enorme  discricionariedade  e  autonomia  que  envolve  a  atividade 

policial,  favoreceriam,  portanto,  a  manutenção de  práticas  ilegais  nas  diversas  polícias,  a 

extrapolação  dos  limites  do  mandato  e  o  afastamento  das  organizações  de  sua  missão 

democrática. 

Em relação à Polícia Rodoviária Federal, podemos concluir que já existe um esforço 

da  administração  visando  desconstruir  essas  ideias  postas,  esses  estereótipos,  enquanto  o 

efetivo operacional ainda se encontra bastante conectado a eles.

O clima organizacional, a gente muda muito rápido, mas a cultura muda um 
pouquinho. (policial administrativo)

Interessante notar que tal cenário não difere muito daqueles encontrados por Manning 

(2005) em suas pesquisas sobre as polícias americanas. O autor conclui que esses postulados 

se aplicam primariamente ao patrulheiro americano sem nível superior, mas que são menos 

aplicáveis  a  administradores  de  departamentos  de  polícia  urbana  e  a  membros  de  grupos 

minoritários dentro desses departamentos. 

Dessa forma, podemos apontar a cultura policial vigente  interna corporis  como um 

dos principais obstáculos à disseminação de práticas e valores democráticos nas instituições 

(RATTON, 2007), pois os padrões ocupacionais, neste caso, subvertem a regra da lei como 

um verdadeiro sistema de normas. 
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3.3 Lei x Ordem

Em parte por decorrência da cultura policial vista acima, o perfil político do policial, 

segundo estudos  realizados  por  Skolnick  (1969 apud MANNING,  2005),  revela-se  como 

conservador,  frequentemente  apoiador  de  causas  radicais  de  direita,  preconceituoso, 

repressivo  e  extremamente  ambivalente  a  respeito  dos  diretos  dos  outros.  Ou  seja,  as 

suposições  da cultura da polícia  em relação à condição de suspeito e à  desconfiança dos 

outros seriam diametralmente opostas ao conceito usual do desejável homem democrático. 

Quando perguntados sobre as características necessárias ao bom policial, as respostas 

parecem nos indicar  uma aproximação entre  a  representação do “policial  modelo” para o 

efetivo da Polícia Rodoviária Federal com o que se espera de quem ocupa tal função numa 

sociedade democrática.

Ah, eu acho assim, que ele tem que ter essa visão de servidor público. Ele 
tem que ter ética. Aquela pessoa que é ética, que sabe realmente o que que tá 
fazendo ali. Acho que esse é um bom policial. (policial operacional)

O bom policial, primeiro ele tem que ser um bom cidadão. Mas, pra além de 
ser  um bom cidadão,  ele  tem que  ter  vocação,  e  a  vocação,  na  minha 
opinião, ela é medida a partir de alguns pressupostos de perfil do indivíduo: 
se ele tem o interesse e o dom pra servir ao público, pra lidar com o ser 
humano,  pra  resistir  e  saber  gerenciar  conflitos,  se  ele  tem  capacidade 
intelectual pra tomada rápida de decisões. Então um indivíduo com algumas 
características preexistentes, ele pode ser formado um bom policial. Agora, 
se  ele não tiver  essas  características,  ele  nunca vai  ser  um bom policial.  
(policial administrativo)

Honra.  Fidelidade.  Honestidade.  Eu  posso  dizer  os  mandamentos  de 
Operações Especiais. São 11: agressividade controlada, controle emocional, 
princípio  do  inconsciente,  espírito  de  corpo,  flexibilidade,  honestidade, 
iniciativa, você tem a versatilidade, a honestidade, a liderança e a lealdade. 
(policial operacional)

Em  princípio,  teria  que  ter  amor  pela  Instituição,  honestidade  e 
conhecimento bom,  bastante  conhecimento no que está  fazendo.  (policial 
operacional)

O policial  tem que ser  responsável,  não tem que levar  nada para  o lado 
pessoal,  ser proativo, se preocupar com a aparência, ser educado também 
com as pessoas, se preocupar mais com as pessoas. (policial operacional)

O  policial  que  internalizou  o  conceito  de  servidor  público,  uma  pessoa 
disponível, comprometido, disponível. Eu não entendo a honestidade como 
uma qualidade, entendo como pré-requisito. Então, honesto é uma obrigação. 
Eu  gostaria  de  trabalhar  com  o  disponível  e  com  o  comprometido, 
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considerando que a honestidade, a ética e o caráter, isso aí são pré-requisitos. 
(policial operacional)

Solidariedade, enxergar o outro, honestidade. Quando a gente fala, a gente 
fica muito na questão do super-homem, né?, mas tem que ter a vontade de 
agir, de colaborar para a modificação social.  Tem que ter essa questão da 
solidariedade  para  que o  policial  não enxergue o  outro como um objeto. 
(policial administrativo)

O bom policial,  para  os  PRFs,  seria,  assim,  alguém honesto,  ético,  bom cidadão, 

emocionalmente  controlado  e  com  vocação  para  servir  o  outro.  No  entanto,  quando 

perguntados se observam tais qualidades nos colegas de trabalho ou no efetivo como um todo, 

as respostas não foram tão otimistas:

Tem  pessoas  assim,  mas  ainda  é  um  universo  a  ser  muito  trabalhado. 
(policial administrativo)

Tá anos-luz [longe do ideal]. (policial operacional)

Alguns sim, outros não. Acho que 30%, que têm esses valores. A maioria, eu 
via como concurseiro, que via ali mais um emprego, questão de passar um 
tempo, não era uma coisa de vocação, de querer estar naquele lugar. (policial 
operacional)

A considerável distância entre o real e o ideal atinge também a estrutura dos postos e 

as  condições  de  trabalho,  aqui  também  apontados  como  obstáculos  para  se  atingir  uma 

atuação mais eficaz e coadunada com a polícia que se quer:

A PRF tá trabalhando com um no posto, só um homem no posto. O sindicato 
tinha que dizer: minha gente, tranca a porta do posto e vá embora pra casa.  
Porque é desumano você colocar um policial sozinho pra cuidar de um posto.  
Porque uma coisa, ah, mas ele tá guardando ali o posto. Uma coisa é ter um 
vigilante  guardando  o  patrimônio.  Mas  ninguém  vai  bater  ali  no  posto 
quando tem um vigilante  e  dizer:  olha,  policial,  corre  aqui,  que tá  tendo 
tiroteio, não sei que lá.  Largar um policial sozinho é desumano, o que tá 
acontecendo  na  PRF  hoje.  E  não  chega  ninguém  pra  dizer  que  isso  é 
desumano,  entendeu?  Os  direitos  humanos  não  chegam  pra  defender  o 
direito dele, que tá lá sozinho, achando que a vida é  videogame.  (policial 
operacional)

Que  é  pra  proporcionar  segurança  pro  pessoal  e  não  consegue.  Nem  a 
segurança dele. (policial operacional)

A  estrutura  física  de  muitos  órgãos  policiais  é  totalmente  precária,  tá 
entendendo?  Locais  insalubres.  Barata,  escorpião.  E  não  chega  nenhuma 
equipe de direitos humanos. (policial operacional)
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 Não há como negar que as condições de trabalho muitas vezes desumanas têm, de 

fato, considerável influência na qualidade do serviço prestado, mas chama atenção a visão 

dicotômica  que  a  quase  totalidade  dos  entrevistados  tem sobre  os  direitos  humanos.  Os 

policiais quase sempre se colocam no lugar de desprotegidos, enquanto os “bandidos” seriam 

os protegidos. Essa visão confirma o diagnóstico de Chevigny (2000) sobre as polícias na 

América Latina, quando ele identificou que os policiais reclamam que os acusados têm muitos 

direitos.

Todos os entrevistados destacaram uma suposta negligência do Estado e da sociedade 

em relação aos direitos humanos dos policiais, enquanto haveria uma preocupação excessiva 

com os criminosos. 

Hoje  em dia,  a  gente  fala  muito  essa  questão  de  direitos  humanos.  E  é 
complicado no meio policial a gente falar de direitos humanos, a gente tem 
um pouco até de receio,  né? Porque a gente vê, por exemplo, até aquela 
portaria  interministerial,  a  1.226,  são  muitos  deveres  e  obrigações  do 
policial.  E  a  gente  não  vê  tanta  coisa  assim  pro  cidadão  comum,  é  só 
cobrança. (policial operacional)

Pois é, essa coisa me incomoda demais. Me incomoda muito porque você, 
poxa,  você que tá  ali,  tá  arriscando sua vida pra  melhorar,  pra  fazer  um 
serviço de qualidade pra sociedade e muitas vezes a sociedade não consegue 
perceber que você tá fazendo um bem pra ela. Só que aí você vê, poxa, o  
bandido tem vários direitos, e o policial, é só se ele passar um pouquinho da 
linha,  tá,  tudo bem,  ele  realmente  tá  errado também.  Mas será  que é  na 
mesma medida, na mesma proporção? O sistema é muito mais benevolente 
com  o  criminoso  do  que  com  o  policial.  Infelizmente,  né? (policial 
operacional)

É porque, na realidade, aqui o policial não tem muitas garantias, né? Não 
tem muitas  garantias  e,  assim,  tá  sujeito  a,  no meu entendimento,  né? A 
responder por bobagem, né? E, em relação ao criminoso, na hora que ele 
descumpre  a  lei,  os  benefícios  de  certa  forma  são  maiores,  né?  Porque 
inclusive as situações em que o cara, o camarada tava preso, e o cara sai 
primeiro do que a gente da Delegacia. (policial operacional)

Ou seja, embora haja justas queixas acerca das condições de trabalho, não se pode 

esquecer que elas não retiram do policial a obrigação de agir de acordo com a lei. Não há uma 

visão global sobre o tema dos direitos humanos, como algo que deve ser conquistado para 

todos. É como se houvesse uma disputa, uma tensão entre tais direitos, para classes distintas 

de seres humanos.

Também,  quando  indagados  sobre  suas  práticas,  em especial  no  que  concerne  ao 

respeito e à garantia dos direitos civis dos policiados, parece que a realidade se afasta ainda 

mais  daquilo  que  os  próprios  entrevistados  esperam do  “bom policial”.  Os  entrevistados 
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reconhecem que o estrito cumprimento da lei às vezes chega a atrapalhar a atividade: 

Tem. Tem muita diferença da PM. A gente não bate em ninguém. A PM de 
vez em quando a gente vê isso acontecer. Então… Mas que é frustrante é, né? 
Só que não, isso é frustrante, assim, a gente: ah, pô a gente vai ter que fazer  
tudo isso de novo? Né? A gente não deixa de fazer, mas não porque é o passo 
de que, ah, vamo pegar eles de novo e vamo dar o cacete nesse indivíduo aí 
que  já  prendemos.  Não,  a  gente  vai,  prende  logo  e  começa  todo  o 
procedimento de novo. (policial operacional)

Não,  pois  é,  tem,  porque  tem essa  diferença,  né?,  do  uso  da  força  e  a 
violência. A violência é aquela questão desmedida, desproporcional, que de 
vez em quando a gente tem que usar a força. Então, quando passa, vai além,  
aí já se torna caso de violência, aí não é justificado. Mas acontece. Eu acho 
que não é justificável. Até porque, se você extrapola, você pode responder 
por tortura, por abuso. [Perguntado se só tivesse como obter a informação 
por meio de tortura.] Não. Eu declinava. (policial operacional)

Sim, atrapalha. Mas, assim, eu acho que hoje em dia o emprego é tão… você 
tem que dar valor ao que você tem. E sinceramente acho que os policiais não 
tão,  a  maioria,  não  tá  interessada  em  perder  isso  por  causa  de  uma 
informação. Por causa de um usuário. Tem dia que a gente ganha, tem dia 
que a gente perde. (policial operacional)

E,  embora  nenhum  deles  tenha  relatado  uma  situação  concreta  na  qual  já  tenha 

cometido violência excessiva no desempenho da função, todos sabem de histórias de colegas 

ou já ouviram falar dessas práticas de “fazer justiça com as próprias mãos”. 

 

A falta  de  amparo  legal,  inclusive,  faz  com que  muito policial  deixe  de 
cumprir o seu dever. Justamente com medo de… Às vezes, o cara, o policial, 
muitas  vezes,  ele  sabe que a  lei  que  vai  ser  aplicada ali  pro  bandido,  a 
penalidade ali vai ser quase nada, aí muitas veze ele quer suprir aquilo ali,  
né?  Aí  comete  alguns  excessos.  Pode  vir  a  cometer  alguns  excessos. 
Buscando a justiça, né? (policial operacional)

A falta de amparo legal e a não garantia de que o preso permanecerá na Delegacia 

foram os principais motivos alegados para justificar excessos. Ou seja, a falta de confiança no 

sistema judiciário, aliada a uma suposta possibilidade de suprir a justiça não executada pelos 

demais órgãos, levaria ao cometimento de abusos no cumprimento do mandato.

Às  vezes,  é  justificável  o  policial  resolver  com  as  próprias  mãos,  sim. 
Aquele  exemplo  que  o  delegado,  ele  falou  que  lá  no,  acho  que  era 
Amazonas, sei lá, ficava dois policiais só pro serviço pra cidade. Aí chegava 
o caba lá com um crime desse de menor potencial, assim, pichação. Aí o 
caba pegava, aí pra levar o caba pra Delegacia, né? Eram cinco horas de rio 
subindo de barco. Mais três hora de flagrante. O que acontecia? Ele disse 
que o cara era liberado mais rápido que eles e eles ainda iam ter que pegar o 
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rio descendo,  voltando.  E a cidade sozinha lá.  Aí nessa situação, a gente 
dizia: não, a gente prefere pegar o caba, dar dois paus no caba, entendeu, e 
liberar o cara, entendeu? Porque, primeiro, pô, você perder dez horas do seu 
serviço por causa de um cara que pichou uma rua? Realmente, dava uma 
sova no cara, resolveu o problema. (policial operacional)

Em outras palavras, quando colocados na balança a baixa periculosidade de um desvio 

de conduta e o tempo que se gasta nessas ocorrências de crimes de menor potencial ofensivo 

ou contravenções, ainda mais deixando o trecho descoberto em virtude do baixo efetivo, os 

agentes muitas vezes optam pelo que entendem como uma solução imediata para o problema. 

Assim,  a  “prensa”,  o “esporro” e a “sova”,  em suas concepções,  fariam o infrator 

pensar  duas  vezes  em cometer  novamente  aquele  ato,  quase  que  substituindo também as 

instituições  que  os  deveriam educar,  como  família  e  escola  (claro  que  numa  concepção 

bastante duvidosa do conceito de educação).

Outro exemplo bastante  ilustrativo desse sistema de pesos e contrapesos utilizados 

para decidir,  na prática, entre o cumprimento do dever e a continuidade do serviço ocorre 

quando  os  policiais,  a  fim  de  evitar  a  longa  espera  para  registrar  uma  ocorrência  nas 

Delegacias,  decidem  “resolver”  questões  consideradas  menos  graves  no  próprio  local, 

tentando conciliar (ou intimidar) as partes. 

A PRF, eu acho que enxuga gelo. Assim, a gente faz o que dá conta de fazer.  
Aqui mesmo, tem um problema muito, muito sério e antigo, que é assalto a 
ônibus. E até hoje não foi resolvido esse assunto. Todo mês tem assalto, todo 
mês. A gente já prendeu, mas eles saem, porque o Judiciário é assim, soltam, 
e eles continuam fazendo a mesma coisa. Então, assim, a relação nossa com 
o crime,  assim,  a  gente  gosta  disso,  gosta  de mexer  com isso.  Só que é 
complicado. Não por nós, mas pelas outras instituições. Até Polícia Civil, a 
gente vai levar um embriagado, eles têm, assim, um pouco de má vontade. 
Aí  a  questão  das  instituições  conversarem.  Até  em  acidente.  A perícia 
mesmo, a gente liga, demora seis horas pra chegar. Quando a gente sabe que, 
por exemplo, que vai demorar muito e que o trecho vai ficar desguarnecido, 
aí a gente: não, vamos resolver aqui. (policial operacional)

Ocorrência de pequena monta, por exemplo, principalmente contravenções 
penais ou até crimes de menor potencial ofensivo, muitas vezes o policial 
nem  leva.  Dá  um  esporro  no  camarada.  Se  tiver  algum  procedimento 
administrativo que possa fazer, ele faz, mas num leva justamente por causa 
disso. Às vezes, a distância. (policial operacional)

O mesmo critério, porém, não é utilizado quando se trata de desacato. Nesses casos, 

quase  sempre  o  cidadão  é  encaminhado  à  Delegacia,  mesmo  que  o  trecho  fique 

desguarnecido.
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Dificulta.  Porque  eles  são  muito  morosos.  Situações  que  normalmente  a 
gente leva, é desacato, né? Desacato a gente leva pra Polícia Federal. Nossa, 
fica cinco horas pra fazer uma coisa simples que é desacato. Quando a gente 
pega um desacato mesmo, assim, que é uma coisa que você vê que, pô, é a 
Instituição, é o nome da Instituição que tá em jogo, a gente leva. Só que aí  
acaba o plantão, né? Perde o dia nisso. Aí só faz isso. (policial operacional)

Não,  é  desacato,  leva.  Desacato,  pode  ser  o  cão,  mas  eu  levo. (policial 
operacional)

Assim, enquanto a preocupação com o abandono do trecho pelo longo período que se 

leva concluindo uma ocorrência criminal nas polícias judiciárias é argumento utilizado para o 

não encaminhamento de ocorrências de pequena monta, o mesmo critério deixa de ser válido 

quando o policial entende que o indivíduo atingiu sua honra ou a da Instituição. 

