
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS-CFCH 

Departamento de Ciências Sociais 
Pós-Graduação em Ciência Política 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RACISMO INSTITUCIONAL: A COR DA PELE COMO 
PRINCIPAL FATOR DE SUSPEIÇÃO 

 
 
 
 
 

GEOVÁ DA SILVA BARROS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, fevereiro de 2006 



GEOVÁ DA SILVA BARROS 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 

RACISMO INSTITUCIONAL: A COR DA PELE COMO 
PRINCIPAL FATOR DE SUSPEIÇÃO 

 
 
 
 
 
  

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Ciência Política do 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas  ( 
CFCH ), da Universidade Federal de 
Pernambuco, como parte dos requisitos para 
obtenção do título de Mestre em Ciência 
Política. 

 
  
 
 
 
 
Orientadores: Ana Tereza Lemos-Nelson, PhD 
                       Enivaldo C. Rocha, PhD 
 
   
  
 
   
 

Recife, fevereiro de 2006 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 



 iv

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico este trabalho ao sonho de Martin Luther King.  
 
 



 v

AGRADECIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradeço ao Grande Arquiteto do Universo, Senhor dos Mundos, pela 
oportunidade de aprender. 
 
Agradeço aos meus pais, Edson e Madalena, por tudo que fizeram pela minha 
educação. 
 
Agradeço à Rejane, minha esposa, pelo suporte moral e incentivo. 
 
Agradeço aos meus filhos, Francisco Caio e Lívia Geovana, por compreenderem 
a minha ausência. 
 
Agradeço à Profª Ana Tereza Lemos-Nelson, minha orientadora, pela força e 
incentivo na construção desta Dissertação. 
 
Agradeço ao Prof. Enivaldo Rocha, meu orientador, por estar sempre à disposição 
e ter a palavra amiga nas horas em que o desânimo batia à porta. 
 
 
 
 
 



 vi

 LISTA DE TABELAS 
 
01.  Registros individuais/BO’s. 66
02.  Natureza dos crimes registrados nos BO’s. 67
03.  Questionários por Unidades. 68
04.  Cor dos profissionais. 68
05.  Escolaridade x cor dos alunos do CFO. 69
06.  Escolaridade x cor dos alunos do CFSD. 70
07.  Gênero dos suspeitos/imputados (BO’s). 73
08.  População de Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e Abreu e 
Lima. 

73

09.  Prioridade 01 quanto ao gênero do suspeito. 74
10.  Registros das faixas etárias (BO’s). 75
11.  Prioridade 01 na idade do suspeito. 76
12.  Primeira prioridade na identificação do suspeito (percentagem). 77
13.  Resultado dos BO’s (percentagem). 78
14.  Outra característica (percentagem). 79
15.  Primeira prioridade na cor do suspeito (percentagem). 80
16.  Cor do suspeito/imputado (BO’s). 81
17.  Escolaridade dos suspeitos e imputados. 81
18.  Escolaridade x cor suspeito/imputado. 82
19.  Pessoas de 15 anos ou mais sem instrução ou menos. 83
20.  Pessoas de 15 anos ou mais e com 15 anos ou mais de estudos. 84
21.  Atividades dos suspeitos/imputados. 88
22.  Bairros de residência dos suspeitos/imputados. 93
23.  “Sabe com quem está falando ?” 94
24.  Já priorizou abordar negros e pardos ? 95
25.  Já priorizou x “sabe com quem está falando ?” 95
26.  Teste Qui-Quadrado de Pearson ( “sabe com quem está falando?” x já 
priorizou ) 

95

27.  Cor do interlocutor. 96
28.  Atividades dos interlocutores. 97
29.  Cor do suspeito x tipo de carro (profissionais). 100
30.  Prioridade 01 para parar um veículo (profissionais). 100
31.  Cor do menos suspeito x tipo de carro (profissionais). 101
32.  Tendência do trio (percentagem). 102
33.  População branca, parda e negra de Olinda. 105
34.  População branca, parda e negra de Paulista. 106
35.  População branca, parda e negra de Recife. 107
36.  Motivo da preferência em abordar aos negros e pardos (percentagem). 112
37.  Percepção do racismo institucional (percentagem). 115
38.  Já priorizou abordar ao negro x cor dos respondentes. 116
39.  Teste Qui-Quadrado de Pearson (cor dos respondentes x já discriminou) 116
40.  Trio_ten x  cor dos profissionais. 116
41.  Voce_trio x  cor dos profissionais. 117
42.  Escolaridade x  já discriminou. 118
43.  Teste Qui-Quadrado de Pearson (escolaridade x  abordagem). 119
44.  Gênero x  já priorizou (profissionais). 119
45.  Teste Qui-Quadrado de Pearson (gênero x  abordagem). 119
46.  Gênero x  Voce_trio (alunos do CFSD). 120
47.  Gênero x  Voce_trio (alunos do CFO). 120
 



 vii

LISTA DE QUADROS 
 
 
 
01.  Casos julgados pelo intendente de polícia no Rio de Janeiro, 1810-21. 31
02.  Ranking das características que formam um tipo suspeito. 40
03.  Fotos de pessoas suspeitas. 42
04.  As físicos. 44
05.  Indicadores do suspeito. 46
06.  Indicadores do suspeito. 46
07.  Indicadores do suspeito. 46
08.  Estratos ocupacionais, valores médios e ocupações representativas.  89
 



 viii

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 
 
 
  
01.   Índice geral da discriminação institucional percebida. 51
02.   Percepção por cor. 52
03.   Acumulado escolaridade suspeito/imputado. 82
04.   Sem instrução ou menos de um ano de estudo x  15 anos ou mais de estudos. 85
05.   Percentagens acumuladas acumuladas dos imputados (brancos x  não-

brancos). 
85

06.   Percentual acumulado (cor branca x  cor negra), entre os imputados. 87
07.   Percentual acumulado dos estratos registrados e desempregados. 90
08.   População de Olinda x  iniciativa própria. 105
09.   População do Paulista x  iniciativa própria. 106
10.   População do Recife x  iniciativa própria. 107
11.   Percepção do racismo institucional.  112
 
 



 ix

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 
 
 
APMP...............Academia de Polícia Militar do Paudalho 
BPM.................Batalhão de Polícia Militar 
BPRp...............Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha 
BPTran.............Batalhão de Polícia de Trânsito 
BO....................Boletim de Ocorrência 
CFO..................Curso de Formação de Oficiais 
CFSD................Curso de Formação de Soldados 
CPS..................Comando do Policiamento do Sertão 
CPC..................Comando do Policiamento da Capital 
CPZM...............Comando do Policiamento da Zona da Mata 
 



 x

RESUMO 
 
 
 
Esta dissertação tem por objetivo identificar se, entre os policiais militares, a cor 

da pele é o principal fator de suspeição. Para tanto, foram aplicados 78 

questionários aos alunos do Curso de Formação de Oficiais ( CFO ) e 376 aos 

alunos do Curso de Formação de Soldados ( CFSD ), a fim de aferir a percepção 

do racismo institucional dos futuros profissionais da Polícia Militar. Ademais, entre 

os já profissionais, foram aplicados 469 questionários e realizadas 24 entrevistas, 

havendo assim condições de estabelecer um paralelo entre as percepções dos 

policiais experientes e os que ainda estão nas escolas de formação. Além disso, a 

partir dos Boletins de ocorrências ( BO’s ) de 07 Unidades da Polícia Militar, foi 

montado um banco de dados com 1538 registros de pessoas que foram 

consideradas suspeitas ou imputadas em ocorrências policiais no ano de 2004. 

Como resultado, verificou-se que, 65,1% dos profissionais percebem que os 

negros e pardos são priorizados nas abordagens, o que corrobora as percepções 

dos alunos do CFO e CFSD, com 76,9% e 74%, respectivamente. Na percepção 

dos policias, o suspeito é predominantemente jovem, masculino e negro. Há 

indícios de que a abordagem policial também reflete uma relação de poder, em 

que os menos esclarecidos são sistemeticamente selecionados. Em conclusão, 

os dados levantados na presente dissertação permitem inferir que a cor da pele é 

o principal fator de suspeição entre os policiais militares.    
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ABSTRACT 
 

 
This dissertation has the purpose of identifying if, among the military police officer, 

the color of skin is the main suspicion factor. Therefore, 78 questionnaires were 

applied on the students of the Formation Course of Officials (Curso de Formação 

de Oficiais) (CFO) and 376 to the students of the Formation Course for Soldiers 

(Curso de Formação de Soldados) (CFSD), in order to rate the perception of 

institutional racism of the future professionals' of the Military Police. Besides this, 

469 questionnaires and 24 interviews were applied to the already professional 

policemen, having like this a means to establish a parallel between the 

experienced policemen's perceptions and the ones that are still in the formation 

schools. Besides, starting from the Bulletins of Occurrences (BO's) of 07 Units of 

the Military Police, a database was set up with 1538 registrations of people that 

were considered suspected or imputed in police occurrences in the year of 2004. 

As a result, it was verified that, 65,1% of the professionals noticed that the blacks 

and mulattos were prioritized in the approaches, which confirms the perception of 

students of CFO and CFSD, with 76,9% and 74%, respectively. In the police 

officers´ perception, the suspect is predominantly young, male and black. There 

are indications that the police approach also reflects a relationship of power, in 

that those less enlightened are the ones selected systematically. In conclusion, the 

data raised in the present dissertation allow the inference that the color of  skin is 

the main suspicion factor among the military policemen.       
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INTRODUÇÃO 
 

A INVISIBILIDADE DA VIOLÊNCIA 
 
 

“Todas as atividades da polícia deverão respeitar os princípios da 
legalidade, necessidade, não discriminação, proporcionalidade e 
humanidade.”1  
 

 
A violência não é fruto do acaso, tem uma lógica. Essa lógica deve ser 

identificada, entendida, estudada, a fim de que se possa elaborar a contra-lógica, 

ou seja, a lógica de se fomentar a paz. Segundo Galtung, apud Milani e 

Jesus(2003,p. 33 ), “a violência está presente quando os seres humanos se vêem 

influenciados de tal forma que as suas realizações efetivas, somáticas e mentais, 

encontram-se aquém de suas realizações potenciais”. Conseqüentemente, tudo 

que venha a obstar o desenvolvimento integral de indivíduos ou coletividades 

constitui-se em violência.  

A violência nem sempre é percebida, muitas vezes está mascarada por 

rotinas e práticas assimiladas pela cultura, sem a devida reflexão. A visibilidade 

da violência é “o grau de transparência com que uma sociedade torna mais ou 

menos visíveis suas violências” (CIIIP2, 2002, p. 26). Entretanto, não significa 

dizer que a simples visualização da violência implique no restabelecimento 

imediato da paz, porém “a possibilidade de uma sociedade construir um processo 

de paz efetivo é maior na medida em que consiga determinar o caráter violento, 

até então abafado, de determinadas instituições e práticas sociais” (CIIIP, 2002, p. 

27). 

Nos dias de hoje, um viés da violência que está assumindo cada vez mais  

espaço nas pesquisas é o que se denomina de violência estrutural. Esse tipo de 

violência é tida como velada, em virtude de ser sistêmica, sendo caracterizada 

pela extrema adversidade que se tem para obter uma mínima qualidade de vida. 

Maldonado (1997,p. 9) considera que “a violência estrutural refere-se às 

                                                 
1Direitos Humanos e Aplicação da Lei .ANUAL DE FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS PARA 
AS FORÇAS POLICIAIS . Nações Unidas.  
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condições adversas e injustas da sociedade para com a parcela mais 

desfavorecida de sua população”. Assim, não é fruto de uma ação individual, mas 

resultado de um “sistema social que oferece oportunidades desiguais a seus 

membros” (CIIIP,2002, p. 103).   

O preconceito racial, sem dúvida, constitui uma violência que, muitas vezes, 

não apresenta a visibilidade necessária para ser identificada. No Brasil, o 

preconceito assume a natureza de preconceito de marca, contrapondo-se ao 

preconceito de origem. Este é caracterizado pela forma contundente como se 

apresenta, havendo uma explícita política segregacionista, sem flexibilidades; o 

primeiro, quando se manifesta “em relação à aparência, isto é, quando toma por 

pretexto para as suas manifestações, os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, 

os gestos, o sotaque”, havendo mesmo uma tendência de flexibilizá-lo e 

dissimulá-lo. (Nogueira, 1979, p. 79 ). 

Talvez essa peculiaridade brasileira ( preconceito de marca) contribua para a 

invisibilidade do problema. Por outro lado, normalmente as pessoas se sentem 

contrafeitas quando da iminência de iniciar um diálogo sobre discriminação racial, 

como observa Santos (2001,p.27) “a invisibilidade da questão racial deve ser 

interpretada aqui como um fato que não se nota, não se discute nem se deseja 

discutir”. Para Florestan Fernandes, apud Schwarcz (2001), existe “um 

preconceito de afirmar o preconceito”, vindo a confirmar o sentimento de 

constrangimento que perpassa pela população. Nesse sentido, o conceito de 

democracia racial concorreu para reforçar esse sentimento de constrangimento.  

Para Hasenbalg (1996,p.244), o mito da democracia racial dá sustentação à 

concepção de que não há conflitos nas relações raciais no Brasil. Apesar disso, 

todos “sabem que existe preconceito e discriminação racial”. Em conseqüência, 

evita-se falar em racismo por medo de quebrar regra de convivência social 

estabelecida. Com efeito, o conflito continua a existir em sua forma velada. 

Em classes, raças e democracia, Guimarães (2002,p.143)) faz um estudo 

sobre a origem do termo democracia racial e o significado que assumiu no 

                                                                                                                                                    
2 Centro Internacional de Investigação e Informação para a Paz, localizado em Montevidéu e 
filiado à Universidade para a Paz das Nações Unidas. 
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transcurso do tempo. Inicialmente, deve-se a Roger Bastide3 a cunhagem desse 

termo a partir “de uma tradução livre das idéias de Freyre sobre a democracia 

brasileira”. A expressão surgiu como reflexo de “ordem social própria à 

democracia brasileira, ordem que seria baseada na ausência de distinções rígidas 

entre brancos e negros”. Entretanto, tanto para Roger Bastide, quanto para 

Florestan Fernandes, a democracia racial estava alçada ao plano do 

comportamento ideal e não sendo vista no plano concreto da sociedade brasileira. 

(Guimarães,2002,p. 148) 

Elide Rugai Bastos, apud Guimarães (2002,p.152), ao buscar o sentido 

exato do termo “democracia social e étnica4” como o era utilizado por Freyre, 

relata que: 

“em Gilberto, esse caráter [ibérico] responsável pela harmonia social, 
leva a que a democracia política a segundo plano, uma vez substituída 
pela democracia étnica/social. Mas ainda, justifica a não adoção, no 
Brasil, de medidas sociais e políticas universais, pois as mesmas não 
caberiam em uma sociedade marcada pela heterogeneidade, 
caracterizada por uma formação não tipicamente ocidental”.  

 

Guimarães (2002,p.152) aduz que, quando Freyre cunhou essa idéia, na 

realidade, estava a argumentar que Brasil e Portugal, à época sob os regimes 

autocráticos de Vargas e Salazar respectivamente, figuravam entre os regimes 

democráticos, “ posto que promovem a integração e a mobilidade social de 

pessoas de diferentes raças e culturas”. Com isso, enfatiza que Freyre estava 

centrado no social e não no político.  

Em 1964, Florestan Fernandes forjou a denúncia do “mito da democracia 

racial”, mostrando o distanciamento entre o “discurso e a prática do preconceito, 

da discriminação e desigualdades entre brancos e negros no Brasil”, havendo 

assim o desmascaramento da “democracia racial”. Entretanto, se a idéia de 

“democracia racial” foi superada, o mito ainda persiste, como se percebe em Lilia 

Schwarcz, apud Guimarães (2002,p.164), quando diz que: 

                                                 
3 Do seu encontro com Gilberto Freyre, Roger Bastide publica no Diário de São Paulo, em 31 de 
março de 1944, o artigo “itinerário da democracia III: em Recife, com Gilberto Freyre”.  
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“dessa maneira, tomando os termos de Lévi-Strauss, poderíamos dizer 
que o mito se ‘extenua sem por isso desaparecer’. Ou seja, a 
oportunidade do mito se mantém, para além de sua desconstrução 
racional, o que faz com que, mesmo reconhecendo a existência do 
preconceito, no Brasil, a idéia de harmonia racial se imponha aos 
dados e à própria consciência de discriminação”. 

 

Roberto DaMatta ( 1997 ) , ao interpretar o rito “ sabe com quem está 

falando?”, esclarece que esse rito revela a existência “dos mais violentos 

preconceitos” , havendo ênfase na hierarquia social e a relação de intimidade com 

os detentores do poder como parâmetros que se sobrepõem ao conceito de que 

todos são iguais perante a lei. Entretanto, o brasileiro costuma esconder ou fingir 

a não-existência dessa prática, pois constitui-se em apanágio de vergonha. 

Uma forma de tornar invisível a discriminação institucional é o que se 

denomina de “cegueira racial”. Paul Amar (2005, p. 239) considera que as 

instituições sofrem de “cegueira racial” quando “continuam ‘cegas à raça’, 

recusando-se a ver através da lente da análise racial e ignorando as hierarquias 

raciais”. Assim, é comum não haver, por parte das instituições, qualquer 

questionamento sobre procedimentos que, tidos neutros, ou seja, não 

tendenciosos, mascarem o filtro racial. 

Analisando a “cegueira racial” nas instituições de segurança dos Estados 

Unidos, Amar5 entende que, adotando procedimentos tidos como técnicos e 

profissionais, as instituições norte-americanas procuram banir “a consciência do 

racismo e a análise do racismo institucional”. Com isso, tentam escapar da pecha 

de utilizar coercitivamente o aparato policial para empreender discriminação 

racial. Essa estratégia faz  com que a questão racial não seja problematizada. 

É lugar-comum, os que sofrem de “cegueira racial”, quando questionados 

sobre práticas racistas, refletirem que racistas são as próprias pessoas ou 

entidades que procuram levantar questões sobre o racismo, é o que se infere das 

                                                                                                                                                    
4 Guimarães (2002,p.152) relata que Freyre “forja a idéia de ‘democracia social’ ainda nos anos de 
1930”. 
5 (Amar, 2005, p.239) 
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palavras de Amar6 quando diz que “os que levantam a questão raça e fornecem 

provas da racialização são acusados de ‘forçar’ a inclusão da raça na análise, 

como se conjurassem racismo e atitudes racistas”. É lógico aduzir que, essa 

contra-ofensiva tem por meta arrefecer o movimento anti-racista, a fim de ocultar 

as práticas racistas e tornar os atores anti-racistas cegos à raça. 

O racismo sofre adaptações, muda de estratégia, conforme as 

circunstâncias, dá-se a entender que está ultrapassado e moribundo; entretanto, 

continua tão vivo quanto antes e muito mais perigoso, pois essa aparente 

invisibilidade permite que se instalem e produzam seus efeitos sem serem 

percebidos. Esse racismo mimético , que se confunde com o meio, assumindo 

discursos politicamente corretos, que caminha ombro a ombro com suas vítimas, 

deve ser erradicado das práticas institucionais.  

 

 

                                                 
6 (Amar, 2005, p.240) 
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CAPÍTULO I 
 

DEFININDO O PROBLEMA 

 

 

A sociedade contemporânea conseguiu desenvolver instrumentos que 

desvendam os segredos das regiões abissais, bem como investigam, cada vez 

mais, as regiões mais longínquas do cosmos, sem perceber que o maior de todos 

os segredos está dentro de si mesma. Seu comportamento reflete tendências e 

preconceitos oriundos do arcabouço cultural em que está inserido. Esse reflexo é 

muitas vezes escamoteado pela razão, daí a dificuldade em identificá-lo. 

A violência de maneira geral causa indignação, entretanto a violência dentro 

do círculo doméstico, bem como a perpetrada pelos agentes públicos aviltam as 

últimas reservas morais da população: a primeira, por ocorrer entre aqueles que 

teriam maiores obrigações recíprocas de permutarem o respeito, a proteção, o 

amor; a segunda, por ser cometida pelos que têm o dever de zelar pelo 

cumprimento das leis. A violência policial está enquadrada na segunda categoria.  