Para essa questão — o dilema entre cumprir a lei e deixar o trecho desguarnecido por 

conta do baixo efetivo ou resolver no local e descumprir a lei —, a Polícia Rodoviária Federal 

encontrou uma saída legal para sanar o problema: vários Estados da Federação (19, até agora) 

já firmaram convênio com o Ministério Público que permite aos policiais lavrarem Termo 

Circunstanciado de Ocorrência (TCO), nos casos de crimes de pequeno potencial ofensivo e 

contravenções.  Assim,  o  próprio  policial  rodoviário  federal  lavrará  o  termo  no  local  da 

ocorrência  e  liberará  os  envolvidos  no  mesmo  momento.  Posteriormente,  só  precisará 

encaminhar o documento à Delegacia competente. 

Condenar  as  “soluções  alternativas”  pura  e  simplesmente  e  obrigar  o  policial  a 

encaminhar às Delegacias judiciárias toda e qualquer ocorrência criminal, embora significasse 

agir no estrito cumprimento da lei, traria como consequência deixar quilômetros de rodovias 

sem fiscalização por  horas  a  fio,  às  vezes  por  um plantão  inteiro.  Assim,  entendo que o 

convênio para a lavratura dos TCOs foi uma solução institucional e inteligente para minimizar 

o dilema entre a lei e a ordem no âmbito de competência da PRF.

 Durante  as  entrevistas,  o  estresse  da  profissão  também  foi  citado  como  fator 

desencadeador de excessos:

Hoje em dia se fala muito na questão do uso diferencial da força, que eu 
acho que realmente é o caminho, a gente usar o que, dependendo da reação 
do usuário, aí a gente usa determinado tipo de tecnologia. Aí sim. Só que a  
violência, o cara tá às vezes estressado, já viveu aquilo tantas vezes, sabe? 
Às vezes o plantão é complicado, você tá sem dormir, tá naquela fadiga. E aí 
você extrapola. (policial operacional)

Claro que, sendo qualquer atividade profissional executada por seres humanos, haverá 

dias em que o estado do indivíduo influenciará sua performance. Porém, o servidor público de 
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segurança pública não pode, nunca, esquecer que seus possíveis excessos provavelmente terão 

consequências maiores na vida dos administrados do que os excessos da grande maioria das 

profissões, por atingir direitos fundamentais dos cidadãos, como a dignidade e a integridade 

física.  Como já  foi  destacado  no  Capítulo  3,  Muniz  e  Proença  Jr.  (2014)  explicam com 

propriedade que a contrapartida à delegação aos policiais de poderes superiores aos de um 

cidadão comum, principalmente no que se refere à possibilidade de coerção pelo uso de força, 

é o controle a posteriori da atividade, a apreciação constante dos atores sociais diante de cada 

fazer de polícia. 

Ou seja, deveria ser óbvio que a lei tem de ser rigorosa com os excessos daqueles que 

receberam da sociedade o poder  de  intervir,  inclusive fisicamente,  na ordem social.  Esse 

incômodo muitas vezes demonstrado com um suposto maior rigor no julgamento de policiais 

em relação ao julgamento de infratores não deveria fazer sentido se a visão de agentes da lei, 

com claros limites em sua atuação, estivesse, de fato, internalizada no efetivo. 

Nesse  sentido,  percebi  uma  grande  diferença  de  entendimento  entre  os  policiais 

lotados na atividade-fim (trechos destacados acima) e aqueles lotados na gestão do órgão.

É da natureza da polícia gerenciar conflitos, né? Ninguém chama a polícia 
pra participar de festa. Quando se chama a polícia, é porque algum conflito 
está  instalado,  e esse  conflito  não pode ser  resolvido sem a presença do 
Estado. O policial então tem que ter essa habilidade de entrar no ambiente e 
conseguir  pacificar  esse  conflito  tomando decisões  rápidas,  e,  por  vezes, 
quando ele chega no ambiente de conflito,  o conflito passa a ser  entre a 
sociedade e o Estado. Ele tem que ter resiliência para conseguir administrar 
essa situação sem pessoalizar a crise. Entendendo que a situação de tensão 
não é contra o indivíduo policial, mas é contra a dificuldade de entendimento 
de  uma  vida  em sociedade.  Ela  tem que  manter  o  equilíbrio  em alguns 
aspectos e, por vezes, cabe ao policial impor, inclusive com o uso da força, 
que essas situações voltem a ser respeitadas. Então o policial, ele tem que ter 
essa habilidade de saber dosar sua atuação. Por isso que eu cito resistir ao 
conflito. Ele não passar a integrar o conflito, mas estar acima do conflito,  
gerenciando, buscando pacificar a conduta social. Quando ele pessoaliza o 
conflito,  o  conflito  piora,  normalmente  aumenta.  A gente  vê  no país  um 
monte de manifestações sociais.  Quando o policial  consegue gerenciar as 
forças envolvidas numa manifestação e pacificar o ambiente, a manifestação 
acaba. Quando a polícia se envolve no conflito, ou seja, passa a ter que usar 
a força de modo proporcional ou desproporcional, normalmente o conflito 
aumenta. (policial administrativo)

Aqui, o gestor se posiciona pela localização do policial como gerenciador de conflitos, 

alguém que deve se manter acima destes e não os integrar, pois, ao pessoalizá-lo, o agente 

aumentaria a tensão, em vez de solucioná-la. 

Mas  a  questão  não  passa  apenas  por  um  choque  de  visão  entre  o  policial 
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administrativo e o operacional, ou por uma ação impulsiva do segundo. Os excessos também 

são problemas de gestão, como aponta um dos entrevistados, ao analisar que a pressa em 

resolver rapidamente situações que deveriam levar muito mais tempo para ser solucionadas 

também leva a conflitos entre a lei e a ordem. E essas decisões, vale destacar, são tomadas por 

quem está  no  comando  da  situação,  exatamente  por  aqueles  servidores  responsáveis  por 

gerenciar o conflito. 

 

As causas normalmente encontradas: ou falta de estrutura, insuficiência na 
estrutura do aparelho do Estado,  quando o conflito  já está instalado,  né? 
Falta de qualificação do policial,  é um fator.  Falta de qualificação para a 
gestão da crise é um fator. E, por vezes, também, a necessidade ou a pressão 
por  uma  solução  de  curto  prazo.  Porque,  a  depender  da  proporção  da 
ocorrência, da manifestação onde tá inserida a atuação policial, a sociedade e 
o Estado têm que entender que a solução não vai ser rápida, vai precisar de 
algum  tempo.  Isso  acontece  muito  em  rodovia  federal.  Muitas  vezes  a 
rodovia  tá  interditada,  tá  fechada,  e  a  polícia,  ela  termina  perdendo  o 
controle  da  ocorrência  por  uma  pressão  de  uma  solução  rápida,  uma 
liberação  rápida.  Sendo  que,  para  as  dimensões  do  conflito  ali  posto, 
precisaria de muito mais tempo e de muito mais paciência para a solução 
pacífica da situação. (policial administrativo)

Assim,  a  ordem  pública  pode  facilmente  se  descolar  dos  critérios  legais  em 

consequência dessa visão de que os direitos individuais estão frequentemente em oposição à 

preservação da ordem, e o reforço de algumas leis pode tornar-se pessoalmente desagradável 

ao  policial,  principalmente  quando relacionadas  aos  direitos  civis,  pois  a legitimidade do 

exercício da autoridade estatal é construída a partir de um conjunto de valores e crenças que 

possibilita que a violência policial contra grupos socialmente desprivilegiados seja admitida e, 

em alguns casos, até justificada (COSTA, 2004).

Especificamente em relação às forças de segurança brasileiras, Paixão (1988, p. 188) 

afirma que “armada com um sistema de crenças que confunde legalidade com os valores 

morais de classe média, a polícia volta-se para a vigilância de ambientes onde, ela supõe, tais 

valores são escassos — favelas, minorias étnicas, ‘zonas’ e jovens”. Dessa forma, o dilema da 

lei e da ordem é resolvido, na prática, com a legalidade para os cidadãos definidos como 

cumpridores da lei e imposição autoritária da ordem na periferia social e cultural. 

Essa  realidade  é  reflexo  também  da  construção  do  estereótipo  do  suspeito  nas 

corporações policiais. Pelo que se pôde aferir das entrevistas, a concepção de tal ideia entre os 

policiais  rodoviários  federais  não  difere  muito  dos  estereótipos  sociais  que  ligam 

criminalidade à pobreza, à raça, a um determinado tipo de comportamento ou à forma de 

apresentação pessoal. 
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Se,  entre  os  policiais  que  trabalham  nos  postos,  voltados  mais  à  fiscalização  de 

trânsito, é possível afirmar que as abordagens muitas vezes ocorrem de forma aleatória, o 

mesmo  não  podemos  dizer  dos  integrantes  de  grupos  táticos  ou  de  equipes  que 

declaradamente preferem trabalhar com o combate ao crime: 

Jovens homens. Mulheres, se tiverem com homens novos a bordo. Porque, 
como a área metropolitana é cercada de favelas, às vezes tão saindo de uma 
favela  e  indo  pra  outra.  Homens  sozinhos,  até  30  anos,  infelizmente  a 
vestimenta reflete muito a conduta do policial. Como a gente falou, a gente 
não vem de um planeta de policiais, então se você tem um contato com a 
sociedade, você vê: fulano de tal não se veste bem, não se veste assim, não 
se veste assado. O espaço amostral daquilo tem tudo pra dar ruim, você vai 
abordar  aquilo  ali.  E  assim  vai.  Bonezinho,  tatuagem,  tênis  de  marca, 
camisetinha, três telefones pendurados. Aborda. Aborda que isso aí é vapor, 
alguma  parada  assim,  aborda.  Aborda  que  tá  cabuetando,  alguma  coisa 
assim. Na madruga então,  é certo,  aborda que isso aí é puxa-carro.  Aí o  
pessoal fala que não reflete, mas reflete a maioria. O cara outro dia falou 
“porque se vocês abordassem menos pretos, a população carcerária seria de 
menos pretos”. A gente ficou olhando assim: é, realmente, só vamo abordar 
branco agora. Então se ele fosse um antropólogo, ele veria que realmente os 
pretos  foram  marginalizados  e  colocados  nas  comunidades  onde  vivem, 
pressupõe-se a ter mais crimes e eles vão, pô. Porra, eu sou preto, mas a 
culpa é minha que eu abordo preto e preto é assim? (policial operacional)

Mais  aleatório.  A gente  tinha  uma  cultura  de  abordar  só,  é  normal.  Eu, 
sozinha, não pararia o carro com características de carro de mala. Peliculado, 
um carro meio desgastado… Eu, sozinha, não abordaria esse carro. Então 
acabava sendo, pra mim, aleatório. Mas, se eu visualizasse esse tipo de carro, 
eu preferia deixar passar porque sabia que não ia ter condições, meu risco era 
grande. Quando a gente trabalhava mais em grupo, a gente trabalhava muito 
com o padrão de abordagem mais correto, então eles procuravam qualquer 
tipo de carro, procuravam justamente esse tipo de carro mais suspeito. Mas 
isso é um preconceito, né?, que se criou, que hoje em dia a gente vê que… 
Alguém  de  terno  poderia  também  estar  transportando…  (policial 
operacional)

Geralmente são carros possantes, né? Por exemplo, astra, vectra, golf. São 
carros  de  velocidade,  né?  É  difícil  um fusquinha,  né?,  ser  utilizado  por 
assaltante de banco. Carro geralmente ocupado por homem, entendeu? Eu 
acho  que  não  é  preconceito,  não.  É  estatística,  né?  Olha,  faz  diferença. 
Porque é o seguinte: na atividade da gente, por exemplo, eu nunca prendi um 
camarada com um carro roubado ou transportando droga, de paletó e gravata. 
Ou seja, em regra, quando os caras que eu prendi, que tavam envolvidos com 
ilícito, eles não tinham, vamos dizer, um padrão muito sofisticado em relação 
a vestimenta, tá entendendo? Era algo mais comum, né? Algo mais comum. 
Com a parte física, assim, estereótipo de pessoas mais humildes. Geralmente 
era assim. Então, ou seja, se geralmente o padrão da pessoa era aquele, a  
gente buscava aquele padrão.  Não que em outras situações ocorresse,  né? 
(policial operacional)

Ou seja, a presunção é a de que pobreza, raça negra e criminalidade andam juntas. 
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Mas, em um dos relatos, o policial diz que uma mulher “bem-vestida” foi presa praticando 

exatamente o mesmo tipo de crime que se presume ser mais praticado por negros e pobres, 

porém, só fora abordada porque já havia uma denúncia, uma informação prévia: 

A gente  trabalha  muito  com informação,  com rádio.  Então,  a  gente  tem 
abordagens que são aleatórias, mas tem dia que a gente foca em determinado 
veículo. Por exemplo, gol. O gol é um carro que é muito roubado. O gol e o 
uno.  Então  a  gente  foca  muito  nesses  tipos  de  veículo. E  infelizmente 
também em relação  à  pessoa.  A gente  aborda  também pelo  jeito  da 
pessoa: negro. Homem. Entre 20 e 30 anos. E quando o carro tem mais 
de uma pessoa, então, mais de um homem com essa descrição, a gente 
aborda com certeza.  Infelizmente,  né?  A gente  tenta  não  ir por esse 
caminho, mas é inevitável. É preconceito. Porque a gente já abordou, já 
pegamos droga com uma mulher toda bem-vestida. Foge totalmente do 
padrão. Tínhamos informação. Porque, se não tivéssemos, ela não seria 
abordada.  Mas é  chato,  assim,  é muito triste.  Que nós somos levados a 
abordar só esse tipo de gente.  Só,  não,  mas a grande maioria das nossas 
abordagens porque a pessoa é negra e tem cara de pobre. Tem jeito de pobre. 
(policial operacional)

Assim, a prisão para ricos e brancos praticamente se restringe aos casos de suspeita 

prévia ou àqueles crimes que são presumidamente cometidos pelas classes mais altas, como a 

embriaguez ao volante: 

[Perguntado se já prendeu pessoas ricas]
Não de paletó e gravata, né? Mas, assim, o cara tinha posses. Embriaguez, 
porte de arma, um advogado preso no interior por embriaguez. Entendeu? 
Agora, assim, nesse tipo de crime, por exemplo, que o cara tá com veículo 
clonado, roubado, com droga, não é um crime que geralmente quem pratica 
ele é aquele cara de terno e gravata, tá entendendo como é que é? Porque tem 
alguns crimes, por exemplo, o próprio crime de embriaguez, que eu acho que 
depende de classe social. Inclusive alguém talvez deva praticar mais porque 
tem mais condições também. Mas, assim, a questão do roubo de carro, né? O 
tráfico de drogas… O tráfico, por exemplo. O tráfico, por exemplo, o mula, 
né?, aquele cara que faz o transporte, geralmente são pessoas mais humildes. 
(policial operacional)

Ao perguntar  a  uma das  entrevistadas  se  ela  acreditava  que  haveria  mais  brancos 

presos caso as abordagens não fossem tão direcionadas, ela respondeu que não tinha dúvidas 

disso: 

Sem dúvidas. Sim, sim, sim. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Por 
isso que, nas estatísticas mesmo, você vê, é isso que eu te falei. Eu imagino. 
Assim, eu até gostaria de abordar outros veículos com pessoas com nada a 
ver com esse perfil. Mas é que eu sou a única mulher do grupo, às vezes eu 
acho  que  eu  não  tenho  tanta  voz  ativa,  por  eu  ser  mulher. (policial 
operacional)
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Esse  trecho  nos  leva  a  outro  tipo  de  preconceito  que  percebemos  durante  as 

entrevistas, aquele em relação às policiais femininas, que coloca em dúvida sua capacidade 

para exercer as atribuições do cargo tão bem quanto os homens. 