Milani (2003,p.47) considera que é mais apropriado falar em “violências” no 

plural do que violência no singular, pois há diversas formas de manifestação de 

violência, desde a violência física interpessoal entre membros de uma mesma 

família até a que não é desejada ou pensada, ou mesmo não entendida como tal, 

mas que ocorre cotidianamente. A discriminação racial, muitas vezes, ocorre sem 

que se tenha a consciência de que se está discriminando. 

Sendo oficial da Polícia Militar e afro-descendente, desde o inicio da minha 

carreira profissional, sempre idealizei uma prática policial democrática, na qual 

não houvesse qualquer indício de discriminação. A experiência na Academia de 

Polícia Militar mostrou que o discurso dos instrutores e professores era o de que a 

prática policial deveria ser não-discriminatória. Entretanto, nos estágios 

curriculares nas Unidades Policiais, verifiquei que a maioria das pessoas 
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abordadas por serem suspeitas era constituída por afro-descendentes e/ou 

pobres. Inicialmente, pareceu-me normal a constatação deste fato, pois o dia-a-

dia mostrava que a maioria dos infratores e criminosos é negra e pobre. Assim, 

acreditava que a prática policial não era discriminatória. 

Após concluir o curso, já nas atividades operacionais7, durante as conversas 

paralelas com os demais policiais militares, percebi que havia um modelo ou 

características que compunham o padrão do suspeito policial. As pessoas que se 

enquadrassem nesse padrão de suspeição, prioritariamente seriam abordadas. 

Apesar de não haver comentários diretos sobre a questão racial propriamente 

dita, o primeiro filtro na identificação do suspeito era a cor da pele.  

Semanticamente, verifica-se que abordar, entre outros, significa achegar-se, 

aproximar-se, atingir, versar. Em termos policiais, o ato de abordar é o primeiro 

contato do policial com o público. Tanto os atos de orientar ou esclarecer, quanto 

os de corrigir, prender ou investigar são formas de abordagem. Para efeito deste 

estudo, abordagem será entendida como sendo a maneira pela qual um policial 

identifica, corrige, prende ou investiga um suspeito de vir a cometer ou ter 

cometido um crime ou infração. 

Silva (2003), instrutor de técnicas de abordagens, relata que os policiais 

ainda tendem a abordar prioritariamente os negros e os malvestidos, usando, 

inclusive, palavras inadequadas como “negão” e “moreno”. Ressalta que, 

recentemente, em instrução prática no centro do Recife, corrigiu um dos seus 

instruendos, quando o presenciou proferir a palavra “moreno” ao abordar um 

transeunte na parada de ônibus. Em sua opinião, os policiais exteriorizam na 

prática policial os preconceitos oriundos da cultura popular. 

Oliveira Duarte (2003,p.16) considera que “preconceito é uma atitude interna, 

pessoal. Um julgamento que não leva em conta o conhecimento, a verdade, o fato 

concreto, levando na maioria das vezes, ao cometimento de injustiças”. Brandão 

(2002,p.13 ) enfatiza que o preconceito, sendo um pré-juízo ou pré-julgamento, 

está relacionado com a “educação, a cultura e às experiências sociais da pessoa, 

                                                 
7 Operacionais são as ações que compõem a atividade-fim da Polícia Militar 
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em seus contatos com outros membros do grupo social ( o próprio ou o alheio)”. 

Assim, o preconceito é algo que se aprende e se transmite através da cultura. Por 

outro lado, enquanto o preconceito transita entre os sentimentos e as idéias,  a 

discriminação é o ato concreto de discriminar.  

A alínea IV do art.3º da Constituição Federal8 prescreve, como um dos 

objetivos fundamentais, “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, idade e ou quaisquer outras formas de discriminação”. Ora, em seu 

art.5º a Constituição dispõe que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza...” . Conseqüentemente, as instituições brasileiras não devem 

agir em desacordo ao contido na Carta Magna, nem tampouco deixar de conter  

manifestações discriminatórias por parte de seus agentes. Com efeito, percebe-se 

que houve intenção explícita dos legisladores de mudar as práticas e, em última 

instância, a cultura.   

No que tange à violência policial, as ONGs de um modo geral e a Anistia 

Internacional ( 2001,p. 06 ), em particular, enfocam que “constitui agravante o fato 

de que a grande maioria das vítimas é composta de suspeitos criminais de baixa 
renda, com grau de instrução insuficiente, freqüentemente de origem afro-
brasileira ou indígena, que compõem um setor da sociedade cujos direitos 

sempre foram ignorados no Brasil”. ( Grifo nosso )  

Normalmente, entre policiais não se comenta sobre preconceito ou 

discriminação racial. O assunto é velado, subentendido, mas não comentado. 

Entretanto, será que não existe discriminação e sim a interpretação da realidade  

que afirma que os negros e pardos tendem a cometer mais delitos? Marcelo 

Coelho9 adverte que:  

“A polícia de qualquer lugar do mundo implica mais com negros, 
mulatos, adolescentes e pobres em geral do que com brancos ou 
velhinhas de birote. Isso é preconceito? É. Mas é também uma 
conseqüência da estatística. A probabilidade empírica de uma velhinha 
ser assaltante é menor do que a de um adolescente branco. E a de um 
adolescente branco é, dependendo do lugar, menor do que a de um 
adolescente negro...O efeito disso tudo é que os negros tiveram menos 
oportunidades de educação , de riqueza e de emprego que os brancos: 

                                                 
8 Constituição Federal promulgada em 1988. 
9 Coelho,M. Quem não é racista? In Gosto não se discute  
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a probabilidade de serem, afinal, “marginais” é maior do que a dos 
brancos” ( p.42- 43) . 

 

Enfocando essa idéia central, é preciso verificar dois aspectos: o primeiro, se 

a prioridade do policial em abordar os afro-descendentes é correta em virtude das 

estatísticas; o segundo, se essa prioridade é o fator determinante dessa 

estatística. Por outro lado, ter como filtro a cor da pele é declarar que a cor negra 

é fator criminógeno, procedimento totalmente racista e que não encontra nenhum 

amparo na ciência. 

Assim, constitui-se o problema deste trabalho o motivo pelo qual os policiais 

militares, na prática do dia-a-dia, em situações onde pessoas brancas e negras 

estão em um mesmo ambiente, priorizam abordar as pessoas negras para depois 

abordar as pessoas brancas. Identificar a lógica desse mecanismo que elege o 

negro como a prioridade na abordagem policial  é fundamental para que se 

possam democratizar as ações da instituição policial. Saber o que o policial 

pensa, quais as suas percepções, quais são os motivos que lhe movem para agir 

dessa ou daquela maneira é essencial para a identificação da lógica do 

mecanismo de discriminação.  

Aparentemente vivemos em uma “democracia racial”, o discurso 

politicamente correto dos policiais induz-nos a isso. Quando muito, exortam que 

há um número maior de negros e pardos que delinqúem, assim é lógico, no 

processo seletivo para realizar uma abordagem, abordar primeiramente os 

negros. Outros induzem-nos a pensar que a questão não está focada na raça, 

mas sim no fatores social e econômico.  
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1.1. Objetivos e justificativas 

 

No momento em que diversos segmentos sociais exigem uma prática policial 

mais democrática, em que haja o reconhecimento e a proteção dos direitos 

humanos, aferir se a Polícia Militar, em sua prática, reproduz o preconceito racial, 

constitui-se fator de relevância no processo de depuração dessa prática. 

O presente estudo tem por objetivo identificar se, na realização da 

abordagem, que é a ação mais simples da prática policial, há a discriminação 

racial. Em caso afirmativo, prescrever medidas saneadoras que visem, em seu 

conjunto, a contribuir para uma prática policial mais democrática. Assim sendo, a 

dissertação tem objetivos teóricos e normativos.  

Um policial militar, quando não solicitado a intervir em uma ocorrência, fará a 

busca pessoal em indivíduos quando tiver fundada suspeita para assim proceder. 

O Art.244 do CPP prescreve que: “A busca pessoal independerá de mandado, no 

caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja de 

posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou 

quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar” (Grifo  nosso). 

Ora, excetuando-se os casos  de cumprimento de mandado e de prisão, a busca 

pessoal será seletiva baseada na fundada suspeita. Entretanto, o que vem a ser a 

fundada suspeita? 

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, quando 

instado pelo Secretário de Segurança Pública daquele Estado, a se pronunciar 

acerca do que se entende por indivíduo suspeito, respondeu que é “aquela 

pessoa que infunde dúvidas acerca de seu comportamento ou que não inspira 

confiança, fazendo em relação ao lugar onde se encontre, o horário e outras 

circunstâncias, justo receio às condições que nela se apresentam”10.  

Percebe-se que a fundada suspeita ainda está no campo da subjetividade, 

permitindo espaço para interpretações e ações diversas. A partir daí, pergunta-se: 

                                                 
10 Manual de Abordagem utilizado na Polícia Militar de Pernambuco. 
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quais são os critérios que um policial militar usa para alicerçar a fundada 

suspeita? 

 

 

1.2. Das hipóteses  

No que tange ao preconceito racial, dificilmente um policial reconhecer-se-á 

preconceituoso em sua prática no dia-a-dia, até mesmo por ser grande parte do 

efetivo policial afro-descendente. Entretanto, quando se aguça a visão, facilmente 

identificam-se práticas discriminatórias. 

Se, por um lado, essas práticas discriminatórias são enquadradas como 

reprodutoras do senso comum, por outro, podem ser vistas como conseqüências 

das deturpações históricas das práticas dos organismos policiais no Brasil. 

Entender por qual(is) motivo(s) o policial militar, em sua atividade diária, 

prioriza abordar os afro-descendentes, é o primeiro passo para reformular a 

prática policial. O segundo, é o estabelecimento de  mecanismos institucionais 

que inviabilizem práticas racistas ou discriminatórias. Neste estudo, trabalharei 

duas hipóteses: 

• os policiais reproduzem o preconceito do senso comum, priorizando os afro-

descendentes em suas abordagens, fazendo da cor da pele o principal filtro de 

suspeição. 