Porque é o seguinte: eu acho a atividade-fim uma atividade muito perigosa. 
E uma parte do público que você vai lidar, você vai um dia trabalhar, é o 
pessoal que não tem muito respeito e que em algumas situações pode até 
usar a força. É uma situação de força mesmo. E aí vamo ver até onde vai a 
força da mulher, né? Já encontrei algumas situações. Porque o trabalho é a 
equipe, se você tá com a mulher, a equipe é você e ela. E, numa situação que 
vai ter dois caras, como é que vai ficar essa situação, esse conflito aí? Vamos  
dizer que o cara vai às vias de fato com o cara, o cara resiste e você vai ter  
que agir. Aí, assim, a atividade-fim com a mulher, eu acho que deve ter, mas  
eu acho que você deve ter uma estrutura melhor. Porque eu não sei se muitas  
vezes  a  mulher  tem condições  de  dar  conta  daquele  serviço,  né?,  como 
homens também, tem homens que… (policial operacional)

Mesmo aqueles que a princípio afirmam que não veem diferença, é exatamente nelas 

que se concentram ao elaborar sobre a capacidade do efetivo feminino para ocupar o cargo de 

policial: 

Você,  no  diálogo,  você  resolve  esmagadoramente  aí,  chutando,  90% das 
coisas. Você no diálogo. Principalmente as mulheres. Quando o cara tá de 
cabeça quente e vem uma mulher falando com o cara, o cara já vem, o cara 
não vai atropelar a mulher, é de outro jeito. E a mulher tem esse tino. O cara 
que chega pra conversar, o cara consegue persuadir qualquer um. Diferente 
do policial que chega truculento: “ô, cidadão”, já vai criando uma distância, 
já vai dizendo: eu sou o Estado aqui, fica quieto. Não é assim que se resolve  
as coisas. (policial operacional)

Pra  mim,  a  mulher,  a  função  é  independente  de  sexo.  Se  a  mulher,  ela 
entender as limitações dela, e o homem entender as limitações dele, não tem 
problema nenhum trabalhar com um ou com outro. O pessoal às vezes tem 
um: “ah, mulher, não serve…”. Negativo. A mulher tem um senso crítico, a 
mulher é detalhista, coisas infinitamente superiores aos homens. Que o cara 
fala: “desse jeito tá bom”. A mulher, não, a mulher fala: “desse jeito tá bom 
não”. A mulher procura excelência. Homem prima por: “tá resolvido”. Então 
a problemática da mulher vir pra cá é a mesma problemática de homem. 
(policial operacional)

Porque, por exemplo, da mesma forma que você aborda um homem, numa 
ocorrência, você pode abordar uma mulher. E, nessa situação, o trato seria 
mais interessante de mulher pra mulher. A própria característica da mulher, 
muitas vezes, ela consegue apaziguar algumas situações, né?, então assim, 
deveria ser uma estrutura um pouco maior, e uma estrutura maior composta 
por mulheres, entendeu? Dois homens, uma mulher, por exemplo. (policial 
operacional)
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Ou seja, as mulheres são bem-vindas para funções específicas, como apaziguar uma 

situação pelo diálogo ou abordar uma outra mulher.

As policiais entrevistadas listaram diversas situações em que percebem claramente o 

preconceito  contra  elas:  dúvidas  sobre  seu  discernimento  para  decidir  uma  abordagem, 

preferência  do  colega  do  sexo  masculino  para  atender  a  ocorrência  criminal  alegando  a 

fragilidade da mulher ou até mesmo um suposto cuidado.     

Porque eu falo: “ah, gente, vamo abordar”. Ah, não, aquele carro não, vamo 
naquele  ali.  Por  eu  ser  mulher,  eles  acham que  eu  não  tenho essa  visão 
policial. Esse feeling. Eu acho que eles falam que não, mas é assim. (policial 
operacional)

Quando eu trabalhava na escala, por exemplo: ah, deu um assalto ali, pô, eu 
adoro isso, já pegava minha arma e: não, não, fica, você fica no posto. Mas 
por que que eu fico no posto? Aí eles iam e me deixavam no posto. Mas 
como eu não gosto de discutir, eu: tá bom, tudo bem, eu fico. Aí ficava mais 
mexendo nessa parte de consulta. E mesmo eu já tendo feito cursos, eu tendo 
as atualizações de tiro, sendo bem capacitada. Mas eles preferem sair entre 
eles, os homens, do que colocar uma mulher. (policial operacional)

Porque ele acha que precisa cuidar de mim. Ele não quer me colocar. Não é 
que ele não confia, mas é porque eu acho que eles iriam se preocupar mais,  
ele iria se preocupar mais comigo. Então tem esse certo resguardo. (policial 
operacional)

Eu já senti, quando eu já cheguei na pista mesmo, muitas situações da pessoa 
realmente não confiar porque disseram: não, porque é mulher, prefiro ir dois 
homens pra determinada situação. E acho que muitas vezes eu pensava: pô, 
eu me garanto mais do que esse caba aí. Mas eles preferiam ter dois homens, 
que como se fosse, assim, dois homens impor mais respeito, caso a situação 
fosse mais problemática, envolvesse alguma criminalidade mais pesada. Eles 
acham que dois homens vai ter mais respeito do que se tiver uma mulher no 
meio.  Porque  eles  sempre  pensam nisso:  vou  logo  na  mulher  porque  a 
mulher é mais fraca. Eu não acho que é frágil. Eu acho que é suscetível a  
pessoa achar que é mais frágil. Mas não é… Visivelmente, você acha que é 
mais frágil. Se tiver dois bandidos, ele vai se agarrar logo com a mulher, 
entendeu? Mas ele pode pegar uma mulher “rocheda”, entendeu? E a mulher 
desenrolar lá a situação, entendeu? E pode ser que não também. (policial 
operacional)

Em alguns momentos, elas próprias se colocam ou apontam colegas que se colocam 

nesse local de fragilidade:

Tem essa problemática da mulher que sempre vai ser mais deficiente. Porque 
o treinamento da gente não cobra o suficiente pra que a gente tenha uma 
força  igual  à  dos  homens  e  tudo.  Mas  eu  acho  que  tem muito  de  você 
considerar o policial ou a policial, só a função, tem muita mulher ali que dá 
muito mais conta do que os homens, entendeu? Que vão fazer N atividades 
da polícia, entendeu?, de forma muito mais dinâmica, muito mais eficiente e 
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eficaz do que o homem. (policial operacional)

O pessoal era, assim, eu sempre dei muita sorte, né? Mas, quando eu trocava 
de equipe, não. É porque também tem algumas outras colegas que também 
não se, assim, não se valorizam, não têm essa voz ativa. Se colocam nessa 
posição de vítima até, às vezes. Ah, tem uma ocorrência, não, elas falam: ah, 
eu fico no posto, pode deixar. Eu acho que é o gênero. Por ser mulher, já 
pensa em fragilidade. A própria mulher se coloca nessa condição. Eu acho 
que a única diferença é a parte física, só. Que aí existe, não tem como. Mas 
do resto, não, do resto, não. Eu sou capaz de fazer tudo que os outros fazem. 
Sou capaz e faço, né? (policial operacional)

A discriminação  em  relação  às  mulheres  policiais  segue,  infelizmente,  a  mesma 

dinâmica observada em vários estudos sobre ambientes de trabalho. Segundo Ábramo (1994), 

a maior parte dos empregos femininos continua concentrada em alguns setores de atividade e 

agrupada em um pequeno número de profissões. 

A autora pontua que as imagens de gênero — configurações das identidades masculina 

e feminina, produzidas social e culturalmente — são anteriores à inserção dos indivíduos no 

mercado de trabalho, são produzidas e reproduzidas desde as etapas iniciais da socialização 

dos indivíduos e estão baseadas, entre outras coisas, na separação entre o privado e o público,  

o mundo familiar e o mundo produtivo, e na definição de alguns territórios como de mulheres  

e outros como de homens. Por sua vez, essas imagens condicionam intensamente as formas 

(diferenciadas e desiguais) de inserção de homens e mulheres no mundo do trabalho, tanto no 

que diz respeito às oportunidades de acesso ao emprego como às condições em que este se 

desenvolve. 

Como o acesso ao cargo de policial segue as mesmas regras para homens e mulheres, é 

principalmente durante  a  execução das  atividades  que se observa a  segregação dentro  da 

profissão. A discriminação contra as mulheres, portanto, é mais um dos obstáculos com o qual 

nos deparamos na construção dos valores policiais e que precisa ser superado.

 Assim,  foi possível  observar  por meio das entrevistas  a presença de todos aqueles 

estereótipos que afastam o policial  “real”  do perfil  desejado em uma ordem democrática, 

sendo  necessário  voltar  atenções  para  essa  questão,  fazendo  com que  o  policial  de  fato 

compreenda (e aceite) os limites de sua atuação dentro do sistema de justiça, já que nessa 

“equação” — e diante da obrigação de dar um jeito na desordem — a estrita obediência à lei é 

muitas vezes vista como um fator de redução de sua eficiência (MANNING, 2005). 

Portanto,  não  reconhecer  tal  provisoriedade  e  entender  seu  próprio  trabalho  como 

solução definitiva para os problemas com os quais lidam é dar margem para atuações que, 

diante da inevitável impossibilidade de alcançar soluções absolutas respeitando os limites do 
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mandato, invariavelmente lançarão mão da ilegalidade e do abuso da força na tentativa de 

obtê-las a qualquer custo. E, dessa forma, como resultado de tais condições, o policial, ao 

reforçar sua concepção de ordem, frequentemente violará os direitos de cidadãos. 

Além dos valores e das práticas ocupacionais, outro fator torna ainda mais complexo o 

problema  da  aplicação  da  lei  e  do  dilema  entre  esta  e  a  ordem:  é  a  discricionariedade 

intrínseca à atividade policial, tema que será desenvolvido no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 4 – OBSTÁCULOS EXTERNOS AO CUMPRIMENTO DO MANDATO 

POLICIAL

Passaremos agora à análise dos fatores  externos  que dificultam o cumprimento do 

mandato  profissional,  quais  sejam a  ineficiência  do  controle  da  atividade  e  a  influência 

política.

4.1 Discricionariedade x Controle

Sobre a natureza discricionária da atividade policial, longe de configurar um paradoxo, 

é possível afirmar sem receio que o trabalho policial é, em sua essência, discricionário, já que, 

durante a execução de suas competências, os agentes se deparam com as mais variadas e 

imprevisíveis situações, tendo a todo momento de decidir a melhor forma de agir para atingir 

o objetivo almejado. Diante da variedade e imprevisibilidade do serviço policial, não haveria 

como abarcar com modelos e manuais todas as situações possíveis de ocorrer. 

Monet (2006, p. 26) afirma que “a força é, para o policial, um recurso geral aplicável 

sob formas múltiplas e em uma infinidade de situações não definidas a priori”.  Para Bittner 

(2003, p. 122), “os policiais não apenas exercem a liberdade discricionária ao executarem 

seus mandatos legais, mas fazem isso, muito mais, como apenas uma parte incidental de suas 

responsabilidades mais gerais”.

Também Costa (2004, p. 54) concorda com essa posição:

[…] se, por um lado, a legislação impõe uma série de limitações à atividade 
policial,  por  outro  confere  a  essas  instituições  um  alto  grau  de 
discricionariedade. A própria natureza da atividade policial exige um grau de 
liberdade funcional dificilmente encontrado em outra instituição burocrática.

No caso das instituições policiais, embora regidas por normas rígidas de hierarquia, a 

discricionariedade se faz presente na quase totalidade dos atos daqueles que exercem suas 

atribuições na atividade-fim, no contato direto com o público. Manning (2005) alerta para o 

fato de o patrulheiro, o homem mais baixo da hierarquia e usualmente o menos treinado e 

educado, estar na posição-chave de exercer a maior e mais importante quantidade de discrição 
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sobre  atividades  criminais  ou  possivelmente  criminais,  especificamente  no  seu  papel  de 

mantedor da paz.

Na  presente  pesquisa,  essa  liberdade  foi  reconhecida  por  todos  os  policiais 

entrevistados,  independentemente  de  estarem  lotados  na  área  de  gestão  ou  na  área 

operacional. Talvez pelo fato de a Polícia Rodoviária Federal não ser uma polícia militar, 

embora tenha uma estrutura hierárquica, o alto grau de discricionariedade da atividade seja 

perceptível com mais clareza.

Interessante observar que, mesmo havendo um controle formal do plantão policial pelo 

instrumento do cartão programa — uma programação determinada pela gestão, baseada em 

estatísticas de acidentes e criminalidade, que indica os horários e locais para onde os agentes 

devem ir durante o serviço —, fica claro que não há como controlar os critérios e a forma de 

abordagem dos policiais quando em contato direto com os usuários das rodovias.  

Cartão programa não controla nada,  porque  o contato do policial  com o 
cidadão, ninguém controla. Só se os dispositivos de câmera existissem 
realmente.  E volta lá no peão. Porque eu, como peão no jogo de xadrez,  
tinha um acidente lá, eu coordenava bombeiro, eu coordenava Polícia Militar 
e  eu coordenava tudo. E eu, coordenador da viatura, a gente coordenando 
tudo. Pra você ver. Por isso que a gente foi formado,  nós fomos formados 
pra ser gestor em caso de acidente ou qualquer outra coisa assim. Então, 
tudo que tá na rodovia federal era nosso, por isso que você se sentia muito e 
às vezes era tanto. (policial operacional)

Ele pode trabalhar com o que ele quiser, tem muita liberdade. Tem o que 
você tem que fazer no dia. O cronograma, né? Só que, no que você pode 
abordar, se você quiser fazer uma fiscalização voltada pra produto perigoso, 
você faz. Se você tiver tempo e quiser fazer, você faz. O conteúdo é bem 
aberto. (policial operacional)

A minha Delegacia às vezes tinha, às vezes não tinha [controle da atividade]. 
A gente tinha mais liberdade. Porque normalmente, digamos que 60% das 
vezes, tinha cartão programa. E cartão programa, você seguia, ele mandava 
você pra BR tal,  pro quilômetro tal.  Só que a gente tinha a liberdade,  se 
naquele quilômetro a gente visse que não tava bom, que tava muito sol, então 
a gente procurava outro quilômetro que fosse melhor pra gente fiscalizar.  
Mas  tinha  essa  flexibilidade.  No  restante,  realmente  final  de  semana 
acontecia  muito  de  não  ter  cartão  programa,  aí  ficava  livre. (policial 
operacional)

Curioso também o fato de o alto grau de discricionariedade ter sido apontado não só 

como critério para a liberdade de atuação, como também para a liberdade de “não atuação”. 

Embora  a  produtividade  seja  considerada  nas  avaliações  dos  servidores,  não  há números 

mínimos de ações a serem executadas individualmente (embora haja uma meta da unidade), 
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podendo o policial, inclusive, ficar apenas à espera da ocorrência de acidentes ou de algum 

pedido de auxílio de usuário para realizar os atendimentos. 

O controle é muito baixo, né? O controle, quase não tem. As equipes, elas 
têm muita liberdade pra tocar o serviço, né? Tendo o cartão programa, não, 
porque, quando não tem, a gente toca; quando tem, geralmente o pessoal 
descumpre  e… E fica  por  isso mesmo,  né? Não tem nada  que,  assim,  a 
avaliação do que você faz geralmente só ocorre quando dá um problema, que 
aí chega na Corregedoria, né? Mas antes, se você não fizer nada, isso aí,  
você…  Você pode passar o tempo todinho sem fazer nada na polícia e 
você não é identificado,  não. Ou seja,  você tem uma liberdade  muito 
grande pra fazer e também pra não fazer nada. (policial operacional)

Mas,  você  deixando  muito  solto,  pra  equipe  que  tem  aquela  disciplina 
consciente, os caras vão trabalhar, os caras trabalham e tal. Só que tem muita 
gente que não tem essa disciplina e aproveita isso aí pra se esconder e ficar  
sem trabalhar. Sabe que não tem controle. E a gente escuta de muita gente, 
queria  até  ressaltar,  que  é  até  mais  interessante  você ficar  sem trabalhar. 
Porque,  se  você  fica  sem  trabalhar,  você  não  responde,  você  não  pode 
responder nada. (policial operacional)

É  como  dizem:  quem  trabalha  muito  responde.  Quem não  trabalha  não 
responde. (policial operacional)

Ou seja,  diferentemente  de  outras  polícias,  nas  quais  o  discurso  oficial  é  de  total 

controle  da  atividade  pelas  normas  e  vias  hierárquicas  (embora  na  prática  haja  a  mesma 

liberdade  de  atuação),  na  PRF tanto  o  efetivo  operacional  quanto  os  gestores  têm plena 

consciência do alto grau de discricionariedade da atividade.

Mas,  como  já  reforçado  anteriormente,  é  certo  que  no  âmbito  de  um  regime 

democrático, no qual a possibilidade do uso da força não confere às polícias total liberdade 

para decidirem quando cabe ou não o recurso à violência, cada policial deve ter em mente que 

esse alto grau de discricionariedade em hipótese alguma se confunde com arbitrariedade e que 

o preço a pagar por essa autonomia é o controle a posteriori da atividade.

O problema é que um controle ineficiente da atividade, aliado a outros fatores, como a 

interferência  política  ou  algumas  características  ocupacionais  da  profissão,  pode  tornar 

bastante nebuloso esse limite entre discricionariedade e arbitrariedade.

Embora  o  sistema  correcional  da  Polícia  Rodoviária  Federal  tenha  evoluído  e  se 

profissionalizado muito desde a mudança de diretriz que ocorreu em meados de 2002, quando 

deu-se início a um substancial aumento do combate à corrupção, ao abuso de autoridade e a 

outras infrações graves — culminando em uma significativa alta no número de demissões e 

outras punições —, a estrutura atual ainda está longe de ser a ideal, uma vez que centrada 
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quase que exclusivamente nas Corregedorias regionais, que, além de subordinadas aos chefes 

locais, ainda dispõem usualmente de um baixo efetivo. 

Assim, dificilmente conseguem se fazer presentes em todas as unidades operacionais, 

principalmente naquelas mais distantes da sede administrativa, agindo na maioria das vezes 

apenas na apuração das denúncias,  depois que o fato ocorre e chega ao conhecimento da 

administração.

Outros fatores também foram citados como colaboradores no aumento dessa liberdade 

não vigiada na atividade-fim. Além da própria natureza da atividade e da dificuldade para a 

realização  de  inspeções  correcionais,  a  capilaridade  da  corporação  e  principalmente  a 

ausência de fiscalização sistemática da chefia foram trazidas à tona: 

É aquela história: quem vigia os vigias? O controle da atividade do policial é 
muito  difícil  de  acontecer.  Não tem como ter  uma onipresença.  É muito 
difícil  pela  própria  diversidade  de  atribuições,  pela  capilaridade. 
(policial administrativo)

[Perguntado se havia controle correcional no posto em que trabalhava] 
Pelo menos, na nossa Delegacia, não. Devia existir formalmente, mas não 
que eu tenha visto. Nada de AGS [acompanhamento gerencial de serviço]. 
Nesse um ano e pouco que estive lá, nem o chefe de Delegacia nunca foi lá 
no nosso Posto. Nada, nem a própria Chefia. (policial administrativo)

A princípio, o trabalho da Corregedoria que eu conheço um pouco, eu só 
tenho a elogiar. A Corregedoria da PRF é um trabalho bem sério, mesmo.  
Trabalham  bem,  mas  também  não  chega  em  todo  canto,  não.  (policial 
operacional)

A gente sentia falta desse planejamento, da Chefia de Delegacia. (policial  
operacional)

Ocorre  que,  enquanto  a  ausência  da  Corregedoria  em  certas  unidades  pode  ser 

apontada como um problema estrutural, entendo que a pouca proximidade da Chefia com seu 

efetivo se configura como um problema típico de gestão, pois não vislumbro razão para que o 

chefe  da  Delegacia  não  consiga  acompanhar  de  perto  suas  unidades,  até  por  serem 

geograficamente próximas.

Entretanto, é certo também que atualmente não há quase nenhum estímulo para se 

assumir  a  Chefia  de  uma  Delegacia.  A grande  responsabilidade  administrativa,  aliada  à 

baixíssima  remuneração  oferecida,  faz  surgir  uma  grande  dificuldade  de  se  conseguirem 

candidatos  a  chefe,  sendo  comum o  próprio  efetivo  insistir  para  que  algum  colega  que 

aparentemente  tenha  mais  familiaridade  com  o  serviço  administrativo  e  tenha  um  bom 

relacionamento com os demais assuma o cargo, sob a promessa de que será ajudado pelos que 
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permanecerem no serviço operacional. 

O outro  lado  dessa  moeda  é  que  o  chefe,  por  sua  vez,  necessitando do apoio  do 

efetivo, foca muito mais em manter o serviço funcionando e em atingir as metas estabelecidas 

pela administração do que em fiscalizar e controlar seus subordinados. 

Por não haver, contudo, democracia sem limites, seja para os cidadãos, seja para o 

próprio  Estado,  uma sociedade  democrática  só  reconhecerá  o  Estado  como o  único  ente 

legítimo  a  utilizar-se  da  força  para  alcançar  o  controle  social  na  medida  em  que  essa 

prerrogativa  (a  discricionariedade)  seja  limitada,  regulamentada,  fiscalizada,  enfim, 

controlada. 

Por isso, são exatamente os atos discricionários, aqueles a que a lei confere certo grau 

de liberdade, que merecem maior atenção. Se não há como prever todas as situações possíveis 

de ocorrer na atividade policial, conhecer sua prática e sua lógica torna-se primordial para 

conferir limites claros e corrigir faltas e excessos.

Embora a realidade ainda esteja aquém do necessário para um controle mais efetivo da 

atividade,  como  exposto  acima,  a  PRF parece  já  ter  tomado  consciência  do  problema  e 

escolhido um caminho a ser seguido para reverter essa situação. A visão dos policiais que 

trabalham na gestão mostrou-se muito afinada em todas as entrevistas, no sentido de chamar à 

responsabilidade os chefes que atuam mais próximos ao efetivo operacional, inclusive com 

um expressivo aumento nas competências e na remuneração, previstos na reestruturação já 

aprovada em lei (mas ainda pendente de regulamentação pelo Poder Executivo). A fala de um 

dos gestores é bem esclarecedora a respeito do tema:

Na nossa reestruturação, nós temos um Núcleo de Apoio à Gestão para os 
chefes de Delegacia. Esse gestor, ele terá uma atribuição regimental também 
quanto ao controle e quanto à correição. E, quanto ao controle específico, 
antes de chegar ao viés correição, o acompanhamento gerencial de serviço, a 
partir  da  nova  portaria,  que  é  uma  evolução  da  Instrução  Normativa 
proposta,  uma  portaria  do  ministro  agora,  essa  atribuição  passa  a  fazer 
avaliação de servidores. Ela passa a ser atribuição dos chefes de Delegacia 
na  sua  rotina  diária.  Então,  o  chefe  tem indicadores,  ele  tem toda  uma 
obrigação  de  fazer  avaliação  de  seu  servidor,  de  verificar  as  pequenas 
infrações que a gente chama de “incidentes” e tentar corrigir… o chefe vai 
chamar atenção do servidor quando é um incidente, posteriormente ele vai  
propor um Compromisso de Adequação Funcional e aí, sim, o servidor não 
se adequando, passa a ser um Processo Administrativo Disciplinar. Mas esse 
elo,  chefe  de  Delegacia/Corregedoria,  ele  se  torna  mais  forte  com  essa 
obrigatoriedade  do  chefe  de  Delegacia  visualizar  desde  os  pequenos 
incidentes, como, é lógico, já tem a obrigação legal hoje de imediatamente 
comunicar a Corregedoria quanto às infrações disciplinares visualizadas no 
dia a dia. (policial administrativo)
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Obviamente, apenas o controle da Chefia, ainda que constante, nunca será suficiente 

para efetivar uma mudança de mentalidade no efetivo. A gestão parece estar atenta também 

para  essa  dificuldade,  tentando  fazer  com  que  a  nova  visão,  exposta  recentemente  no 

Planejamento Estratégico, chegue ao agente da ponta, através de um trabalho permanente de 

capacitação, no qual são trabalhados os valores da Instituição.

Eu acho que o maior controle é o de formação, que o departamento tem que 
fazer  o  tempo  todo.  Motivação  positiva,  valores,  acompanhamento 
psicológico,  não tem acompanhamento psicológico.  Então eu acho que o 
controle passa muito mais por essas instâncias do que pela Corregedoria, por 
essa questão de mudança comportamental. (policial administrativo)

Agora  é  que  nós  estamos  começando  a  implantar  o  planejamento  tático 
regional, agora é que nós estamos capacitando os chefes de Delegacia, como 
gestores  realmente,  nessa  visão  de  planejamento.  Então  demora,  é  um 
processo, tomara que tenha continuidade nisso. Não sei o que vai acontecer 
agora. O caminho é esse, o caminho está traçado. Não são em 3 anos que se 
muda uma visão de 85 anos… ou que se melhora, ou que se amplia, não é 
nem  que  se  muda.  Mas  agora  o  passo  principal  foi  dado,  agora  é  dar 
continuidade. É capacitar, capacitar. Depois do final desse mês, vamos ter 
mais uma turma de todos os gestores, todos os chefes de núcleo, chefe de 
seção, todos os Superintendentes, vão estar capacitando. E essa capacitação 
já está na Academia, na formação do policial. Já está acontecendo. Essa 
última turma que nós tivemos já foi capacitada com visão de planejamento 
estratégico. E aí é um processo. Eu acredito que, em mais uns cinco, seis 
anos, vai estar caminhando por si só. (policial administrativo)

Outro  ponto  citado  como  também  responsável  pela  melhora  do  controle  foi  a 

uniformização  das  decisões  correcionais.  Em  2013,  foi  criado  o  Conselho  Superior  de 

Uniformização  em  Procedimentos  Disciplinares  da  PRF  (CSUP),  com  a  função  de 

uniformizar os procedimentos das Corregedorias Regionais e alinhar as ações da PRF com os 

demais órgãos da Administração Pública. 

Hoje nós estamos com todos os corregedores do Brasil, porque tinha uma 
despadronização  do  trabalho  da  Corregedoria.  Por  incrível  que  pareça, 
enquanto em um Estado dava demissão, no outro Estado era suspensão, não 
tinha padronização de procedimentos. (policial administrativo)

Como hoje as Corregedorias são ligadas às Superintendências Regionais e só há a 

obrigação  de  evoluir  os  processos  disciplinares  para  a  Corregedoria-Geral  quando  a 

penalidade  sugerida  for  de  suspensão  superior  a  30  dias  ou  demissão,  muitas  vezes  as 

unidades  simplesmente  não  se  comunicavam  e  decidiam  sobre  fatos  similares  de  forma 

totalmente diversa, sendo a criação desse conselho um avanço concreto para o controle mais 
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efetivo da atividade.

A reestruturação prevista para a área de Corregedoria, que deixará de ser subordinada 

aos Superintendentes e ganhará independência e autonomia em relação às regionais, também 

nos parece um grande salto qualitativo no controle da atividade policial da PRF, como bem 

ilustra esse trecho de uma das entrevistas:

Então  estamos  trabalhando também dentro  da  área  da  Corregedoria  com 
esses  procedimentos  e  aí,  com  essa  nova  estrutura,  vai  ser  totalmente 
diferenciada. Vão ter só cinco escritórios de Corregedoria, no Brasil inteiro. 
Aí a visão é tirar da responsabilidade direta do superintendente, de analisar  
os processos. Ele vai dar o parecer dele. Ele vai ter todas as condições de 
avaliação também, mas a decisão não vai ser mais da Regional. Então isso 
também  é  uma  forma  de  dar  mais  transparência  e  também  de  afastar, 
digamos,  aquele  policial  que  é  amigo.  Ter  uma  visão  mais  profissional. 
(policial administrativo)

Essa  independência  diminuirá  o  risco  de  que  conflitos  pessoais  entre  superiores  e 

subordinados  se  transformem  em  processos  administrativos,  como  também  aumentará  a 

transparência dos procedimentos, uma vez que não mais ficarão isolados nessa ou naquela 

localidade. Todas essas ações caminham em consonância com a ideia de accountability, que 

inclui  responsabilidade,  controle  e  transparência  em toda  e  qualquer  ação  de  um agente 

estatal. As palavras de Artur Costa (2004, p. 27) são esclarecedoras a respeito do tema:

A consolidação do Estado de Direito implica a ideia de  accountability, ou 
seja, o princípio segundo o qual as ações dos agentes estatais, eleitos ou não, 
devam ser,  de  alguma  forma,  controladas  e  submetidas  à  avaliação  dos 
cidadãos.  Accountability acarreta  a  noção de  responsabilidade,  controle  e 
transparência.  Por  responsabilidade,  entende-se  que  os  agentes  estatais 
encarregados de tomar decisões serão responsabilizados jurídica, política e 
administrativamente se algo der errado. O conceito também inclui a ideia de 
que todas as ações dos agentes estatais serão controladas e estarão, de fato, 
sujeitas  a  inspeções  por  parte  das  agências  encarregadas  de  controle  e 
fiscalização, bem como por parte da sociedade civil. Isso implica dizer que 
todos os atos desses agentes estatais seguirão procedimentos transparentes. 

No  quesito  transparência,  a  Administração  Pública,  nos  últimos  anos,  teve  de  se 

adaptar  a  dois  importantes  marcos:  a  criação do Portal  da Transparência13,  que permite  a 

qualquer  cidadão  consultar  as  despesas,  receitas,  convênios  e  outros  dados  relativos  às 

finanças  da Administração Pública,  e a Lei  nº  12.527/2011, que regulamentou o acesso à 

informação previsto na Constituição Federal e determinou a observância da publicidade como 

13 http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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preceito geral e do sigilo como exceção. 

A administração agora tem um prazo previsto em Lei para conceder informações sobre 

quase todos os seus atos, e qualquer negativa baseada no sigilo tem de ser fundamentada e 

registrada  em certidão  a  ser  entregue  ao  requerente.  O Executivo,  portanto,  já  iniciou  o 

processo de busca de uma maior efetividade no controle da atividade de seus servidores. 

Além do controle  institucional,  é  interessante notar  que a  presença da mídia  e  de 

usuários em posse de aparelhos tecnológicos que permitam a filmagem da abordagem policial 

também é um fator de contenção de possíveis excessos. 

E a gente realmente leva isso… Ainda mais hoje, que todo mundo tem celular 
que grava, que filma, todo mundo trabalha bem certinho, assim, pelo menos 
os que eu… (policial operacional)

O chefe é muito claro nisso: não é pra tirar a força. Porque normalmente eles 
querem a presença da imprensa. (policial operacional)

Isso só reforça o entendimento de que o controle, seja ele interno ou externo, torna-se 

extremamente  necessário  na  medida  em  que  o  policial  exerce  (no  mesmo  instante  dos 

acontecimentos) discrição em questões envolvendo o legal e o ilegal, a vida e a morte, a honra 

e a desonra, se e como agir. E, na tomada de decisão, além do complexo conjunto de leis que 

rege sua atividade, ele decide segundo as crenças usualmente aprendidas no trabalho. 

Mais uma vez, portanto, destacamos a necessidade de o agente público de segurança 

compreender a provisoriedade de suas soluções, pois  é exatamente essa provisoriedade que 

reflete a inviabilidade da sustentação por tempo indeterminado de coerção pela força, como 

também desvela a impossibilidade de tais instituições solucionarem as causas dos eventos 

sociais em que intervêm (MUNIZ; PROENÇA JR., 2014).

No caso específico da PRF, acredito que o grande desafio é fazer essa consciência — 

da provisoriedade das ações e da necessidade de prestação de contas de todos os seus atos no 

exercício da função — chegar no policial da ponta. A princípio, nenhum dos entrevistados se 

mostrou resistente ao trabalho da Corregedoria, ao contrário, todos exaltaram sua importância:

A gente sempre tinha a visita da Corregedoria. É bom a Corregedoria ficar 
em cima, para não deixar o servidor relaxar na posição, manter sempre ele 
alerta e ligado na questão de segurança. (policial operacional)

Quando  é  feito  [a  inspeção correcional],  eu  acho que  surte  [efeito].  Um 
exemplo é a própria operação Boa Viagem, que foi feita aí [em Pernambuco, 
em  2010,  que  teve  cerca  de  30  réus  e  vários  processos  passíveis  de 
demissão]. Depois daquela operação, até visivelmente, você vê que as coisas 
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mudaram, né? Antigamente, o pessoal tinha uma prática, e hoje em dia você 
passa  pelos  postos  e  o  pessoal  não  adota,  né?  Então,  assim,  se  fosse 
realmente feito algum controle, né?, um controle mais eficaz, né?, eu acho 
que dava pra mudar algumas coisas. (policial operacional)

Entretanto, quando se trata de ser pessoalmente fiscalizado, a reação vai no sentido 

oposto, pois não é fácil aceitar perder parte da liberdade que já se tem no serviço operacional: 

[Perguntado  se  acha  que  o  efetivo  aceitaria  a  colocação de  câmeras  nas 
viaturas]
Não  ia  aceitar  não.  Porque,  quando eu  tava  com dois  anos  de  polícia  e 
botaram um GPS na minha viatura, eu fiquei louco. Falei: por que quer GPS 
pra saber o que eu tô fazendo? Aí falavam que tinha escuta. Pra que querem 
saber o que eu tô conversando? Quando eu era novinho, né? Só que depois 
eu pensei “pô, é bom saber onde que tá minha viatura, porque se eu num 
acompanhamento tático, eu tomar um tiro e cair longe da viatura, no mínimo 
vai chegar uma equipe onde tá minha viatura”. Aí você começa a pensar um 
pouco mais. É impressionante como você vai amadurecendo, né?
Se você pegar um cara e “O que você acha do gestor saber o tempo todo 
onde você tá?”, o cara fala: “Pô, porque o legal de quando a gente se formou 
é que você não tem quem mande em você — não tinha, né? O pessoal fala:  
“Ah,  ninguém  manda  em  mim.  Só  tem  que  prestar  conta  ao  chefe  da 
Delegacia, no final do plantão vou embora”. Aí você era o cara, mas a parada 
muda, muda, né? (policial operacional)

Assim,  embora  o  discurso  oficial  seja  no  sentido  da  necessidade  de  uma  maior 

fiscalização e de um acompanhamento mais constante, é certo também que qualquer atitude 

nesse sentido encontrará resistência. 

Acredito  que  até  que  se  consolide  a  ideia  de  que  há  um  preço  a  se  pagar  pela  

autonomia da atividade,  que é exatamente o seu controle rígido,  ainda teremos um longo 

caminho a trilhar. Mas acredito também que a maior proximidade de uma chefia coadunada 

com os valores exaustivamente discutidos e escolhidos pela e para a Instituição, junto com a 

imposição legal e social, são potentes catalizadores nesse processo de aceitação pelo efetivo 

do controle como uma consequência óbvia (ou pelo menos como algo menos desconfortável) 

de sua posição pública.

É possível afirmar, portanto, que a construção de eficiente mecanismo de controle da 

atividade  policial  é  um dos  fatores  mais  importantes  nessa  tentativa  de  acomodação  das 

instituições de segurança pública aos preceitos democráticos e que, neste quesito, a Polícia 

Rodoviária Federal já trilhou boa parte do caminho para o ajuste de suas condutas.