• os policiais priorizam abordar negros e pardos em virtude desses, em sua 

maioria, morarem em áreas pobres e humildes, tendendo a delinqüir mais do 

que os brancos, havendo assim um deslocamento do foco racial para o foco 

social. 
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CAPÍTULO II 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 
2.1. Perspectiva histórica da Polícia Militar 
 
 

Historicamente, as polícias estaduais, em especial a força pública que viria a 

ser denominada de Polícia Militar, quase sempre, estiveram relacionadas na 

manutenção do status quo da elite que detinha o poder. À época das capitanias, 

vamos encontrar que a tropa de linha, as milícias e os corpos de ordenanças 

compunham as forças armadas. A tropa de linha, tropa regular, profissional e 

remunerada, também chamada de 1ª linha, era integrada por profissionais 

oriundos de Portugal, porém quando havia a necessidade de recompletar o 

efetivo, o recrutamento recaia sobre os homens de cor branca; entretanto, devido 

à peculiaridade da população, havia uma certa tolerância com homens não 

brancos que não fossem “pretos” ou “mulatos muito escuros”. ( PRADO JÚNIOR, 

1979, p. 310 )  

As milícias eram “tropas auxiliares”, chamadas de 2ª linha, constituídas pela 

própria população da colônia, em caráter de “serviço obrigatório e não 

remunerado”  não havendo uniformidade na sua composição ( milícias composta 

por brancos; composta por pardos e mulatos; composta por pretos )  , função e 

denominação nas diversas capitanias. Entre todas, havia uma peculiaridade 

comum às capitanias: era a existência de uma milícia que, “em tempo de paz”, 

dava “caça aos escravos e criminosos foragidos ... são os vulgarmente chamados 

de capitães-de-mato, de tão tenebrosa memória”. (PRADO JÚNIOR,1979,pp 

311,312 ) 

Territorialmente, cada capitania era dividida, em escala descendente, em 

comarcas, termos, freguesias e bairros (PRADO JÚNIOR, 1979, p. 306 ). As 

ordenanças, também denominadas de 3ª linha, eram constituídas de todos os 

homens “entre 18 e 60 anos”, não inclusos na tropa de linha e nas milícias, sendo 

os oficiais superiores escolhidos pelo governador,entre os descendentes da “nata 
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da população colonial”, entenda-se elite do poder. As ordenanças não podiam ser 

empregadas fora das freguesias onde residiam seus efetivos. (PRADO JÚNIOR, 

1979, pp 312, 326,327) 

As Polícias Militares tiveram sua gênese, via de regra, de forma similar à 

Polícia Militar do Rio de Janeiro, por ter sido o Rio de Janeiro, após a vinda da 

corte real portuguesa em 1808, o centro político do Brasil. Holloway (1997,p. 46) 

esclarece que o formato que as polícias apresentam hoje, como uma instituição “à 

parte”, teve a sua origem na criação da Intendência Geral da Polícia da Corte e do 

Estado do Brasil em 10 de maio de 1808. O intendente geral tinha múltiplas 

responsabilidades, desde a construção de obras públicas e abastecimento, até a 

manutenção da ordem pública, vigilância da população, investigação dos crimes e 

captura dos criminosos. 

A segunda instituição policial foi a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia 

do Rio de Janeiro, em maio de 1809, com organização tipicamente militar e 

missão de polícia, subordinada a uma autoridade civil, o intendente geral, e a uma 

autoridade militar, o governador das armas ( LIMA, 2004). A Guarda Real, criada 

para manter a tranqüilidade pública, periodicamente foi empregada para perseguir 

e capturar escravos fugitivos e reprimir os vadios e ociosos. John Luccock, apud 

Holloway (1997,p. 49), inglês que viveu no Brasil entre 1808 e 1818, ao se referir 

aos componentes da Guarda Real, relata que o recrutamento para o ingresso na 

corporação ocorria “mais por sua fama de maus elementos do que por sua 

pretensão de serem gente de bem”, concluindo que “os poderes confiados a essa 

corporação são, talvez, demasiado grandes para os hábitos e a cultura mental 

dos homens selecionados”. 

Na constituição de 1824, nos artigos 161 e 162, estabelecia que nenhum 

processo deveria ser iniciado sem antes tentar a reconciliação entre as partes 

(LIMA, 2004, p.45). Criado com a lei de 15 de outubro de 1827, o juiz de paz  

tinha amplos poderes para exercer vigilância em sua circunscrição, prender e 

julgar infratores, reunir provas de crimes. A grande novidade é que havia uma 

maior legitimidade, pois o juiz de paz era eleito pelo povo. (HOLLOWAY, 1997) 

(LIMA, 2004) 
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Em virtude de arranjos políticos que visavam a diminuir a influência do 

segmento militar dos exaltados11 (AQUINO et al.,1999,461), inclusive tendo como 

uma das medidas a dissolução de alguns Batalhões, no dia 12 de julho de 1831, o 

26° Batalhão de Infantaria do Exército regular amotinou-se. Contingentes da 

Guarda Real que foram convocados para conter os amotinados passaram a aderir 

ao movimento. A Guarda Municipal, por ser um contingente eminentemente civil, 

não foi capaz de controlar a situação totalmente. Uma medida importante tomada 

na época foi a criação de uma unidade constituída por oficiais de confiança que 

ficou conhecida por várias denominações, entre as quais Batalhão dos Oficiais-

Soldados. Esse batalhão chegou a ter um efetivo de 400 homens, os quais 

tiveram a incumbência de fazer o patrulhamento na Capital do Brasil. 

(HOLLOWAY, 1997, p.78) 

Em 17 de julho de 1831, a Guarda Real foi oficialmente abolida. A Guarda 

Nacional foi criada em 18 de agosto de 1831, subordinada ao Ministro da Justiça, 

com caráter militar e de abrangência nacional. Na verdade, viria a substituir os 

corpos de milícias e de ordenanças. Em 1831, padre Feijó por considerar a 

necessidade de se ter uma uma força policial, que fosse profissional, militarizada 

e bem preparada para zelar pela segurança dos cidadãos e do patrimônio, 

solicitou que fosse criada o Corpo de Guardas Municipais Permanentes. Assim, 

em 10 de outubro de 1831, surgia os “permanentes”, que, em 1866 e 1920, 

passou a ser chamado de Corpo Militar de Polícia da Corte e Polícia Militar, 

respectivamente.( HOLLOWAY, 1997, p.92) (LIMA, 2004) ( MARIANO, 2004) 

No decurso do século XIX, o Rio de Janeiro― como os demais grandes 

centros populacionais do Brasil, passou a abrigar uma quantidade cada vez maior 

de pessoas não escravas, denominadas de “pobres livres” ou “classe baixa não-

escrava, incluindo-se aí os ‘pobres sem patrão’ “. Isso levou as elites a 

desenvolver instituições públicas de controle em substituição à tradicional 

                                                 
11 Encontramos em Aquino et al. (1999) que “durante o período regencial, três grupos políticos 
assumiriam papéis expressivos: os liberais exaltados, que defendiam o final do poder Moderardor 
e do Senado Vitalício, tendo como carro-chefe do programa político a tendência ao federalismo, 
defendendo a criação das Assembléias Legislativas provinciais; os restauradores, que pretendiam 
a restauração do governo de D. Pedro I; os moderados, que, apesar de tendentes à monarquia, 
temiam basicamente a possibilidade de um retorno ao autoritarismo, se D.Pedro II, quando 
assumisse, contasse com as prerrogativas conferidas pela Constituição de 1824”. 
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hierarquia privada, onde havia a subordinação direta dos escravos ao senhor e, 

numa relação clientelista, dos homens livres aos donos do poder (HOLLOWAY, 

1997). Assim, Para Holloway (1997,p.31) as instituições policiais foram criadas 

para aumentar o potencial de enfrentamento das elites, pois as camadas 

inferiores, oriundas de um sistema escravocrata, com mínimas chances de 

desenvolvimento, exerciam pressões.   

Em seu estudo sobre a Polícia Militar no Rio de Janeiro no século XIX, 

Holloway (1997) procurou examinar “ o processo pelo qual as instituições policiais 

modernas fortaleceram e garantiram a continuidade das relações sociais 

hierárquicas tradicionais, estendendo-as ao espaço público impessoal”. Para esse 

autor, o entendimento dessa “aparente contradição” constitui fator importante para 

explicar diversas especificidades do Brasil de hoje, tal “como a divergência entre a 

lei formal e as instituições ostensivamente encarregadas do seu cumprimento e 

as normas socioculturais que regem o comportamento individual”. ( HOLLOWAY, 

1997,p. 23) 

Com base no que dispõe o quadro 01, Holloway (1997, p. 63) afirma que, 

após 1808, as instituições criadas para assumir a função de polícia foram 

empregadas muito mais na apreensão de escravos fugitivos do que em outras 

categorias. Apreender escravos fugitivos era função dos capitães-do-mato, os 

quais no início do século XIX vinham sendo acusados de seqüestros e extorsões. 

Na configuração do Estado moderno não caberia mais a existência de grupos 

armados a interesses particulares. Assim, para evitar problemas maiores, no “final 

da década de 1820 os caçadores de escravos não mais figuraram com destaque 

na rede de repressão na cidade e arredores, quer como força auxiliar, quer como 

elementos criminosos”. 
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Quadro 01: Casos julgados pelo intendente da polícia no Rio de Janeiro, 1810-21 
 

Categoria Motivo N° 
Capoeira  438 

Desordens em grupo 283 

Porte de arma  270 
Ordem pública 

Suspeito  207 

Fugas de escravos 751 

Encontrado em quilombo 55 

Suspeito de fugido 27 
Fuga  

Conspiração contra o senhor 9 

Roubo (não especificado) 225 

Roubo de roupa 223 

Roubo de objetos 153 
Propriedade  

Roubo de animais 144 

Briga  215 

Atentado  137 

Pancadas  73 
Pessoa  

Facadas  40 

A requerimento do senhor 134 
A requerimento de terceiros 39 
Já estar preso 15 

Ofensas neutras 

Fuga de galés 11 
Fonte: HOLLOWAY,1997,p.266. 
Obs: em cada categoria, apenas foram considerados os quatro primeiros motivos. 
 