Faz-se necessário ressalvar que, embora tenhamos tratado prioritariamente do controle 

interno exercido pela  Polícia  Rodoviária  Federal  em relação aos seus próprios  agentes,  o 
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controle da atividade consiste em um sistema de fiscalização que inclui não só outros órgãos 

da Administração Pública, a exemplo do Ministério Público, da Controladoria-Geral da União 

e do Poder Judiciário, como também a sociedade de uma forma geral, seja ela representada 

pela mídia, pelas ONGs e associações ou por cidadãos particulares. Por esse motivo, portanto, 

o controle da atividade foi classificado como elemento externo, embora seja verdade que, 

quanto  mais  eficiente  internamente,  mais  próxima  aos  valores  democráticos  estará  a 

corporação.

Por fim, vamos ao último dos fatores que nos propusemos a analisar como obstáculo 

ao cumprimento do mandato policial: a influência política. 

4.2 Influência Política

A influência política também é citada por Manning (2005) como um dos fatores que 

afasta as práticas cotidianas policiais do discurso institucional. O autor lembra que, a despeito 

de todos os esforços para manterem a aparência de apolíticas, a fim de proteger sua autonomia 

organizacional, as polícias não só operam em uma arena pública política, como seu mandato é 

definido politicamente. 

Entretanto, na tentativa de negar tal natureza política, mas sendo inevitável o anseio de 

influenciar no contexto à sua volta, seja para buscar melhores condições de trabalho e salário, 

seja  para  reforçar  sua  autoridade,  as  polícias  frequentemente  apelam para  a  participação 

“secreta” em distintos grupos, a fim de influenciar a determinação da política pública.  E, 

como efeito de tal processo de trocas de influências, muitos policiais deixariam de acreditar 

na lei como um critério crível, erodindo sua lealdade à organização da polícia e, no extremo, 

levando a alianças com foras da lei.

A isso, some-se o fato de que a polícia é sempre tentada a não reforçar a lei por todos 

os  lados:  crime organizado,  operadores  de negócios  ilegais e  cidadãos infratores  (pessoas 

“respeitadoras”  da  lei,  mas  que,  quando  cometem infrações,  tentam  subornar  a  polícia). 

Manning (2005) conclui que a exposição do policial ao perigo, os baixos salários, o baixo 

moral,  sua  vulnerabilidade  em  uma  burocracia  repressiva,  tudo  conspira  para  fazê-lo 

susceptível  aos  chamados  (canto  da  sereia)  das  coisas  sub-reptícias  e  aos  apelos  da  má 

política.

Realmente, é difícil imaginar uma polícia nos moldes atuais (estatal) cuja atuação não 
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esteja  sujeita  à  influência  política,  uma vez  que  todas  as  suas  atividades,  seus  direitos  e 

deveres são estabelecidos e regulados por ela. Talvez por isso a forma mais eficaz de escapar 

de partidarismos, pedidos pessoais, más influências ou qualquer outra prática que prejudique 

sua  autonomia,  seja  justamente  reconhecer  o  viés  político  da  atividade,  a  fim  de  evitar 

percursos “alternativos” na busca pelo poder. 

Elemento presente em quase todas as entrevistas da presente pesquisa, o recém-criado 

sistema de remoções (Sisnar) foi citado como o grande divisor de águas da Polícia Rodoviária 

Federal sempre que surgia o tema da influência política. 

A PRF, ela vem se blindando de ferramentas e sistemas não para justificar, 
mas para orientar seus processos. Processos de distribuição de equipamento, 
processos  de  lotação  de  servidores,  processos  de  remoção,  processo  de 
contratação, isso tem sido cada vez mais transparente e impessoal. Hoje a 
diretora não lota quem ela quer e onde ela quer. Ela é orientada por critérios 
e por sistemas. Isso aí melhorou bastante. (policial administrativo)

Eu acho que hoje em dia está mudando bastante, principalmente pelo próprio 
Departamento.  Eu acho que o Sisnar trouxe um salto qualitativo enorme, 
porque a grande maioria dessas interferências era questão de remoção.  O 
Sisnar deu uma transparência. (policial operacional)

Nos anos mais recentes, na gestão atual, conseguiu-se uma blindagem do que 
a gente chama de “interferência política”. Não que os pedidos não existam, 
mas a gente conseguiu estabelecer uma série de ferramentas que viabilizam 
pro gestor,  dentro da PRF,  não estar  suscetível  às  pressões  políticas,  aos 
pedidos. Ele recebe os pedidos e consegue explicar pro agente político que 
aquele pedido por vezes não pode ser atendido. E não pode ser atendido por 
todo um sistema que está posto pra melhor gestão da Instituição. E o ponto 
central dessa blindagem é a validação, o lastro que a sociedade dá pra PRF. 
Contra o pedido político, a PRF usa o resultado que ela entrega à sociedade. 
E  o  político  é  um servidor  da  sociedade,  assim como  o  policial.  Então 
quando ele entende que o pedido dele destoa do que a sociedade espera da 
PRF, ele aceita que o pedido não pode ser atendido. Porque o que ele quer,  
em  última  análise,  é  que  a  sociedade  seja  atendida  também,  porque  a 
sociedade atendida se traduz em votos pra esse mesmo agente político. Então 
eles têm dado esse apoio, esse lastro pra nós. (policial administrativo)

Em  outras  palavras,  é  principalmente  com  a  regulamentação  das  remoções  (e  o 

fortalecimento do combate à corrupção já exposto acima) que a PRF vem tentando se blindar 

dos efeitos negativos das trocas de favores políticos.

De fato, este era um dos principais motivos de pedidos políticos para a Instituição. Em 

2006, quando fiz o curso de formação da PRF, foi-nos pedido para listar, dentre todos os 

Estados da Federação, nossa ordem de preferência de lotação,  sob o argumento de que a 

ordem seria respeitada dentro do possível,  considerando a ordem de classificação de cada 
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candidato.  Na prática,  o  que se viu foi  um sistema de remoções  e  lotações  sem nenhum 

critério objetivo explícito, ocorrendo, por exemplo, de policiais que já estavam há anos na 

Instituição não conseguirem voltar para os seus Estados, enquanto policiais recém-ingressos 

foram lotados em suas primeiras opções. 

Da mesma forma,  os próprios superintendentes  regionais não sabiam, até o dia  da 

publicação das lotações, quantos servidores iriam receber, sendo o critério mais comum para a 

distribuição a força política daquele local, e não critérios técnicos que de fato apontassem a 

maior ou menor necessidade de receber reforço de efetivo. 

Para você ter uma ideia, recentemente, até para transferir um policial, era o 
político que vinha fazendo os pedidos. “Ah, o policial tal quer vir para cá, 
ele foi lá para a fronteira, não sei onde, mas a família…” Aí, minha filha, era 
uma dificuldade, até porque a gente sempre teve… vai tirar o policial pra 
colocar nos grandes centros? Mas lá na fronteira está precisando de policial,  
enfim,  como nós iriamos resolver isso? Aí criamos um sistema de forma 
transparente que é o Sisnar, que concorre com as vagas, que concorre com a 
transferência. Então hoje eu não tenho mais problema político com relação a 
isso. Os próprios políticos perceberam que isso é bom, que a transparência é 
tão grande. Aí ele vai e explica para o policial:  “Olha o sistema é assim 
agora, então você se inscreva lá naquele sistema”. Então, para eles mesmo, 
foi bom, porque eles também sofriam pressão, porque a política pode ser 
muito bem usada para a Instituição, no sentido de fortalecer a Instituição, 
mas  não  com  favorecimento,  não  para  se  manter  no  cargo.  (policial 
administrativo)

Essa realidade, inclusive, gerava uma demanda judicial grande para o Departamento, 

uma vez que candidatos mais bem classificados não tinham prioridade na escolha do local de 

lotação14. Dessa forma, é realmente possível considerar o Sisnar como um grande avanço nos 

critérios  de  lotação  do  Departamento  e  crer  que,  de  fato,  ele  diminui  drasticamente  a 

possibilidade de influência política na Instituição.

Outra  recente  e  importante  mudança  apontada  pelos  entrevistados  diz  respeito  às 

indicações  para os  cargos  de  chefia  da Instituição,  antes  explicitamente  subordinadas  aos 

interesses políticos e hoje cada vez mais baseadas em critérios de competências técnicas. 

A Polícia Rodoviária Federal, ela mudou muito o contexto, principalmente 
nos  últimos  três  anos,  né?  Antes,  quem indicava  um superintendente  da 
polícia era a bancada estadual. O chefe da Delegacia era indicado por um 
deputado federal, um prefeito, um presidente de câmara dos vereadores, era 
assim que era feito.  Hoje quem indica um superintendente da polícia é a 
diretora-geral da polícia. Então, eu acredito que seja meritocracia, que seja 

14 http://www.tjro.jus.br/novodiario/05A06/2005/20050829604-NR159.pdf
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de fato buscando pessoas para ocupar as melhores funções. É claro que há 
erros,  equívocos,  mas,  em  regra  geral,  eu  acho  que  isso  foi  superado 
momentaneamente na PRF. Eu não tenho visto, com exceção de um ou dois 
Estados que têm uma influência política um pouquinho maior, mas eu acho 
que não passa de dois Estados. (policial administrativo)

Eu fui tachada: “Como você quer sobreviver nesse mundo político, sendo 
técnica?”.  O ministro  já  conhecia  nosso  trabalho  com planejamento.  Ele 
falou que eu deveria implantar isso na polícia no Brasil todo. E ele deu apoio 
total.  “Coloque  as  pessoas  que  você  acha  que  têm  essa  visão  técnica, 
capacite  elas.  Que nós  vamos  dar  total  apoio”.  E  foi  o  que a  gente  fez. 
(policial administrativo)

Há cerca de nove anos, quando adentrei nos quadros da Polícia Rodoviária Federal, 

era comum que os ocupantes dos cargos mais altos da Instituição fossem, cada um deles, 

indicados por um partido político diferente, não necessariamente formando uma equipe coesa 

e colaborativa. Hoje, o que se vê, de fato, são os dirigentes tendo a liberdade de formar seu 

grupo de assessoramento baseado em critérios de confiança e competência. 

Essa tentativa de “blindagem” em relação à troca de favores políticos abre caminho, 

por consequência, ao fortalecimento das relações político-institucionais, à colaboração entre 

os órgãos e à elaboração de projetos oficiais conjuntos.

 

A relação  institucional  tem-se  fortalecido  bastante  através  de  grupos,  de 
conselhos, de ações temáticas que são conduzidas pelo Governo Federal. E 
isso  melhorou  muito  a  parte  de  integração  institucional.  (policial 
administrativo)

Aqui, não sei como era antes, não posso falar, mas, desde que estou aqui, não 
recebi qualquer pedido de político. As reuniões políticas existem nos órgão 
de  Segurança  Pública,  mais  em nível  de  integração  mesmo.  A gente  fez 
reuniões  políticas  buscando  a  questão  dos  projetos  de  reestruturação  da 
polícia,  melhorias,  algum projeto  que a  gente  pretende tocar.  Existe  uma 
coisa  de natureza institucional  e  pessoal.  Institucional,  acho que tem que 
existir mesmo, as polícias integradas. Até pra nível de proteção e união, tem 
que existir um compromisso de proteção e de ajuda de uma a outra em todos 
os sentidos, de fiscalização, de abordagem, isso tem que existir. Agora, de 
cunho pessoal, não. (policial administrativo)

Eu não vou correr atrás de político para ficar no cargo. Seria contra todos os 
meus princípios. Mas eu vou no Congresso, vou em qualquer político para 
pedir fortalecimento para a Instituição. Isso eu vou. Nós construímos sedes,  
reformamos postos, nós equipamos a polícia com muita ajuda também dos 
políticos  no  orçamento.  Existe  a  boa política.  Mas isso a  gente  tem que 
separar muito o que é público e o que é privado. (policial administrativo)

Entretanto,  merece  destaque  o  apontamento  feito  por  um dos  integrantes  do  alto 
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escalão do órgão, de que essa rede de relações institucionais encontra-se ainda em um estágio 

incipiente e que, até agora, vem sendo construída principalmente pelo esforço pessoal dos 

dirigentes:

Embora eu perceba que a integração é mais pessoal que institucional ainda. 
É um inspetor com um delegado, um inspetor com um técnico e, qualquer 
desses removidos, essa integração ela se fragiliza. Mas melhorou muito em 
relação a dez anos atrás. (policial administrativo)

Dessa  forma,  tal  rede  de  relações  ainda  não  pode  ser considerada  uma  prática 

institucional culturalmente estabelecida e necessita de vigília constante para não retroceder. 

Ainda assim, sou otimista nesse aspecto e acredito que estamos diante de uma nova forma de 

administrar a coisa pública, ainda que em fase inicial.

Interessante perceber ainda que uma mudança leva a outra: a mudança no perfil das 

chefias — de políticos para técnicos — trouxe também uma mudança significativa na relação 

entre estes e seus subordinados. Se antes era comum o policial receber pedido de superiores 

para que “aliviasse” a fiscalização de determinados veículos, a maioria dos entrevistados que 

trabalham ou trabalharam recentemente nos postos operacionais afirmou não receber mais 

esse tipo de solicitação:

Como eu ainda estava em estágio probatório, eu tinha medo, né?, de sofrer 
as  consequências  do  chefe.  Já  liberei.  Acho  que  hoje  em dia  não  é  tão 
frequente não. (policial operacional)

Eu nunca recebi não. Mas tinha antes. (policial operacional)

De  chefe,  comigo  não  acontecia  não.  Político,  eu  acho  que  teve  uma 
operação que a gente participou, que parece que teve lá, mas não era muito 
atendido não.  Político é que não era mesmo. Agora,  de chefe,  tinha não. 
(policial operacional)

Tal  evolução  só  não  é  acompanhada  na  mesma  velocidade  quando  se  trata  de 

“carteirada” (pedido de liberação, ou pior, pedido para que nem mesmo seja fiscalizado) de 

colegas e outras autoridades, pois, embora hoje ocorra em menor escala, ainda há muito que o 

avançar na cultura do “Sabe com quem está falando?”. 

De  colega,  nunca  recebi,  não,  mas  de  autoridade  já,  por  exemplo,  um 
prefeito lá pela cidade. O próprio prefeito já fez um… pediu para liberar um 
ônibus  dele,  que  tinha  sido  apreendido  em  outro  Estado.  (policial 
operacional)
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Isso tem em qualquer lugar do Brasil, todo lugar tem a carteirada, tem um 
cara que é colega, que é polícia, que é aquilo… Você tem que tentar agir da 
melhor  maneira  possível,  dentro  da  legalidade,  sem  criar  inimizades.  É 
difícil,  muito  difícil,  você  só  aprende  isso  com  a  experiência.  (policial 
operacional)

Existe. Atrapalha. Porque você, a gente vê, acontece direto, você tá fazendo 
uma  abordagem,  aí  você  para  um  cidadão,  aí  tem  polícia  atrás,  PM, 
bombeiro, seja o que for. Você vai, você tem que fazer a mesma coisa com 
ele,  porque o outro lá tá sendo abordado,  vai  ser  notificado pelo mesmo 
motivo. Aí eu sempre explico: “Olha, eu não posso te liberar porque você, 
olha aqui, você tá fazendo a mesma coisa que ele”. (policial operacional)

Curioso que os policiais, para se protegerem de tais pedidos, chegam a criar táticas 

que os  obrigam a agirem dentro da legalidade,  como iniciar  logo a  lavratura  do auto  de 

infração, antes que a pessoa fiscalizada possa se identificar (uma vez iniciada a lavratura do 

auto  de  infração,  este  só  pode  ser  descartado  mediante  uma justificativa  formal,  pois  há 

controle baseado na numeração do talão distribuído aos servidores). 

 

[Sobre fiscalizar parente de colega]
Sabe o que que eu faço? Pra eu não sofrer isso, eu já pego e já faço logo. Eu 
já pego e já preencho o auto e pronto. Porque você fica, né?, sem graça de 
fazer uma notificação pra mãe de uma colega. Mas aí não tem como, já fez.  
A minha tática é essa. (policial operacional)

Ou seja, ainda é necessário o uso de artifícios para atuar da forma correta diante dessa 

cultura do coleguismo e da imposição de autoridade, que inverte explicitamente os valores da 

ética e da coisa pública.

Outra questão que chama bastante atenção — que reforça o ponto de que a integração 

entre os órgãos ainda passa muito pelo interesse pessoal dos seus membros e que se comunica 

diretamente com o dilema entre a lei e a ordem tratado no item 3.3 — é que a falta de efetivo 

e de estrutura muitas vezes torna praticamente necessário esse afrouxamento na fiscalização 

de outros policiais, no intuito de garantir a colaboração institucional, quando necessária. 

Mas muita gente libera. Muita gente que não quer problema, assim, não quer 
no futuro ter problema com aquela instituição. Aí nem fiscaliza nada. O cara 
já mostra, libera. (policial operacional)

Eu acho que tem os dois aspectos. Tanto você não entregar à polícia por ser 
colega, mas acaba você tendo uma visão mais institucional. E, realmente, a 
gente, quando vê como a polícia tá muito fraca no Estado, a gente o tempo 
todo tá precisando. Eu tenho a prática na pista, precisava de apoio da polícia 
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militar, várias vezes eu tava sozinha no posto e acontecia alguma coisa, eu  
tinha que chamar a polícia militar […] Porque, se começar a não considerar 
esse pessoal que tá nisso, pode lhe atrapalhar. (policial operacional)

É,  por  exemplo,  é  você  estar  sozinho e  precisar  de  uma  ajuda  deles  na 
atividade-fim  mesmo.  É  você  prender  um  camarada  e  você  chega  na 
Delegacia e você sabe que se o colega lá quiser empombar, ele vai fazer 
aquele negócio na “maciota”, e você vai passar horas e horas ali, esperando. 
E seu trecho… [fica descoberto] E, assim, você tendo um relacionamento 
com eles, o próprio serviço, porque é o serviço, ele flui melhor, eu entendo 
assim. (policial operacional)

Portanto, ainda há muito que se avançar no que concerne à independência política do 

órgão, mais ainda quando a necessidade de fechar os olhos para as irregularidades de colegas 

e autoridades no trânsito é “estratégia de sobrevivência” do policial que lida diariamente com 

as demandas da atividade, como combate à criminalidade, acompanhamento e controle de 

manifestações nas rodovias, etc., por não encontrar estrutura suficiente para desempenhar as 

funções que lhe competem entre os seus.

Mesmo assim, analisando os aspectos aqui discutidos, é possível concluir que, no nível 

administrativo,  a  Polícia  Rodoviária  Federal  vem  realmente  envidando  esforços  com  o 

objetivo de neutralizar o máximo possível as influências da política stricto sensu, ou seja, dos 

pedidos (ilegais) de políticos.  
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CONCLUSÃO

Relembrando os objetivos da viagem

Após  adentrar  aos  quadros  da  Polícia  Rodoviária  Federal,  via-me  cercada  de 

inquietações sobre o papel das polícias no contexto democrático toda vez que a missão legal 

de garantir segurança e proteger a vida dos cidadãos era contraditada pelas más condições de 

trabalho, pela influência de forças externas ou por relatos de ilegalidades no desempenho da 

função. 

Foi  o  campo  de  estudos  sociológicos  das  organizações  policiais  — que  parte  do 

pressuposto de que saber o que fazem e como agem tais instituições é fundamental para o 

entendimento de seu papel em sociedades democráticas, na medida em que tais informações 

constituem um dos indicadores da qualidade do regime político existente — que me indicou 

um norte para iniciar minhas investigações.

Dessa forma, propus-me a conhecer a polícia “de fato”, a saber como operam seus 

agentes nas ruas, em que baseiam suas atitudes, para só depois tentar afirmar se a PRF faz por 

merecer, ou não, o mandato que lhe foi concedido.   

Relembramos que o mandato policial consiste na outorga pela comunidade política do 

exercício  do  poder  coercitivo,  ou  do  uso  da  força,  de  forma legítima e  legal.  Em outras 

palavras, a polícia responde por qualquer exigência, qualquer evento ou conflito que ameace a 

paz social pactuada entre a sociedade e seu governo. Ou seja, “a polícia se distingue não pelo 

uso real da força,  mas por possuir autorização para usá-la” (BAYLEY, 2001:20). E desse 

modo, presumindo que há um papel para as instituições policiais nos regimes democráticos, 

tentamos esclarecer em que condições ideais ele seria exercido em sua plenitude. 

Sintetizando,  concluímos só haver  polícia  stricto sensu no Estado Democrático de 

Direito  quando:  1)  a  garantia  dos  direitos,  e  não a  manutenção da ordem,  for  o  objetivo 

primeiro do sistema de segurança pública; 2) a destinação do uso da força policial tiver fins 

restritos e transparentes e um propósito político único e necessário, o de produzir alternativas 

de obediência com consentimento social e sob o império da lei; 3) estiverem claros (e forem 

observados)  os  limites  do  exercício  do  mandato  policial,  tanto  em relação  ao  modus de 

aplicação da força como ao alcance das soluções que pode impor; 4) as instituições forem de 

fato submetidas ao controle  a posteriori da atividade, como contrapartida à delegação aos 
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policiais de poderes superiores aos de um cidadão comum.

Após definidas as características gerais, necessárias a uma atuação policial compatível 

com o Estado Democrático de Direito, recorremos à teoria de Manning (2005) para a escolha 

dos  elementos  específicos  a  serem  considerados  na  investigação:  a  manipulação  de 

aparências,  as  características  ocupacionais  da  profissão  policial,  o  dilema  entre  a  lei  e  a 

ordem, o controle ineficiente da atividade e a ingerência política são apontados como os mais 

relevantes obstáculos que dificultam a definição clara (e o atendimento) do mandato policial.

Assim, definidos os principais critérios de pesquisa, partimos para sua análise ponto a 

ponto.

O que encontramos no destino

Segundo o argumento de Manning (2001), a manipulação de aparências permite que as 

instituições  policiais  ganhem a confiança do público com a manutenção de uma imagem 

organizacional vaga e com a definição de vários papéis e funções. Uma vez que sua missão 

raramente é escrita ou até mesmo declarada, tal lacuna permitiria ainda que as polícias, na 

maioria das vezes, exagerassem nos dados para impressionar e legitimar seu mandato.

No caso da Polícia Rodoviária Federal, pudemos perceber que a dificuldade em definir 

com clareza seu mandato tem início na própria legislação brasileira. Enquanto a Constituição 

Federal  de  1988  traz  um  texto  lacônico  sobre  suas  competências,  atribuindo-lhe  “o 

patrulhamento  ostensivo  das  rodovias  federais”,  a  legislação  inferior  lhe  confere  uma 

infinidade de funções, desde fazer cumprir as normas de trânsito a combater todos os crimes 

previstos em lei no âmbito das rodovias federais.

Essa discrepância nos textos legais causa confusão não só entre o público externo e 

entre as demais instituições públicas, que nem sempre sabem exatamente o que esperar ou 

cobrar  da  PRF,  como  também  entre  o  público  interno,  ou  seja,  no  próprio  efetivo  da 

corporação, que, diante da vasta gama de atribuições, divide-se entre as tarefas ordinárias — 

muitas  vezes  vistas  como  inferiores,  como  o  atendimento  de  acidentes  — e  as  missões 

excepcionais  — mais  valorizadas  por  grande parte  do  efetivo,  como o  enfrentamento  ao 

crime.    

Assim, apesar de as grandes operações, perseguições ou trocas de tiros representarem 

uma pequena porção do trabalho da polícia, a sociedade e a mídia atribuem o elemento de 
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excitação  a  praticamente  todas  as  atividades  policiais.  Os  próprios  agentes,  quando 

questionados,  consideram a essência do seu trabalho como perigosa,  traduzida na heroica 

missão de apanhar “bandidos” e prevenir o crime. 

O que não se divulga é que o perigo muitas vezes decorre mais dos graves problemas 

estruturais com os quais os policiais se deparam ao chegarem em seus postos de trabalho do 

que da natureza da atividade em si. Em algumas localidades, o agente pode se ver obrigado a 

tirar sozinho um plantão de 24h em um posto policial, por conta da carência de efetivo, e, ao 

mesmo tempo, não tem como se furtar a atender as demandas que surgem naquele período, o 

que,  ao  menos  hipoteticamente,  coloca  sua  vida  em risco,  sempre  que  tem de  cuidar  de 

alguma ocorrência sem qualquer tipo de apoio extra.   

Dessa forma, identificamos uma enorme distância entre o discurso utilizado (às vezes 

pelo  mesmo  agente)  na  descrição  da  função  da  PRF  e  no  relato  do  serviço  no  posto 

operacional. Diante dessa realidade, é praticamente impossível cobrar do policial que trabalha 

em  tais  locais  resultados  sequer  próximos  aos  das  notícias  divulgadas  sobre  as  grandes 

operações.

Para  Manning,  pensar  em  seu  trabalho  em  termos  idealizados,  além  de  tornar  o 

mandato anunciado impossível de ser cumprido, ainda traz sérias consequências internas aos 

departamentos de polícia, uma vez que pode direcionar o aparato para atividades que, muitas 

vezes, estão longe de ser as principais ou as mais recorrentes, como também podem levar à 

desvalorização daqueles que exercem as demais atribuições. Cursos, treinamentos, políticas 

internas e diversas outras ações visando à profissionalização da organização perdem força e 

eficácia quando baseados em critérios manipulados.

Nesse  sentido,  foi  possível  perceber  na  Polícia  Rodoviária  Federal  esforços  para 

alcançar um conhecimento mais reflexivo de sua realidade e, baseada nela, começar a traçar 

políticas e estratégias. Há cerca de quatro anos, foi realizada uma pesquisa com todos os 

policiais  do  departamento,  para  que  relatassem  detalhadamente  suas  atividades,  as 

dificuldades na execução do serviço, bem como o que entendiam, em relação às atribuições e 

políticas, como mais importante para a Instituição. Em seguida, com base nas informações 

fornecidas e nas estatísticas existentes no departamento, foram realizadas reuniões de gestão e 

formação de grupos de trabalho que culminaram no planejamento/Mapa Estratégico (anexo), 

com o qual toda e qualquer ação da PRF atualmente deve estar em consonância.

Claro que a elaboração de um planejamento estratégico por si só não é garantia de 

avanços,  mas é possível que seja o início de um processo de mudança (sem garantias de 

continuidade a cada troca de direção), já que ainda há um longo caminho a percorrer, até que 
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os valores e práticas cheguem a todo o efetivo. 

Assim, embora a  ideia do trabalho policial  principalmente como enfrentamento ao 

crime ainda persista em parte do efetivo, a PRF tem procurado conhecer melhor sua realidade 

e,  com  ela,  coadunar  suas  políticas.  A administração  vem  desenvolvendo,  por  exemplo, 

estudos  baseados  nas  estatísticas  das  ocorrências  de  cada  localidade  para  estabelecer  os 

parâmetros  de  lotação  e  os  treinamentos  necessários.  Por  esses  motivos,  enxergamos  o 

momento atual como a primeira etapa do que pode vir a ser um processo de mudança e de 

maior profissionalização da PRF. 

O  cenário,  entretanto,  não  é  tão  otimista  quando  passamos  a  analisar  a  cultura 

ocupacional  —  típicos  valores,  normas e  atitudes  —  dos policiais  rodoviários  federais.  A 

importância de se conhecerem as suposições do grupo sobre os mais diversos aspectos da vida 

diária consiste no fato de essas suposições terem influência direta em seus padrões de atuação.

Estudos sobre cultura ocupacional das polícias apontam que ideias como “experiência 

é melhor do que regras abstratas”, “pessoas não são confiáveis”, “você deve fazer o povo lhe 

respeitar”, “o sistema legal não é confiável, o policial toma as melhores decisões sobre culpa 

ou inocência”, “os principais trabalhos do policial são prevenir crime e reforçar a lei” e “os 

policiais  podem mais  acuradamente  identificar  crimes  e  criminosos”  estão  enraizadas  no 

imaginário dos policiais, correndo o risco de tornarem-se, pois, parte da base das estratégias 

organizacionais (MANNING, 2005).

Nesse aspecto, os achados da pesquisa não mostraram um cenário muito diferente do 

que indica a literatura, embora haja alguns pontos discordantes, como também interessantes 

contradições entre os policiais da gestão e os policiais operacionais. Vejamos.

Os policiais rodoviários federais acreditam que a experiência ensina mais que a teoria 

e enxergam o curso de formação como um estágio inicial do aprendizado, sendo o dia a dia 

nas rodovias e o contato com os policiais mais experientes os verdadeiros professores.

Acreditam também que “as pessoas que não são controladas vão quebrar as leis”, mas, 

ao mesmo tempo que apostam no controle que exercem sobre os cidadãos como um fator 

importante  à  obediência  legal,  são  contraditoriamente  refratários  ao  controle  da  própria 

atividade, como vimos no Capítulo 4.

Uma grande diferença na concepção dos policiais da gestão e daqueles que trabalham 

na atividade-fim foi identificada quando instados a comentar sobre a afirmação “você deve 

fazer o povo lhe respeitar”. Enquanto os policiais administrativos destacaram o respeito como 

algo decorrente da atuação legal do policial como servidor público, os operacionais afirmaram 

que o respeito deve existir (e ser imposto) em decorrência da simbologia de sua posição de 
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autoridade, de um nível de hierarquia superior ao do cidadão comum.

Tal fato impacta diretamente na relação da PRF com o público policiado, pois, embora 

as diretrizes do órgão sinalizem em uma direção, são principalmente os policiais operacionais 

que constroem, perante a sociedade, a imagem da Instituição.

A mesma contradição entre administrativos e operacionais — e a mais preocupante no 

meu ponto de vista — foi observada na discussão sobre a confiança no sistema legal e o 

suposto  fato  de  o  policial  tomar  as  melhores  decisões  sobre  culpa  ou  inocência.  Aqui, 

enquanto os representantes da gestão demonstraram perceber mais claramente os limites e 

alcances  da  atividade  policial  em um sistema democrático,  para  os  agentes  operacionais, 

enquanto o sistema apenas  presume que todos os indivíduos são ressocializáveis, o policial 

sabe que este ou aquele não são. 

Essa segunda visão é perigosa,  no nosso entendimento,  na medida que aumenta a 

possibilidade de o policial ser tentado a substituir toda a estrutura da justiça por um ato de 

julgamento sumário, indo de encontro a todos os princípios garantidores do sistema legal. E, 

embora a grande maioria afirme não ultrapassar essa linha, enxergam com certo lamento os 

limites impostos à atividade. 

Já quando perguntados se concordavam com a frase “as pessoas não são confiáveis”, 

os entrevistados responderam no sentido oposto aos estudos de Manning, afirmando que a 

maioria das pessoas é, sim, confiável. Acredito que essa percepção dos PRFs em relação à 

sociedade tenha estreita ligação com o perfil de seu público policiado, já que a grande maioria 

das abordagens da Polícia Rodoviária Federal é relacionada ao trânsito, e não necessariamente 

àquelas pessoas que os próprios policiais consideram “suspeitas”. 

Como vimos anteriormente, a construção do estereótipo de suspeito entre os agentes 

da PRF em quase nada difere das outras polícias. Por isso, credito esse diferencial no nível de 

confiança à quantidade de vezes em que o policial rodoviário federal de fato entra em contato 

com pessoas com o perfil que ele considera “suspeito”, pois, na maior parte de seu serviço, 

trata com aquela parcela da população que classifica como “cidadãos de bem”.

Por outro lado, a pesquisa encontrou consonância com a literatura quando identificou 

uma tendência dos policiais a se isolarem socialmente. Segundo Ratton (2007, p. 143), 

A dimensão do perigo tende a isolar socialmente o policial dos segmentos 
que  ele  considera  como  simbolicamente  suspeitos.  O  isolamento  da 
sociedade acaba por  criar  uma distância  desta  mesma  sociedade  frente  à 
organização, dificultando o surgimento de controles sobre o trabalho policial 
e favorecendo, portanto, a violência nas organizações policiais.

De fato, percebemos pelas entrevistas que a maioria dos policiais deixou de andar com 
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parte de seus amigos, a exemplo de usuários de drogas, ou deixou de frequentar determinados 

ambientes, passando a conviver mais entre os colegas de trabalho. E um dos resultados desse 

comportamento  isolado  seria  a  resistência  ao  controle,  fortalecendo  o  corporativismo  na 

Instituição.

Embora afirmem apoiar as ações da Corregedoria, os policiais têm grande dificuldade 

em  denunciar  seus  colegas  quando  identificam  práticas  ilegais.  Mais  ainda,  relatam  que 

aquele  que  denuncia  pode  ficar  malvisto.  Assim,  além  de  dificultar  o  controle,  o 

corporativismo encobre práticas de violência e corrupção e, pior, termina por estimulá-las, 

ainda  que  indiretamente,  na  medida  em que  os  corruptos  e  violentos  identificam aquele 

ambiente como de livre ação. 

Portanto, sendo a visão do policial de seu papel e da sua cultura ocupacional muito 

influenciadora  em  determinar  a  natureza  do  policiamento,  as  ideias  enraizadas  em  seu 

imaginário  favoreceriam  a  manutenção  de  práticas  ilegais  no  exercício  da  função. 

Especificamente em  relação à Polícia Rodoviária Federal, embora já exista um esforço da 

administração  a  fim  de  desconstruir  essas  ideias  postas  e  esses  estereótipos,  o  efetivo 

operacional ainda se encontra bastante conectado a eles. 

Tal constatação tampouco difere muito dos achados encontrados por Manning (2005) 

em suas  pesquisas sobre as polícias  americanas.  O autor  conclui  que esses  postulados se 

aplicam primariamente  ao  patrulheiro  americano  sem nível  superior,  mas  que  são  menos 

aplicáveis  a  administradores  de  departamentos  de  polícia  urbana  e  a  membros  de  grupos 

minoritários dentro desses departamentos. 

Dessa forma, podemos apontar a cultura policial vigente  interna corporis  como um 

dos principais obstáculos à disseminação de práticas e valores democráticos nas instituições 

de segurança pública, inclusive na Polícia Rodoviária Federal, pois os padrões ocupacionais, 

nesse caso, subvertem a regra da lei como um verdadeiro sistema de normas. 