Keith ( 1989,p. 41 ), ao destacar a posição do Exército Brasileiro no 

processo abolicionista, principalmente após o episódio da Guerra do Paraguai, 

cita que:  

“muitos oficiais e soldados apoiaram assim a campanha abolicionista, 
principal problema político e social do Segundo Reinado. Por volta de 
1887, o fluxo de escravos fugitivos— especialmente em São Paulo —
havia aumentado, atingindo proporções de verdadeira maré enchente, 
e os membros do Club Militar, órgão principal articulador dos 
sentimentos do Exército, encaminharam uma petição à Princesa 
Regente, implorando ao Governo imperial ′que não consentisse 
fossem os oficiais e soldados do Exército encarregados da 
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captura dos pobres negros que fugiam à escravidão’(grifo nosso). 
O Exército passava assim nota à Coroa no sentido de que não estaria 
mais disposto a servir nas funções de capitão-do-mato”.  

 

Isso robustece a idéia de que as forças públicas, em especial o Exército, 

foram utilizadas para perseguir e capturar escravos. Com essa manifestação de 

repúdio a essa prática, o Exército deixa às forças policiais a função que era 

exercida pelos capitães-do-mato. Skidmore (1976,p.21) reforça a tese de que o 

Exército e as forças policiais eram utilizadas na captura dos escravos quando diz 

que “era debaixo da autoridade do Imperador  e de seus ministros que a polícia e 

o Exército caçavam escravos fugidos e devolviam-nos a seus senhores, algumas 

vezes para tortura e mutilação”.  

No entendimento de Holloway (1997, p. 252), as elites do século XIX  

consideravam uma ameaça o tipo de vida e o comportamento dos pobres livres, 

as circunstâncias em que se encontravam, as áreas onde moravam, as diversas 

formas de congraçamento e divertimento, tudo era sugestivo para criar “um 

ambiente propício ao furto, ao dano à propriedade, ao assalto e à rebelião, 

especialmente na escuridão da noite. Cumpria pois vigiar a conduta pública das 

pessoas propensas a violar as regras ditadas pela elite, bem como impor limites 

ao comportamento e reprimir as transgressões”. 

Em Holloway (1997,p.264) fica evidente que, além haver a continuidade da 

hierarquia social com a preservação de todos os valores inerentes ao status quo, 

as instituições policiais foram criadas para atuar nos “efeitos sociais do colapso da 

velha ordem”, em que não foram desenvolvidas estruturas para proporcionar, a 

um contingente cada vez maior de homens livres, as mínimas condições para que 

se pudesse viver com dignidade. O desenvolvimento desse aparato de controle 

“possibilitou à elite política e econômica conservar a vantagem na guerra social, 

controlar os escravos e seus sucessores funcionais e manter a ralé recuada 

(grifo nosso). O Brasil convive com isso até hoje”. Para Mariano (2004,p.20) era 

contra essa “ralé”  que se dirigiam as atenções do aparato policial recém-

estruturado, acrescentando que “não é por acaso que os órgãos de segurança 
pública no Brasil têm tradição racista (grifo nosso)”.  
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2.2. O crime na cor 

 

Em o crime na cor: escravos e forros no alto do sertão da Bahia (1830-

1888), Pires (2003) empreende um estudo dos processos criminais de escravos e 

forros, a fim de analisar as peculiaridades das “formas de dominação” nas 

relações sociais nas localidades de Rio de Contas e Caetité. Procura também 

identificar formas de resistência desenvolvidas pelos negros para conseguirem 

sobreviver dentro dos limites colocados pelos que detinham o poder. Assim, 

esclarece que  

“as tensões presentes nos processos indicam aspectos da dominação 
senhorial, bem como um conjunto de práticas repressivas que foram 
acionadas por senhores de escravos e pela justiça, visando manter o 
controle social que marginalizou e pôs em estado de suspeita e 
vigilância todas as pessoas de cor. Escravos e forros eram 
equivalentes para os segmentos sociais comprometidos com a 
manutenção da ordem escravista nas mais variadas regiões do 
Brasil.”(Pires, 2003,p.26) (grifos nossos) 

 

No Brasil do século XXI, há indícios da continuidade desse “estado de 

suspeita” que as “pessoas de cor” trazem consigo, bem como da conseqüência 

desse estigma que se manifesta pela “vigilância” que essas pessoas despertam 

nas instituições que compõem o aparato criminal como um todo.  

Pires (2003,p.51), ao reportar-se à vigilância exercida sobre as pessoas de 

cor nas áreas urbanas, traz à lembrança as 23ª e 24ª Posturas Municipais de 17 

de janeiro de 1834. 

• 23ª  
“Fica prohibido á todos os moradores desta Villa e Arraies fazer nas 
ruas em horas de silencio batuques e vozerias, que perturbem o socego 
publico, sob pena de dous dias de prisão”. 
• 24ª  
 “São prohibidos os ajuntamentos de escravos com batuques, e 
algazarras na Villa, e nos Arraies, sob pena de quatro dias de prisam 
para cada individuo, que for achado em taes ajuntamentos”. 
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As posturas municipais acima refletem a preocupação em se manter o 

controle sobre os “negros ⎯ escravos e libertos ⎯ “, bem como sobre as pessoas 

que compunham “o segmento social mais pobre que com eles conviviam” 

(Pires,2003,p. 51). A 51ª Postura Municipal, de 16 de abril de 1871, realça a 

preocupação em se exercer vigilância sobre as pessoas de cor. 

• 51ª 
“O criado ou menor que for encontrado na rua, depois das nove horas 
da noite, sem bilhete de seu amo ou tutor, sera condusido á casa 
d’este, e a elle intregue ⎯ si morar na Villa ⎯ aliás ficará conservado 
na cadeia até que se o procure”. 

 

Pires (2003,p.97) salienta que “os processos criminais dos anos 70 e 80, do 

século XIX, evidenciam que a condição de suspeita e vigilância manteve-se 

inalterada para escravos e forros”. Isto sinaliza que, mesmo no final do século, 

quando da iminência da abolição do trabalho escravo no Brasil, os negros ainda 

permaneciam em situações idênticas às do início do século XIX, é o que está 

manifesto em Pires (2003, p.97) quando diz que “o rigor dos procedimentos, a 

indução de culpabilidade, a desconfiança para com os seus depoimentos, isto é, o 
crime na cor, ainda foi a marca dos procedimentos judiciais, apesar da 

escravidão já ter, no decorrer do século XIX, anunciado seus últimos suspiros”. 

(grifos nossos) 

Nos processos verificados, a autora identifica uma constante “tendência da 

criminalidade escrava” (Pires, 2003,p.105), denotando com isso que a estrutura 

jurídica que fora montada estava “relacionada às inquietações das classes 

dominantes, interessadas na manutenção do status quo”. São dignos de nota os 

registros de escravos que procuravam diretamente a Delegacia de Polícia para 

prestarem queixas por terem sido agredidos por seus senhores; entretanto, 

mesmo havendo vários indícios da veracidade das queixas, constantemente 

encontrava-se um dispositivo para que o encaminhamento do processo 

salvaguardasse “a autoridade e o privilégio senhoril”. (Pires,2003, p.109)  
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Em Duarte (2003,p.197), verifica-se que, além do dia-a-dia dos negros 

libertos e escravos ser “marcado pela aplicação de uma série de medidas de 

controle social”, caracterizando a existência de uma inflexível hierarquia social, 

havia também os “discursos dos agentes do sistema que vinculariam expressa ou 

veladamente a idéia de pertinência de um grupo racial com a criminalidade”. 

Esses discursos terão uma importância fundamental no Brasil republicano. 

Numa sociedade escravocrata, o fundamento ideológico é o racismo —     

“concepção, idéia ou teoria que defende a superioridade de uma raça sobre as 

demais” ( Oliveira Duarte, 2003,p.14). Assim, o racismo justificou a matança dos 

povos indígenas, bem como “o seqüestro dos africanos para a utilização de seu 

trabalho escravizado”. 

Para Duarte (2003,p.197), os discursos relacionando “grupo racial com 

criminalidade”— entenda-se relação de causalidade da cor negra com a 

criminalidade— serviu de componente ideológico para “perpetuar a mesma 

hierarquia social”. Assim, quando da transposição do Brasil para um Estado 

moderno, esse componente ideológico permitiu a manutenção da fixidez da 

hierarquia social.   

Ribeiro apud Duarte (2003,p.198), analisando os processos julgados pelo 1º 

Tribunal do Júri de São Paulo, nos anos de 1900 a 1930, verificou que “ [...] havia 

uma forte tendência de discriminação racial nos julgamentos do Tribunal do Júri. 

Os acusados pretos têm 38 pontos percentuais a mais de chances de 

condenação do que os acusados brancos, e os acusados pardos têm 20,5 pontos 

percentuais a mais de chances de condenação do que os acusados brancos. Por 

outro lado, quando a vítima é parda, o acusado tem 29,8 pontos percentuais a 

mais de absolvição do que quando a vítima é branca, e se a vítima for preta, e 

não branca, o acusado tem 15,3 pontos percentuais a mais de chances de 

absolvição. É importante lembrar que, segundo as análises estatísticas, o fato de 

o acusado ser preto é o que mais aumenta as probabilidades de condenação, e o 

fato de a vítima ser parda ou preta é o que mais aumenta as chances de 

absolvição”. 
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Pires (2003), ao estudar duas “Villas” do alto sertão da Bahia, confirma o que 

foi identificado por Ribeiro, apud Duarte (2003), quando verifica que nos 

processos ocorridos após 13 de maio de 1888, continuava a haver “o crime na 

cor”. Assim, independente do porte da cidade, a tendência é visualizar o negro 

como suspeito em potencial, em virtude disso redobrar a sua vigilância, 

reforçando o pressuposto que deve ser incriminado. 

Ramos e Musumeci (2005,p.35), ao comentarem estudo realizado por Cecilia 

Minayo et al 12., reforçaram que os policiais civis, nos dias atuais, “atribuíam aos 

jovens pobres das favelas uma ‘índole’ para o crime, o que os tornaria inimigos 

‘naturais’ da polícia”.     

Robert Reiner (2003,p.509), em A pesquisa policial no Reino Unido: uma 

análise crítica, cita que os estudos desenvolvidos por Sincha Landau sobre o 

London Metropolitan Police Juvenile Bureau, identificaram que “os jovens negros 

têm mais probabilidade de serem incriminados imediatamente do que de serem 

encaminhados ao Bureau, e que também têm mais probabilidade de serem 

acusados do que advertidos pelo Bureau.” 

No Brasil, Adorno (1995), em Discriminação racial e justiça criminal, verificou 

que, proporcionalmente, brancos e negros são iguais no cometimento de crimes 

violentos, identificou que os negros tendem a ser mais severamente punidos do 

que os brancos. O autor considera que os negros sofrem bem mais da vigilância 

policial, defrontam maiores obstáculos no acesso à justiça criminal e enfrentam 

maiores empecilhos para usufruir do direito de ampla defesa. 

 

 

2.3. A marca do suspeito 

 

                                                 
12 Analisaram um grupo focal com policiais civis do Rio de Janeiro, no final da década de 1990. 
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Ramos e Musumeci (2005), em Elemento suspeito: abordagem policial e 

discriminação na Cidade do Rio de Janeiro, ao entrevistarem 18 policiais militares, 

entre oficiais e praças de diversas unidades, verificaram que os entrevistados 

davam respostas evasivas e tautológicas quando questionados sobre os critérios 

de suspeição. Uma das respostas era dizer que “’para a PM não existe pessoa 

suspeita, apenas situação suspeita’”. Por outro lado, há uma tendência de 

conduzir o discurso para o senso comum. No trecho de entrevista abaixo, é 

possível identificar, no discurso do oficial, o componente do senso comum que o 

perpassa:  

“o suspeito é o biótipo que todos nós fazemos a avaliação. Avaliação 
que a senhora faz, todo mundo faz. É aquele biótipo quando a senhora 
está entrando na rua, a senhora observa. Não adianta, não vamos aqui 
forçar barra e não vamos...todos nós somos parte da sociedade 
(grifos nossos). É esse biótipo que a senhora está pensando, não 
adianta...” 13

  

Assim, percebe-se no discurso a idéia de que a PM apenas reproduz o que 

se passa na sociedade. Isso ocorre sempre que o policial “reconhece que as 

definições de ‘elemento suspeito’ tendem a coincidir com estereótipos negativos 

relacionados à idade, gênero, classe social, raça/cor e local de moradia”.14  

Jacqueline Muniz, apud Ramos e Musumeci (2005,p. 39), ao se referir a 

essa recorrência, relata que  

“consiste em uma espécie de lugar-comum acadêmico demonstrar que 
as categorias policiais acionadas para identificar atores em atividades 
suspeitas ou com ‘comportamentos duvidosos e ameaçadores’ 
refletem, em boa medida, as estruturas de poder e as desigualdades 
sociais existentes na sociedade mais ampla”. 

 

Buscando transpor o senso comum da caracterização do suspeito, Ramos e 

Musumeci15, além das entrevistas com policiais militares, entrevistaram também 

lideranças culturais de projetos em favelas do Rio de Janeiro, quatro grupos 

                                                 
13 Ramos e Musumeci (2005, p. 38) 
14 Ramos e Musumeci (2005, p. 39) 
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focais de adolescentes e universitários, bem como trabalharam com dados 

quantitativos a partir da aplicação de 2250 questionários entre a população do 

município do Rio de Janeiro. Tudo isso para identificar os “pontos de contato entre 

o que a polícia define como elemento suspeito e o que os cidadãos julgam ser os 

critérios de suspeição da polícia”16. 

Quanto à faixa etária, por unanimidade, os policiais sinalizaram que os 

jovens do sexo masculino chamam mais a atenção, principalmente quando em 

grupo17, situação que é corroborada pelos integrantes dos grupos focais18. Em 

relação aos dados da pesquisa quantitativa, considerando os que já passaram 

pela experiência de ser abordado, 73,8% dos abordados são homens, contra 

26,2% de mulheres abordadas. Os jovens, entre 15 e 24 anos, constituem 49,1% 

dos abordados19. Agora, quanto à percepção do que pensa o policial, 78% 

consideram que os jovens constituem preferência para os policiais; quanto ao 

gênero, 84% consideram que os homens têm a prioridade na composição do 

suspeito20. 

Quanto ao aspecto cor do policial e concepções preconceituosas, Ramos e 

Musumeci (2005,p.49) não encontraram qualquer relação, seja de afirmação ou 

negação. Para as autoras, a não-identificação dessa relação reforça “a hipótese 

de que a identidade racial na PM é subalterna à identidade policial (grifo 

nosso)”. Entre os componentes dos grupos focais, há também um reforço dessa 

hipótese, ou seja, “prevalece a opinião de que a cor do policial não influi no 

tratamento dispensado numa abordagem21”. 

Quanto à “identidade policial”, Monjardet (2003,p. 163), citando estudo em 

que J. K. Skolnick defende a predisposição que os policiais têm “para perceber e 

agir de uma certa maneira”, resume o argumento de Skolnick da seguinte 

maneira:  

                                                                                                                                                    
15 Ramos e Musumeci (2005, p. 39) 
16 Ramos e Musumeci (2005, p. 39) 
17 Ramos e Musumeci (2005, p. 40) 
18 Ramos e Musumeci (2005, p. 75) 
19 Ramos e Musumeci (2005, p. 105) 
20 Ramos e Musumeci (2005, p. 131) 
21 Idem, p. 83. 
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“como os militares, os policiais enfrentam o perigo; como os 
professores, devem construir uma relação de autoridade com seu 
público; como todo trabalhador, têm a preocupação com a eficácia de 
sua ação; mas só eles combinam esses três elementos em sua 
situação de trabalho. Disso decorre uma série de propriedades que são 
conseqüência obrigatória ( ou adaptação racional ) dessa situação. 
Assim, se constróem ‘óculos cognitivos e uma personalidade de 
trabalho’ [...] marcados por traços partilhados por todos, sejam 
quais forem o grau e a função. Esses traços comuns são a 
onipresença da suspeita na relação com o outro, o sentimento― sobre 
um fundo de profundo mal-entendido na relação entre a polícia e o 
público― de um isolamento social que uma solidariedade interna muito 
forte vai tentar compensar, a valorização de um pragmatismo de 
princípio de que decorrem o conservadorismo intelectual, político e 
social, o machismo, a generalidade dos preconceitos étnicos etc.” 
(grifos nossos) 

 

Infere-se que, para Skolnick, apesar das idiossincrasias de cada indivíduo, 

existem “traços partilhados por todos”, os quais definem a “personalidade de 

trabalho”. Esses traços são observados por todos, independente de “função” ou 

mesmo da cor, como na hipótese da “identidade policial”. Nesse sentido, caso 

Skolnick esteja certo, oficiais e praças da Polícia Militar compartilham os traços 

definidores da “personalidade de trabalho”, característica da atividade policial. 

Para Ramos e Musumeci (2005, p. 43), entre os policiais, existem “indícios” 

de que, na identificação da pessoa suspeita, há uma combinação de variáveis. 

Assim, às variáveis idade, gênero, cor, classe social e geografia, agregam-se, 

entre outras, vestuário, comportamento e situação. Por outro lado, apesar de 

grande parte do efetivo da PM do Rio de Janeiro ser não-branca, há uma 

dificuldade em se dialogar sobre o tema discriminação racial. As autoras admitem 

que é mais fácil discutir sobre outros temas tabus como “homofobia e misoginia” 

do que sobre racismo22. É o que se verifica no discurso de um oficial entrevistado: 

 “eu acho que tem muito uma coisa de misticismo, de que a polícia só 
revista preto. Essa mentalidade já acabou há muito tempo. Até porque 
a maioria dos nossos policiais também são mestiços, são negros. 
Nosso Comandante-Geral é negro, então não vejo por que haver uma 
discriminação por parte da tropa com relação a negro, no ônibus, no 
veículo ou numa moto”23. 

                                                 
22 Ramos e Musumeci (2005, p. 47) 
23 Ramos e Musumeci (2005, p.44) 
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Entretanto, em outra entrevista, um outro oficial deixa transparecer a 

importância da cor na composição da pessoa suspeita, quando diz  

“cor, sem preconceito. A cor é fundamental, também. Não digo nem cor, 
digo apresentação pessoal. A cor, num primeiro momento, pode ser 
importante para a abordagem, num primeiro momento, na primeira 
observação, mas o mais importante é a apresentação pessoal”24

 

Os quatro grupos focais produziram 08 desenhos do suspeito policial típico, 

ocorrendo que a cor negra “apareceu em quase todos os desenhos produzidos”; 

por sua vez, nos discursos, a cor negra aparece como principal característica nos 

grupos focais de universitários; no grupo de adolescentes da Zona Oeste, 

aparece em terceiro; e, entre os da Zona Sul, fica “interdito”25.  

 

Quadro 02: Ranking das características que formam um tipo suspeito 
Adolescente 

Zona Oeste 

Adolescente 

Zona Sul 

Universitários 

Multirracial 

Universitários 

Negros  

1ª       roupa de marca Olhos vermelhos Ser negro Ser negro 

2ª       tênis de marca  Atitude (gestos) Jeito de andar Adolescente homem 

3ª       cor da pele Ar desleixado Roupa  Cabeça raspada 

4ª       camisa largona  Brinco e piercing Corte de cabelo Cordão de ouro 

5ª       cordão de ouro  Cabelo grande Ser homem jovem Cigarro  

6ª       cigarro  Sandália aberta Local de moradia Boné  

7ª       boné  Barba ou bigode Cordão de ouro Cabelo grande 

8ª       bermuda caída Colar pensamento Boné  Bermuda  

9ª       modo de falar  Bebendo cerveja Relógio  Pacote na mão 

10ª     olhos vermelhos Fumando cigarro Tênis  Óculos escuros 

Fonte: Ramos e Musumeci(2005, p. 89) 

 

 

De acordo com os relatos das experiência dos jovens dos grupos focais com 

a polícia, quanto a atuação desta em espaços sociais diferentes— Zona Sul e 

                                                 
24 Ramos e Musumeci (2005, p. 49) 
25 Ramos e Musumeci (2005, p. 82) 
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Zona Oeste, por exemplo, os policiais tendem a ser mais complacentes na Zona 

Sul e mais arbitrários nos subúrbios e favelas26. Por outro lado, Ramos e 

Musumeci (2005,p.78) descreveram como  “geografia da dura”, a relação que há 

entre local e tipo suspeito, assim 
“um jovem negro e pobre andando a pé em um bairro de classe média 
é visto pela polícia como provável assaltante ou traficante, tornando-se 
candidato a uma abordagem mais violenta, enquanto um jovem branco 
com aparência de classe média, em um carro, dentro ou próximo de 
uma favela, é visto como possível usuário de drogas e tornar-se 
candidato à extorsão”. 