Faz-se necessário, portanto, reforçar nos agentes o entendimento dos limites de sua 

atuação, como alertaram Muniz e Proença Jr. (2014), para que compreendam seu lugar e sua 

função no sistema de justiça, não só em relação ao modus de aplicação da força, mas também 

ao alcance das soluções que podem impor.

Outro  fator  analisado,  e  que  também aumenta  o  risco  da  tentação  de  se  almejar 

substituir todo o aparato legal por decisões sumárias, é o dilema entre a lei e a ordem ao qual 

os policiais são confrontados a todo o tempo no exercício de suas atividades.  

A considerável distância entre o real e o ideal não atinge apenas a ideia que os PRFs 

fazem do bom policial,  em contraposição à  imagem que têm do próprio efetivo.  Alcança 
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também  a estrutura dos postos e as condições de trabalho, apontados em diversas ocasiões 

como obstáculos para se atingir uma atuação mais eficaz e coadunada com a polícia que se 

quer.

Os  entrevistados  reconhecem que  o  estrito  cumprimento  da  lei  às  vezes  chega  a 

atrapalhar a atividade e, embora nenhum deles tenha relatado uma situação concreta na qual já 

tenha cometido violência excessiva no desempenho da função, todos sabem de histórias de 

colegas ou já ouviram falar dessas práticas de “fazer justiça com as próprias mãos”. 

 A falta de amparo legal e a não garantia de que o preso permanecerá na Delegacia 

foram os principais motivos alegados para justificar excessos. Ou seja, a falta de confiança no 

sistema judiciário, aliada a uma suposta possibilidade de suprir a justiça não executada pelos 

demais órgãos, levaria ao cometimento de abusos no cumprimento do mandato.

Da mesma forma, quando colocados na balança a baixa periculosidade de um desvio 

de conduta e o tempo que se gasta para encaminhar essas ocorrências de crimes de menor 

potencial  ofensivo  ou contravenções  às  Delegacias  judiciárias  — muitas  vezes,  inclusive, 

deixando o trecho descoberto por horas em virtude do baixo efetivo —, os agentes, não raras 

vezes, optam pelo que entendem como uma solução imediata para o problema e decidem 

“resolver” as questões no próprio local, tentando conciliar (ou intimidar) as partes. 

Para esta questão — o dilema entre cumprir a lei e deixar o trecho desguarnecido por 

conta do baixo efetivo ou resolver no local e descumprir a lei —, a Polícia Rodoviária Federal 

encontrou uma saída legal para sanar o problema: vários Estados da Federação (19, até agora) 

já firmaram convênio com o Ministério Público que permite aos policiais lavrarem Termo 

Circunstanciado de Ocorrência (TCO) nos casos de crimes de pequeno potencial ofensivo e 

contravenções.  Assim,  o  próprio  policial  rodoviário  federal  lavrará  o  termo  no  local  da 

ocorrência  e  liberará  os  envolvidos  no  mesmo  momento.  Posteriormente,  só  precisará 

encaminhar o documento à Delegacia competente. 

É importante refletir que condenar as “soluções alternativas” pura e simplesmente e 

obrigar o policial a encaminhar às Delegacias judiciárias toda e qualquer ocorrência criminal, 

embora  significasse  agir  no  estrito  cumprimento  da  lei,  traria  como  consequência  deixar 

quilômetros de rodovias sem fiscalização por horas a fio, às vezes por um plantão inteiro. Ou 

seja, resolveria um problema e criaria outro. Dessa forma, entendo que o convênio para a 

lavratura dos TCOs foi uma solução institucional e inteligente para minimizar o dilema entre 

a lei e a ordem no âmbito de competência da PRF.

Embora  sejam  justas  as  queixas  acerca  das  condições  de  trabalho,  não  se  pode 

esquecer que elas não retiram do policial a obrigação de agir de acordo com a lei.  Numa 
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grande confusão de conceitos, todos os entrevistados destacaram uma suposta negligência do 

Estado e  da sociedade em relação aos  direitos  humanos dos  policiais.  Os policiais  quase 

sempre se colocaram no lugar de desprotegidos, enquanto haveria uma preocupação excessiva 

com os criminosos. 

Em outras palavras, não há uma visão global sobre o tema dos direitos humanos, como 

algo que deve ser conquistado para todos. É como se houvesse uma disputa, uma tensão entre 

tais direitos, para classes distintas de seres humanos.

No entanto, como já foi destacado no Capítulo 3, Muniz e Proença Jr. (2014) explicam 

com propriedade que a contrapartida à delegação aos policiais de poderes superiores aos de 

um cidadão comum, principalmente no que se refere à possibilidade de coerção pelo uso de 

força, é o controle a posteriori da atividade, a apreciação constante dos atores sociais diante 

de cada fazer de polícia. Deveria ser óbvio, portanto, que a lei tem de ser rigorosa com os 

excessos daqueles que receberam da sociedade o poder de intervir, inclusive fisicamente, na 

ordem social. 

E, sendo assim, esse incômodo muitas vezes demonstrado com um suposto maior rigor 

no julgamento de policiais em relação ao julgamento de infratores não deveria fazer sentido se 

a visão de agentes da lei, com claros limites de atuação, estivesse, de fato, internalizada no 

efetivo.

Dessa forma, corre-se o risco de a ordem pública facilmente se descolar dos critérios 

legais em consequência dessa visão pela qual os direitos individuais estão frequentemente em 

oposição à preservação da ordem, e o reforço de algumas leis pode tornar-se pessoalmente 

desagradável ao policial, pois a legitimidade do exercício da autoridade estatal é construída a 

partir  de um conjunto de valores e crenças que possibilita que a violência policial  contra 

grupos  socialmente  desprivilegiados  seja  admitida  e,  em  alguns  casos,  até  justificada 

(COSTA, 2004).

Assim,  observada  a  ligação  do  efetivo  da  Polícia  Rodoviária  Federal  com  todos 

aqueles estereótipos que afastam o policial “real” do perfil desejado do bom policial em uma 

ordem democrática,  é urgente que se voltem atenções para essa questão,  buscando que o 

policial de fato compreenda (e aceite) os limites de sua atuação dentro do sistema de justiça,  

já que, nessa “equação” — e diante da obrigação de dar um jeito na desordem —, a estrita 

obediência à lei é muitas vezes vista como um fator de redução de sua eficiência e, dessa 

forma,  como resultado de  tais  condições,  o  agente,  ao  reforçar  sua concepção de ordem, 

frequentemente violará os direitos de cidadãos. 

Além dos valores e das práticas ocupacionais, outro fator torna ainda mais complexo o 



99

problema  do  dilema  entre  a  lei  e  a  ordem:  é  a  discricionariedade  intrínseca  à  atividade 

policial. Foi visto que a natureza da atividade policial é essencialmente discricionária, já que, 

durante a execução de suas competências, os agentes se deparam com as mais variadas e 

imprevisíveis situações,  tendo a todo o momento de decidir  a  melhor forma de agir  para 

atingir o objetivo almejado (BITTNER, 2003).

Diferentemente de outras corporações, nas quais tal característica fica encoberta por 

uma  rígida  estrutura  hierárquica,  essa  liberdade  foi  reconhecida  por  todos  os  policiais 

entrevistados,  independentemente  de  estarem  lotados  na  área  de  gestão  ou  na  área 

operacional. Provavelmente, pelo fato de a Polícia Rodoviária Federal não ser uma polícia 

militar, o alto grau de discricionariedade da atividade seja perceptível com maior clareza.

Mesmo havendo um controle formal do plantão policial por meio de uma programação 

determinada pela gestão, baseada em estatísticas de acidentes e criminalidade, fica claro que 

não há como controlar os critérios e a forma de abordagem dos policiais quando em contato 

direto com os usuários das rodovias.  

Muito  menos as  inspeções  correcionais  conseguem se fazer  presentes  em todas  as 

unidades operacionais, principalmente naquelas mais distantes da sede administrativa, agindo, 

na maioria das vezes, apenas na apuração das denúncias, depois que o fato ocorre e chega ao 

conhecimento da administração.

Ocorre  que,  enquanto  a  ausência  da  Corregedoria  em  certas  unidades  pode  ser 

apontada  como um problema estrutural,  em virtude  do baixo efetivo  destacado para  esse 

serviço, entendo que a pouca proximidade da Chefia com seu efetivo configura-se como um 

típico  problema de  gestão,  pois  não  vislumbro razão para  que  o  chefe  da  Delegacia  não 

consiga acompanhar de perto suas unidades, até por serem geograficamente próximas.

Entretanto, foi visto também que atualmente não há quase nenhum estímulo para se 

assumir  a  chefia  de  uma  Delegacia.  A grande  responsabilidade  administrativa,  aliada  à 

baixíssima  remuneração  oferecida,  faz  surgir  uma  grande  dificuldade  de  se  conseguir 

candidatos a chefe, e quem aceita a missão termina necessitando do apoio do efetivo para 

desenvolver suas atividades.

No entanto, embora a realidade ainda esteja aquém do necessário para um controle 

mais efetivo da atividade, a PRF parece já ter tomado consciência do problema e escolhido 

um caminho a ser seguido para reverter essa situação. A visão dos policiais que trabalham na 

gestão  mostrou-se  muito  afinada  em  todas  as  entrevistas,  no  sentido  de  chamar  à 

responsabilidade os chefes que atuam mais próximos ao efetivo operacional, inclusive com 

um expressivo aumento nas competências e na remuneração, previstos na reestruturação já 
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aprovada em lei (mas ainda pendente de regulamentação pelo Poder Executivo).

Obviamente, apenas o controle da Chefia, ainda que constante, nunca será suficiente 

para efetivar uma mudança de mentalidade no efetivo. A administração parece estar atenta 

também para essa dificuldade, tentando fazer com que a nova visão exposta recentemente no 

planejamento estratégico chegue ao agente da ponta, através de um trabalho permanente de 

capacitação, no qual são trabalhados os valores da Instituição.

Outro  ponto  citado  como  também  responsável  pela  melhora  do  controle  foi  a 

uniformização  das  decisões  correcionais.  Em  2013,  foi  criado  o  Conselho  Superior  de 

Uniformização  em  Procedimentos  Disciplinares  da  PRF  (CSUP),  com  a  função  de 

uniformizar os procedimentos das Corregedorias Regionais e alinhar as ações da PRF com os 

demais órgãos da Administração Pública. 

Como hoje as Corregedorias são ligadas às Superintendências Regionais, muitas vezes 

as unidades simplesmente não se comunicavam e decidiam sobre fatos similares de forma 

totalmente diversa, sendo a criação desse conselho um avanço concreto para o controle mais 

efetivo da atividade.

A reestruturação prevista para a área de Corregedoria, que deixará de ser subordinada 

às Superintendências e ganhará independência e autonomia em relação às regionais, também 

nos parece um grande salto qualitativo no controle da atividade policial da PRF.

Todas essas ações caminham em consonância com a ideia de accountability, que inclui 

responsabilidade,  controle  e  transparência  em toda  e  qualquer  ação de  um agente  estatal 

(COSTA,  2004).  Seguem também na mesma direção do processo de  democratização que 

atinge a Administração Pública Federal como um todo, do qual podemos extrair dois recentes 

marcos: a criação do Portal da Transparência, que permite a qualquer cidadão consultar as 

despesas,  receitas,  convênios  e  outros dados relativos às  finanças  do governo,  e  a  Lei  nº 

12.527/2011, que regulamentou o acesso à  informação previsto na Constituição Federal  e 

determinou a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. 

É possível  afirmar,  portanto,  que hoje encontra-se em curso na Polícia  Rodoviária 

Federal a construção de eficiente mecanismo de controle da atividade policial, sendo este um 

dos fatores mais importantes nessa tentativa de acomodação das instituições de segurança 

pública aos preceitos democráticos.

Por fim, debruçamo-nos sobre o último dos obstáculos ao cumprimento do mandato 

policial que nos propusemos a analisar: a influência política. 

Em quase todas as entrevistas, o recém-criado sistema de remoções (Sisnar) foi citado 

como o grande divisor de águas da Polícia Rodoviária Federal sempre que surgia o tema da 
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influência política. Para os policiais rodoviários federais, portanto, é principalmente com a 

regulamentação das  lotações  e  remoções  que  a  PRF vem tentando se blindar  dos  efeitos 

negativos das trocas de favores. E, de fato, este era um dos principais motivos de pedidos 

políticos para a Instituição.

A falta de critérios claros nas lotações não atingia apenas os policiais novatos.  Os 

próprios superintendentes regionais não sabiam, até o dia da publicação das lotações, quantos 

servidores iriam receber, sendo o critério mais comum para a distribuição a força política 

daquele local, e não fatores técnicos que de fato apontassem a maior ou menor necessidade de 

reforçar o efetivo.  Dessa forma, parece-nos que o Sisnar realmente trouxe um avanço em 

relação aos critérios de lotação de servidores no Departamento, pois, como se viu, diminui 

drasticamente a possibilidade de influência política na Instituição.

Outra  recente  e  importante  mudança  apontada  pelos  entrevistados  diz  respeito  às 

indicações para os cargos de Chefia da Instituição, antes também explicitamente subordinadas 

aos interesses políticos e hoje cada vez mais baseadas em critérios de competências técnicas. 

É interessante perceber, ainda, que uma mudança leva a outra: a mudança no perfil das 

chefias — de políticos para técnicos — trouxe também uma mudança significativa na relação 

entre estes e seus subordinados. Se antes era comum o policial receber pedido de superiores 

para que “aliviasse” a fiscalização a determinados veículos, a maioria dos entrevistados que 

trabalham ou trabalharam recentemente nos postos operacionais afirmou não receber mais 

esse tipo de solicitação.

Tal  evolução  só  não  é  acompanhada  na  mesma  velocidade  quando  se  trata  da 

“carteirada” (pedido de liberação) de colegas e outras autoridades, pois, embora hoje ocorra 

em menor escala, ainda há muito que avançar na cultura do “Sabe com quem está falando?”. 

Pior,  a  falta  de  efetivo  e  de  estrutura  muitas  vezes  torna  praticamente  necessário  esse 

afrouxamento  na  fiscalização  de  outros  policiais,  no  intuito  de  garantir  a  colaboração 

institucional, segundo os entrevistados. 

Portanto, ainda há muito que se avançar no que concerne à independência política do 

órgão, mais ainda quando a necessidade de fechar os olhos para as irregularidades de colegas 

e autoridades no trânsito é “estratégia de sobrevivência” do policial que lida diariamente com 

as demandas da atividade, como combate à criminalidade, acompanhamento e controle de 

manifestações nas rodovias, etc., por não encontrar estrutura suficiente para desempenhar as 

funções que lhe competem entre os seus.

Mesmo assim, analisando os aspectos aqui discutidos, é possível concluir que a Polícia 

Rodoviária Federal vem envidando esforços com o objetivo de neutralizar o máximo possível 
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as influências da política stricto sensu, ou seja, dos pedidos (ilegais) de políticos e parece que 

o tem alcançado com algum sucesso.  

 Repassados os achados da pesquisa, passemos à análise das dificuldades encontradas.

Os percalços do caminho

Em  relação  às  possíveis  dificuldades  metodológicas,  já  adiantei  um  pouco  na 

Introdução que elas foram raras.

No  que  concerne  à  análise  documental,  a  dificuldade  muitas  vezes  consistia  em 

descobrir exatamente de onde extrair a informação desejada, uma vez que a informatização 

dos registros e sua organização em planilhas ou banco de dados são práticas relativamente 

recentes no Departamento e  ainda não atingiram todos os  setores.  Por  exemplo,  tentando 

descobrir  mais  sobre  as  relações  institucionais  da  Superintendência  de  Pernambuco  com 

outros órgãos, especificamente em relação a possíveis parcerias, operações conjuntas, etc., 

não encontrei convênios que formalizassem essa prática. Fui informada por um dos chefes 

que as solicitações normalmente chegam (e saem) via ofício, caso a caso, e que não há um 

banco de dados para esse tipo de informação. Ou seja, seria necessário procurar, entre todos 

os ofícios arquivados (milhares), aqueles que tratam do tema.

Por outro lado, com exceção desse episódio, não tive qualquer tipo de problema para 

acessar os documentos e o sistema de dados que solicitei. Não sei se a mesma facilidade teria 

um pesquisador externo e arrisco a dizer que não. Embora a PRF esteja inaugurando um 

processo de pesquisa  interna  e  até  mesmo de  parcerias  com universidades  para  conhecer 

melhor sua realidade, é característica forte das instituições policiais brasileiras a resistência 

em  repassar  informações  que  culturalmente  sempre  foram  consideradas  confidenciais. 

Acredito, por isso, que minha posição de membro da Instituição pesquisada tenha facilitado o 

acesso aos dados. 

Em relação às entrevistas, optei pelas semiestruturadas por entender que certa margem 

de liberdade traria a informalidade necessária para que os policiais entrevistados se sentissem 

de fato à vontade para falar sobre suas experiências, ideias e valores, como também sobre os 

diversos  fatores  que  consideram  interferir  no  cumprimento  do  mandato. Acho  que  esse 

objetivo  foi  atingido com êxito.  Organizei  os  temas  a  serem pesquisados  em formato  de 

conversa, de “bate-papo”, e não como uma bateria de perguntas que pudessem intimidar o 
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interlocutor.