 

Na pesquisa quantitativa, quando da resposta “do que faz um policial 

considerar alguém suspeito(a)?27”, 40,1% consideraram que a cor da pele é a 

característica que primeiro chama a atenção do policial, vindo em segundo a 

atitude, com 36,2%, seguido do modo de vestir, com 19,7%.   

Em “A Marca de Caim: as características que identificam o “suspeito”, 

segundo o relato de policiais militares, Reis(2002), após entrevistar  30 policiais 

militares de duas Companhias da Polícia Militar do Estado da Bahia, realça que 

se por um lado, a identificação do suspeito “constitui-se em atitude de caráter 

subjetivo”, por outro, essa identificação surge a partir da associação de três 

fatores: lugar suspeito, situação suspeita e características suspeitas. 

Em relação ao lugar suspeito, a percepção da autora é de  que na visão de 

“muitos policiais” há uma relação de causa e efeito de que, quanto mais simples 

forem as características do bairro, uma maior chance de se ter indivíduos 

suspeitos”. Além disso, também há uma relação de “lugar suspeito” com lugares 

ermos e escuros. 

Quanto à situação suspeita, verifica-se que a suspeição pode recair tanto a “ 

‘um homem encostado em uma esquina, com um pé no chão e outro em um muro 

ou parede, normalmente fumando’, quanto a alguém que demonstre impaciência 

numa parada de ônibus ou mesmo a ‘ quatro crioulos dentro de um carro’ “. A 

autora fez um experimento, entre os Policiais Militares entrevistados, que 

consistia em retirar da mesa as fotos das pessoas que seriam abordadas caso 

                                                 
26 Ramos e Musumeci (2005, p. 87) 
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fossem encontradas em situação suspeita. A síntese desse experimento está 

demonstrada no quadro abaixo: 

Quadro 03: fotos de pessoas suspeitas 
N.º DE 

POLICIAIS 
SITUAÇÃO DE RETIRADA DE FOTOS MOTIVO / VISÃO DOS POLICIAIS 

14 As fotos retiradas foram de homens negros Maioria dos que comentem delitos é 
negra 

05 As fotos retiradas foram de homens negros Para os colegas, os negros são 
suspeitos 

10 Fotos de homens sem camisa, tatuados, ou 
com marcas no corpo, negros ou não.  

A prática do serviço permite 
reconhecer um marginal, a partir de 
determinadas marcas.  

01 Recusou a retirar qualquer foto A ação policial não está baseada na 
cor, mas na situação suspeita. 

  Fonte: Reis, 2002, p. 189. 
 

                                                                                                                                                    
27 Ramos e Musumeci (2005, p. 168) 
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Considerando o fator  características suspeitas, a autora relaciona as sete 

características mais pontuadas pelos policiais, que são: 

• trajes e modo  de andar e falar; 

• negro, rastafari, com roupas inadequadas; 

• olhar em demasia para determinada  área; 

• estar em uma esquina encostado a parede; 

• gestos e fisionomia; 

• ser desconhecido no local e estar com roupas inadequadas e boné; 

• comportamento inquieto e nervoso (olhar muito para os lados, andar de 

um lado para o outro). 

 

Reis (2002,p.195) conclui o trabalho enfatizando que a “suspeição do 

policial” fundamenta-se no que define como marco biológico e marca social. 

Biológico por relacionar-se à “aparência física e à cor da pele”, social por referir-

se às “considerações de vida da população”. Assim, ressalta “alguns fatores 

fundamentais para análise da atuação policial”. 1. Romper com o senso comum e 

criar um modelo de policiamento neutro; 2. “os soldados da PM são pessoas 

pouco escolarizadas (grifos nossos), na maioria pobres[...] procuram se impor, 

utilizando o poder da arma e da farda” àquelas pessoas situadas no máximo na 

mesma “classe econômica”; 3. falta de treinamento adequado para que os 

“policiais atuem baseados apenas nos conceitos e estratégias que desenvolveram 

durante o exercício da profissão”. 

Destacando-se o segundo fator, para a análise da atuação policial, 

depreende-se que a autora considera , entre outros, que a variável escolaridade 

exerce influência sobre o comportamento do policial, mormente quando se trata 

de racismo.     

Nogueira e Matos( 1995 ), ao empreenderem pesquisa a fim de identificar a 

visão de suspeito na perspectiva dos policiais militares, entrevistaram 25 oficiais 
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representantes de 12 Polícias Militares do Brasil, ocasionalmente reunidos em 

Recife por participarem do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais28.  

A idéia principal da pesquisa era saber o conceito de suspeito, enfocando 

dois aspectos: as características físicas e comportamentais do indivíduo; e a ação 

preventiva da polícia. A partir desse ponto, as autoras pretendiam retirar 

informações que indicassem que havia “um direcionamento oferecido pela 

corporação no sentido de definir as bases do reconhecimento da pessoa suspeita; 

o que para nós se traduzia como a ideologia assimilada”, bem como “confirmar ou 

desmentir a presença de sentimentos popularmente expressos, possíveis 

preconceitos ⎯ e que se nos colocavam como introjetados também no imaginário 

dos homens de Polícia ⎯ que apontam pobres e pretos como preferencialmente 

suspeitos .” (Nogueira e Matos, 1995, p. 188 ) 

Dos 25 entrevistados, apenas 9 fizeram referências aos aspectos físicos dos 

suspeitos:  

Quadro 04: aspectos físicos 
Quantidade Característica 

02 Pessoas jovens 

02 Características lombrosianas 

02 Fisionomia diferente dos demais 

01 Franzino, moreno, cabelo encaracolado 

01 Negro, descamisado 

01 Boa aparência, engravatado 

            Fonte: Matos e Nogueira, 1995, p. 189. 

 

Entretanto, mais adiante, as autoras percebem que, no geral, os 

entrevistados procuram rechaçar a idéia de que existam características físicas 

condicionantes, assim dizendo: 

• não devem ser levadas em conta as características físicas ou raciais; 

• as características físicas não influenciam na decisão do policial; 

                                                 
28 Curso regularmente oferecido pelas Polícias Militares a fim de aperfeiçoar os Oficiais 
Intermediários ( Capitães ), habilitando-os a exercerem funções inerentes aos Oficiais Superiores 
(majores e tenentes coronéis ). À época, a Polícia Militar de Pernambuco e a Fundação Joaquim 
Nabuco firmaram convênio, permitindo que o curso fosse realizado na FUNDAJ.   
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• a polícia não considera as características físicas como indicativo de 

suspeito; 

• há uma tendência inevitável em se partir da concepção lombrosiana, 

tomando como ponto de partida a imagem simplória, pobre ou mesmo 

repugnante das pessoas de classe média baixa. 

 

 

No que tange ao comportamento suspeito, dos 27 padrões de 

comportamento mais citados pelos entrevistados, os 10 primeiros são:  

1. estar sentado na calçada; 

2. estar encostado na parede; 

3. estar sozinho em local de risco; 

4. ter postura e gestos estranhos; 

5. estar portando armas; 

6. estar portando material criminoso; 

7. estar portando embrulho; 

8. estar sem documentos; 

9. estar demonstrando nervosismo; 

10. mostrar aparente desconfiança. 

 

 

Na intenção de aprofundar conclusões, 70 transeuntes29 que circulavam 

pelas ruas centrais do Recife foram entrevistados, tendo 64 respondido que já 

suspeitaram de alguém. Esses, ao serem questionados sobre o que chamaria 

mais atenção em uma pessoa suspeita, responderam30:  

                                                 
29 Pesquisa exploratória realizada por quatro pesquisadoras da Fundação Joaquim Nabuco: Sevy 
Madureira, do Deptº. de Sociologia, Sílvia Bompastor, do Deptº de História e Ronidalva Nogueira e 
Walkiria Gomes de Matos do Deptº de Sociologia e autoras do projeto. Essa pesquisa teve por 
finalidade verificar a definição, identificação e caracterização do suspeito. 
30 Cada entrevistado teve a oportunidade de escolher múltiplas respostas. 
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Quadro 05: indicadores do suspeito 

Indicadores do suspeito ( maior número de indicações) N.º respostas 

Jeito de olhar 28 

Demonstrar pobreza, má aparência, sujeira, jeito de vestir-se 24 

Aparência não importa: o suspeito pode estar bem vestido 19 

Estar desconfiado, cismado e com jeito duvidoso 12 

O jeito de encarar, a cara, ser mal-encarado e carrancudo 11 

O comportamento 10 

Fonte: Matos e Nogueira, 1995, p. 196. 
 

Quadro 06: indicadores do suspeito 
Indicadores do suspeito ( número médio de indicações ) N.º respostas

Não sabe  8 

O jeito de falar e o tipo de conversa 6 

O andar com o braço balançando ( malandro ) 5 

Estar seguindo alguém 4 

Estar tenso, agressivo 4 

 Fonte: Matos e Nogueira, 1995, p. 196. 

 

Quadro 07: indicadores do suspeito 
Indicadores do suspeito ( menor número de indicações ) N.º respostas

Ser jovem 2 

Ser preto 2 

Estar cheirando cola 2 

Suspeito não tem aparência 2 

Ser homem  1 

Estar de olhos vermelhos 1 

Não estar em estado normal 1 

Não é questão de cor 1 

Não é questão de sexo 1 

Diz conhecer o tipo 1 

A expectativa 1 

Fonte: Matos e Nogueira, 1995, p.197. 
 