De fato,  como já  citado,  com exceção de dois policiais  que ao final  da entrevista 

pediram o desligamento do gravador para falar de assuntos mais delicados (como o abuso de 

autoridade) — mas mesmo assim não se furtaram a tratar do tema —, não senti resistência de 

entrevistado algum. 

Esperava, inclusive, que parte dos ocupantes dos cargos de chefia se ativessem apenas 

ao discurso institucional ou que alguns dos policiais operacionais “maquiassem” suas práticas, 

mas, ao contrário, todos falaram abertamente sobre os temas propostos, mesmo quando iam 

de encontro ao sistema legal, como também relataram fartamente os problemas da corporação.

Aqui, mais uma vez, acredito que minha posição de “nativa” tenha facilitado no acesso 

aos  relatos  dos  entrevistados.  Mas  tal  condição  foi  tema  de  questionamento  pela  banca 

examinadora durante a seleção para ingresso no mestrado. Um dos integrantes me perguntou 

como  eu  garantiria  a  neutralidade  científica  requerida  pela  sociologia  e  não  deixaria 

contaminar minha pesquisa pelos conceitos pré-constituídos da profissão. Como eu poderia 

garantir não atuar na academia como uma “entusiasta da polícia”?

Foi  na  própria  literatura  científica  que  encontrei  resposta  para  essa  questão. 

Primeiramente, ninguém, em nenhuma pesquisa acadêmica, parte de um lugar completamente 

neutro. Cada um traz um olhar que é consequência de seu percurso. Então, posso afirmar que 

eu partia de um lugar de mulher, brasileira, branca, de classe média, advogada, feminista, 

militante dos direitos humanos e também policial, com todos os valores e contradições que 

essa diversidade de papéis pudesse acarretar.  

Acredito, porém, que o temor do integrante que me questionou provavelmente não era 

exatamente sobre o meu lugar, mas da possibilidade de eu estar no lugar que ele (de seu lugar) 

havia construído para o policial: o das narrativas midiáticas, da polícia truculenta, do policial-

soldado que cumpre ordem sem questionar, incapaz de refletir sobre as consequências de seus 

atos ou sobre as limitações de sua função.    

Durante os estudos de metodologia qualitativa, percebi discussão equivalente sempre 

que tratávamos de etnografia ou de observação participante. Inicialmente, em nome do “rigor 

científico” e da “objetividade”, pregava-se um afastamento entre o pesquisador e seu objeto, 

pois a total participação corria um grande risco de não ser científica. Acreditava-se que, caso o 

investigador  se tornasse um participante em vez de um observador,  isso influenciaria  sua 

visão  emocional  e  intelectual  e  mudaria  completamente  sua  abordagem metodológica.  O 

temor da participação total era, na verdade, o temor de que a observação cessasse (OKELY, 

2012).
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Dessa  confusão  entre  distanciamento  e  objetividade,  criou-se  a  dicotomia  entre 

extrema participação de um lado e observação indireta do outro, como se excludente fossem. 

Essa  visão,  contudo,  é  radicalmente  afastada  por  aqueles  que  praticam  a  participação 

observante, em especial os antropólogos que, desde meados de 1922, com os trabalhos de 

Malinowski, utilizam-se do método:

O código de conduta natural, impulsivo, as esquivas, as concessões e os usos 
não legais são revelados somente ao antropólogo em campo, que observa 
diretamente  a  vida  do  nativo,  registra  os  fatos,  vive  tão  próximo de  seu 
“material” que pode compreender não apenas a língua e seu conteúdo, mas 
também  os  motivos  ocultos  do  comportamento  e  a  linha  de  conduta 
espontânea raramente formulada (MALINOWSKI, 2003, p. 92).

Essa dura crítica à utilização das ideias de “distanciamento” e “objetividade científica” 

como sinônimos é compartilhada também pela metodologia feminista, cuja lógica propõe uma 

chave  completamente  distinta  e  defende  que  o  distanciamento  do  observador  não  só  é 

impossível na prática, como também é um limite ao processo de conhecimento. Aqui, não só a 

aproximação  com  o  objeto  de  estudo,  mas  “o  provar  emoções,  o  saber  reconhecê-las  e 

compreendê-las são considerados como um recurso importante na compreensão do fenômeno 

estudado” (TERRAGNI, 2005, p.147).

Dessa  forma,  sendo  praticamente  impossível,  na  maioria  das  pesquisas,  que  o 

pesquisador consiga se tornar inteiramente invisível,  é provável que um maior acesso aos 

dados ocorra nos casos em que sua presença possa ser assumida como “natural”, erradicando 

— ou pelo menos minimizando — a imagem de intruso, já que em muitos casos a resistência 

em colaborar ocorre exatamente pela desconfiança conexa à distância cultural existente entre 

o mundo dos atores e dos pesquisadores (RANCI, 2005).

Esse  obstáculo  —  o  da  desconfiança  —,  eu  não  precisei  superar:  em  algumas 

entrevistas ouvi frases como “você sabe como é”, ou então a pergunta se voltava para mim ao 

final do relato: “e na sua Delegacia, como era?”. Ou seja, os entrevistados, presumindo que eu 

tinha um conhecimento razoável sobre a realidade deles, não tinham porque tentar “dourar a 

pílula”,  desconstruir  alguma  imagem  para  eles  desconfortável  em  relação  à  sua  própria 

profissão ou esconder segredos.

Provavelmente, caso identificassem no pesquisador um estranho, os relatos poderiam 

se aproximar do que vimos ocorrer em relação ao discurso institucional no Capítulo 3: o 

exagero dos dados e a manipulação de aparências para impressionar o público e legitimar seu 

mandato. 
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Sendo assim, refletindo sobre meu lugar e meu papel nesta pesquisa e respondendo ao 

questionamento levantado no início, afirmo, sem receio, que o esforço que tive de fazer para 

minimizar os efeitos dos meus preconceitos na investigação a que me propus foi exatamente o 

mesmo que qualquer outro pesquisador comprometido faria: o de recorrer ao rigor científico, 

às  teorias  consolidadas,  e  não  a  suposições,  à  ambicionada  neutralidade  valorativa  da 

sociologia  e  a  seu  compromisso  com  a  verdade  —  ao  menos  com  aquela  que  a  nossa 

capacidade de observação e entendimento permite alcançar —, para, na medida do possível, 

não permitir que meus valores morais interferissem na percepção e interpretação da realidade 

social a ser estudada (VILA NOVA, 2010).

Próximas paradas

Chegamos, então, aos possíveis desdobramentos da pesquisa, que escolhi separar em 

três: 

1) no que ela pode ser útil à Polícia Rodoviária Federal;

2) no que ela pode ser útil à compreensão de outras instituições policiais; e

3) no que ela pode ser útil à comunidade acadêmica, ou qual a agenda de pesquisas que dela  

pode decorrer.

Em relação à Polícia Rodoviária Federal, este estudo vem se somar ao esforço que a 

Instituição tem feito  para conhecer  mais  detalhadamente sua realidade.  Sendo assim,  esta 

pesquisa funciona como um diagnóstico das práticas, ideias e valores do efetivo em relação à 

própria Instituição, podendo auxiliar na escolha racional de suas prioridades, na gestão de 

capacitação, de valorização profissional e até mesmo de operações. 

Em outras  palavras,  os  gestores  poderão  utilizá-la  como subsídio  à  proposição  de 

adequações e melhorias na atuação da Instituição,  no intento de atingir  a “polícia que se 

quer”, em contraposição à “polícia que se tem”, já que  saber o que, de fato, faz a Polícia 

Rodoviária Federal e quão próxima (ou distante) a realidade do trabalho policial encontra-se 

do que “se espera que a polícia faça”  é de vital importância no processo de se pensarem 
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melhorias  e  políticas  voltadas  ao  órgão  e,  dessa  forma,  avançar  na  consolidação  da 

democracia no Estado Brasileiro.

Já no que concerne a outras instituições policiais, vejo duas formas de utilidade para o 

presente estudo. Em primeiro lugar, articulando as teorias de Bittner sobre o mandato policial, 

de  Muniz  e  Proença  Jr.  em relação às  características  essenciais  às  polícias  em contextos 

democráticos e a de Manning, que discorre acerca dos diversos obstáculos ao cumprimento do 

mandato, tentei sistematizar parâmetros pelos quais fosse possível criar um roteiro teórico 

que, por sua vez,  permitisse analisar o mandato policial  na prática e quão longe ou perto 

daquele  conjunto  de  atributos  mínimos  a  serem  observados  pelas  polícias  inseridas  na 

estrutura de Estados Democráticos a Instituição se encontra.

Para atingir  os  objetivos propostos,  apliquei  a literatura trabalhada no contexto da 

Polícia  Rodoviária  Federal,  mas  nada  impede  que  ela  seja  adaptada  e  aplicada  a  outras 

corporações.

Não menos relevante, a exposição da realidade e dos aspectos positivos e negativos de 

qualquer  organização  policial,  instituições  tradicionalmente  fechadas  aos  olhos  dos 

observadores externos, pode ser de grande utilidade para outras corporações se aproveitada 

como troca de experiências, ou seja, uma forma de se aperfeiçoar aprendendo com os erros 

dos outros, como também de poder se espelhar nas boas práticas.

Academicamente,  acredito  que  vários  dos  achados  da  pesquisa  têm potencial  para 

serem esmiuçados e darem frutos a novas investigações: 

• Os valores ocupacionais são realmente trabalhados na formação dos policiais? Em 

caso afirmativo, como isso se dá e quais processos interativos os fazem ser diluídos 

ou transformados no decorrer da atividade?

• A nova  estrutura  do  DPRF,  com  as  Chefias  mais  valorizadas  e  a  Corregedoria 

autônoma, trará avanços concretos ao controle da atividade?

• Como a sociedade enxerga a PRF? Dessa fartura de competências legais, quais, de 

fato,  são  identificadas  pelos  usuários  das  rodovias  e  pelas  outras  instituições 

públicas?

Sendo assim, além de este trabalho ter aberto à Universidade e à sociedade a realidade 

de um campo pouco conhecido, vislumbro diversas utilidades institucionais e acadêmicas para 

ele, como instrumento de auxílio neste processo de ajustamento das instituições policiais ao 
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contexto democrático.   

Até logo!

Com tantos fatores passíveis de afastar as instituições de segurança de suas missões, é 

certo que ainda há muito o que ser feito na persecução de um modelo de polícia que vá além 

das barreiras dos textos legais e constitucional e que realmente se coadune com os anseios 

democráticos.

Foi com este horizonte em mente que esta pesquisa foi pensada: desvelar as práticas da 

Polícia  Rodoviária  Federal  para,  compreendendo  sua  realidade,  dar  mais  subsídio  a  seu 

processo de accountability.

Como se viu, os resultados indicaram que, enquanto em determinados aspectos, como 

o fortalecimento do controle legal da atividade e a tentativa de blindagem em relação à (má) 

influência  política,  a  PRF  já  se  encontra  num  estágio  relativamente  avançado  de 

desenvolvimento  de  medidas  para  se  fortalecer  como instituição  democrática,  em outros, 

como os padrões da cultura ocupacional vigente interna corporis, ainda há um longo caminho 

a ser percorrido para atingir a polícia que se quer em contraposição à polícia que se tem.  

Ainda  assim,  considero  que  a  Polícia  Rodoviária  Federal  tem  características  que 

merecem ser valorizadas na persecução desse objetivo: não carrega a herança autoritária dos 

regimes ditatoriais e, talvez por isso, não tenha uma tradição de uso abusivo de violência (o 

que não quer  dizer  que não ocorra);  tem uma estrutura pouco hierarquizada e de entrada 

única, o que permite que discussões sobre temas polêmicos possam ser levadas ao efetivo sem 

maiores resistências;  e,  por último, e principalmente,  tem investido com vigor na área de 

pesquisa da Academia  Nacional  de Polícia  Rodoviária  Federal  (ANPRF) e  permitido que 

dezenas de servidores saiam de licença para cursarem seus mestrados e doutorados a fim de 

investigar  suas  questões  mais  sensíveis  e  auxiliar  no  fortalecimento  desse  processo  de 

democratização.

As portas estão abertas para a Academia, é o que sinaliza a Instituição. E eu espero, 

em breve, estar aqui de malas prontas para uma nova viagem.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA

Cargos que já ocupou: 

Nível escolaridade:

Manipulação de aparências

Fale sobre a missão da polícia.

Exemplifique ações relacionadas a ela.

Quais são os principais problemas que dificultam a polícia de cumprir sua missão?

Para que serve a polícia?

A quem serve a polícia?

O que você acha que a polícia não faz, mas deveria fazer, e o que você acha que ela faz, mas 
não deveria fazer?

Fale sobre seu dia a dia (ou sobre o dia a dia do PRF na pista) e as atividades concernentes ao 
serviço.

Qual percentual você atribuiria às seguintes atividades?

• combate ao crime
• fiscalização de trânsito
• atendimento de acidentes
• atendimento a usuários
• atividades administrativas
• outras – quais?

Das atividades citadas, qual a hierarquia de importância delas, levando em consideração a 
missão institucional?

A polícia pode agir nas causas dos crimes? Quais são? Como combatê-las?

Mais polícia é igual a menos crime?

Você acha que a imagem que a PRF passa na mídia é compatível com seu dia a dia?

E a imagem do público?
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Cultura ocupacional

Quais os valores/qualidades/características de um bom policial?

O que você aprendeu na prática, com colegas mais antigos ou com seu grupo, que não 
aprendeu na academia?

Me diga se você concorda, discorda ou concorda parcialmente com as seguintes afirmativas 
(desenvolva a ideia):

1. “de uma forma geral as pessoas não são confiáveis, elas são perigosas”
2. “experiência é melhor que regras abstratas”
3. “o policial deve fazer o povo respeitá-lo”
4. “todo mundo odeia o policial”
5.  “o  sistema  legal  não  é  confiável,  o  policial  faz  as  melhores  decisões  sobre  culpa  ou 
inocência”
6. “as pessoas que não são controladas vão quebrar leis”
7. “o policial deve parecer respeitável e eficiente”
8. “os policiais podem mais acuradamente identificar crimes e criminosos”
9. “os principais trabalhos do policial são prevenir crime e reforçar a lei”
10. “punições mais fortes deterão os criminosos de repetir seus erros”
11. “a polícia prende, a justiça solta”
12. “a atividade policial é essencialmente perigosa”
13. “pobreza causa crime”
14. “riqueza causa crime”
15. “missão dada, missão cumprida”
15. “bandido bom é bandido morto”

Quem são seus amigos? Você se afastou ou evita andar com algum “tipo de gente” depois que 
se tornou policial?

Qual a diferença entre abordar um pobre e um rico?

O que você acha sobre corporativismo? Existe bom e mau corporativismo?

Qual a sua ideia de suspeito? Existe um “kit peba” para a PRF?

O que você acha sobre os direitos humanos?

Lei x ordem

Em que medida a lei ajuda e em que medida atrapalha para alcançar os objetivos da função?

Proteger o cidadão ou manter a ordem? Há incompatibilidade entre eles?

É possível apenas orientar o cidadão sem o penalizar?
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Quando não encaminhar para a Delegacia? Qual o critério usado?

Quais as dificuldades quando se encaminha?

TCO melhoraria?

Quando a violência é justificável? E quando não é?

A sociedade pede ou rechaça práticas violentas?

O que acha da carteirada? Direito do policial? Não tem problema se for cortesia? Proibida?

Quando aborda colegas, PMs ou parentes, qual o critério para liberar ou notificar?

A polícia dá condições para trabalhar ou às vezes é melhor “não procurar”? (ex. Não sair em 
ronda porque, se ficar preso em ocorrência, pode prejudicar atendimento a acidente)

Quando a lei impede o objetivo final, você recua e perde a oportunidade ou cumpre a missão 
assim mesmo?

Que tipo de lei é ruim de cumprir?

Política

Em que  medida  a  carteirada  dos  outros,  pedidos  de  colegas,  chefes,  políticos  e  parentes 
atrapalham seu serviço?

Algo mudou desde quando você entrou em relação a hoje?

O que os políticos pedem em troca de apoio à PRF, além de votos?

Para chefes: ainda tem muito pedido de político para remoções?

Controle

Quais são os controles a que sua atividade está submetida?

Há fiscalização de fato?

O que realmente freia o desvio? Chefia, Corregedoria, MP, valores?

Entregaria colega? Sim, em que situações? Não, em que situações?

Fiscalizar é papel de quem?
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Corregedoria trata policial como inimigo?

Você se incomoda com fiscalização da Corregedoria? Parece desconfiança?

O que acha de as abordagens serem filmadas?

A corrupção diminuiu? Quais fatores você acha que influenciou para isso? Outros problemas 
aumentaram? Por quê?

Discricionariedade

Fale da liberdade de ação na pista.

“O policial é seu próprio guia” (Fale sobre essa afirmação.)

Planejamento: existe? É seguido? (ex. Cartão programa?) Se não, por quê?

Tem manual de conduta que abarque as atividades do dia a dia?

Como agir diante das dificuldades? (ex. Fechar posto para atender acidente)

Como decidir o grau de força a ser usado na abordagem?
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ANEXO A – MAPA ESTRATÉGICO 2013-2020