Nogueira e Matos ( 1995, p.201) concluem que não se identifica uma 

“diferença expressiva”  do entendimento do que vem a ser a figura do suspeito 

entre os policiais militares e os populares que foram entrevistados, inferindo-se 
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daí que os profissionais de segurança pública deveriam ter uma visão mais 

técnica ao invés de simplesmente reproduzir o entendimento social. Sustentam 

que a imprecisão da definição de suspeito põe em risco a cidadania, na medida 

em que estigmatiza a parcela mais pobre da sociedade.  

 

 

2.4. Filtragem racial e racismo institucional 
 

Segundo  Amar ( 2005), o termo filtragem racial (racial profiling, em inglês) é 

empregado hoje nos Estados Unidos para descrever a conduta policial de parar 

veículos em rodovias para serem revistados, utilizando-se de critérios raciais. 

Kenneth Meeks, apud Amar (2005, p. 236), o define como “a tática de mandar 

alguém parar só por causa da cor da pele e uma vaga suspeita de que a pessoa 

esteja tendo um comportamento delitivo”. Assim, o principal fator motivacional da 

ação policial é a cor da pele. 

Em pesquisa realizada em 1986, em que se entrevistaram 573 pessoas de 

18 anos e mais, residentes no município de São Paulo, Hasenbalg e Silva 

(1999,p.54) verificaram que “quase três quartos dos respondentes concordam 

com o fato de que pretos e pardos são mais visados pela polícia”, indicando que 

na percepção dessa amostra identifica a prática do “filtragem racial”. 

Por outro lado, esse filtragem racial não é explicitamente declarado, como 

se verifica na transcrição abaixo:  

“nos Estados Unidos, as normas profissionais modernizadoras tendem 
a incentivar os policiais a criarem perfis de suspeitos de determinados 
crimes ou de tipos que se acredita que cometam crimes específicos. 
Tais perfis incluem marcadores visuais e comportamentais que 
designam um indivíduo como tendo uma probabilidade de ser ligado a 
um grupo cultural ou social criminogênico (produtor de crime). Essa 
ligação criminogênica é encarada como uma espécie etnicidade visível, 
não explicitamente raça, mas como constructo cultural que opera como 
um mix  de estereótipos subnacionais, de classe, sexuais, de gênero e 
de cultura jovem. Essas tipificações estão identificadas com cultura de 
pobreza, normas étnicas e, cada vez mais, no sentido mais técnico, 
com ‘fatores de risco’. Através do filtragem, a racialização é 
reproduzida, mesmo se negada e deslocada, reenquadrada como 
‘mera’ formação subcultural de comportamento, como uma perigosa 
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etnicidade, como um registro científico de traços criminogênicos, tudo 
quantificado e catalogado como ‘fatores de risco’”.(Amar,2005,p. 242)  

Essa ênfase no perfil formado por “fatores de risco”, ao tempo em que dá 

uma aparência técnica e neutra à ação policial, faz com que as instituições fiquem 

isentas de responsabilidades quanto à acusação empreender filtragem racial na 

identificação do suspeito. (Amar,2005,p. 242) 

Em sua forma mais explícita, o racismo deixou de existir no Brasil, não 

significando dizer que não exista mais. O racismo ainda persiste, agora de uma 

forma velada, implícita, mimética. As instituições de controle social, mesmo 

adotando técnicas ditas científicas e com discursos de máximo profissionalismo e 

respeito aos Direitos Humanos, deixam ver nas entrelinhas a vigência de uma 

hierarquia racial em suas práticas. Amar (2005,p. 234) considera racismo 

institucional “quando uma organização ou estrutura social cria um fato social racial 

hierárquico—um estigma visível, identidades incorporadas e geografias sociais—

Constitui engano pensar que, para que um ato seja considerado racista, tenha 

que ter ocorrido de forma intencional. Howard Winant, apud Amar (2005,p. 234), 

ao explicar a perpetuação do racismo mesmo sem haver intencionalidade, 

discorre que  

“[...] gostaríamos de pensar que hoje já superamos a idéia ingênua de 
que, para desenvolver práticas racistas, é preciso ter intenção de tratar 
as pessoas de forma diferente conforme sua identidade racial; mas é 
claro que este ainda é o ‘senso comum’ racial, especialmente nos EUA. 
Assim, para ter-se uma compreensão séria do racismo, é preciso 
entender que são as práticas em si que contam. O racismo tem de ser 
entendido em termos de suas conseqüências, não como uma questão 
de intenção ou crenças”.  

 

Nesse sentido, apoiar-se na falta de intencionalidade de uma prática racista 

como justificativa para desqualificá-la como tal não é mais pertinente, pois o 

racismo é considerado em virtude das conseqüências negativas da ação. Assim, 

mesmo que os atores de uma instituição não sejam racistas ou que não tenham 

intenções de cometer práticas racistas, a conseqüência das ações é o que 

contará na caracterização.  

Sansone (1996,p.210), ao estudar as relações raciais em duas áreas da 

Região Metropolitana de Salvador―uma de classe baixa e outra de média-baixa, 

verificou que “a cor é vista como importante no orientar as relações de poder e 
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sociais” nas áreas “duras” ―como nas relações entre a população e a polícia―, 

“enquanto é desproblematizada em outras”, entendidas como áreas “moles” 

―como o lazer, o carnaval, entre outras. Paixão (2005,p.294), comentando a 

idéia de  áreas “duras”, salienta que  
“são aquelas onde o preconceito opera sem, ou com muito menos, 
mediações intersubjetivas e onde as categorizações raciais (mesmo 
que matizadas ou eufemizadas na linguagem) estabelecem linhas 
divisórias muito mais rígidas. Se essa percepção é válida, não fica difícil 
entender por que o mesmo modelo produz e reproduz, no Brasil, efeitos 
aparentemente tão díspares: relações inter-raciais amistosas e um 
verdadeiro abismo socioeconômico entre brancos e negros; negação 
individual do racismo e admissão de que a ‘sociedade’ brasileira é 
racista; condenação do preconceito como abominável e tolerância e 
indiferença às práticas discriminatórias cotidianamente acionadas nos 
espaços duros”. 

 
 

Nessa perspectiva, a atividade policial se constitui em uma área “dura”, na 

qual os negros e pardos são discriminados de forma peremptória, apesar dos 

eufemismos.  

Sampaio (2003), em Racismo Institucional: Desenvolvimento Social e 

Políticas Públicas de Caráter Afirmativo no Brasil, analisa o conceito de Racismo 

Institucional, ora trabalhado por instituições inglesas, em especial a Comissão 

para a Igualdade Racial (Comissão for Racial Equality-CRE), sendo definido 

como:  

 “ O fracasso coletivo de uma organização para prover um serviço 
apropriado e profissional para as pessoas por causa de sua cor, cultura 
ou origem étnica. Ele pode ser visto ou detectado em processos, 
atitudes e comportamentos que totalizam em discriminação por 
preconceito involuntário, ignorância, negligência e estereotipagem  
racista, que causa desvantagem a pessoas de minoria étnica”. 

 

O autor destaca que essa definição contribui para que haja uma maior 

“identificação da institucionalização do racismo”, em virtude de incluir elementos 

que facilitam essa identificação, tais como: falha coletiva, organização, serviços 

apropriados e processos (Sampaio, 2003, p.79). 

Depreende-se que uma maior visibilidade permite o avanço das discussões 

“sobre a institucionalização de práticas racistas” ensejando na formulação de 
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políticas públicas que permitam corrigir práticas incompatíveis com o Estado 

Democrático de Direito. 

Em sua análise, Sampaio (2003) enfatiza que o conceito de Racismo 

Institucional ora apresentado, relacionado ao “fracasso coletivo de uma 

organização em oferecer um serviço apropriado a pessoas devido à sua cor”, foi 

resultado de uma ampla discussão “sobre racismo na sociedade inglesa a partir 

de um fato concreto envolvendo não só a comunidade negra como uma instituição 

pública, o serviço da Polícia Metropolitana (Metropolitan Police Service – MPS)”, 

além disso ressalta que houve, entre outros, “o reconhecimento pelo Estado da 

prática racista da sociedade inglesa” (Sampaio, 2003, p.78). 

Assim, infere-se que identificação, discussão e reconhecimento são 

fundamentais na formulação de conceitos, políticas e procedimentos que visem a 

erradicar o racismo institucional.  

Entretanto, por considerar as peculiaridades das relações raciais no Brasil, 

Sampaio (2003, p. 81) julga necessário que seja elaborado um conceito de 

racismo institucional mais adequado às especialidades brasileiras, no dizer do 

próprio autor:  

“parece consenso que não é por falta de leis que a questão racial no 
Brasil ainda não foi resolvida. Portanto, diferentemente do caso inglês 
que vem tendo no dispositivo legal a força motriz para uma alteração 
substantiva no tratamento da questão, no Brasil, esse processo nos 
parece mais complexo” . 

 

Por fim, Sampaio (2003, p. 81,82) aduz que na elaboração do novo conceito 

de racismo institucional, preliminarmente algumas situações devem ser 

observadas, tais como os conceitos precisos de instituição e organização 

propostos por Douglas North apud Sampaio (2003):  
“Instituições incluem  qualquer forma de constrangimento que moldem 
as interações humanas. Organizações englobam corpos políticos 
(partido, senado, prefeitura, agências regulatórias), corpos econômicos 
(firmas, sindicatos, fazendas familiares, cooperativas), corpos sociais 
(igrejas, clubes, associações atléticas), corpos educacionais (escolas, 
universidades e centro de treinamento). Eles são grupos de indivíduos 
presos por algum propósito comum para alcançar seus objetivos” . 
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Considera também que, na construção do novo conceito de racismo 

institucional, deve-se observar o contributo do neoinstitucionalismo. Na visão do 

autor, tudo isso será necessário para se dar combate ao racismo em sua forma 

mais dissimulada e não menos cruel no Brasil: “nos aspectos imateriais e não 

palpáveis das práticas institucionais”. 

Nem sempre o racismo institucional é plenamente identificado, Genivalda 

Santos (2005,p. 48), ao comentar sobre os resultados de uma pesquisa realizada 

em 2003 na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São Paulo, conclui que, no que tange às manifestações individuais do racismo, 

os estudantes têm uma percepção bastante nítida; entretanto, no que se refere às 

manifestações institucionais do racismo, a percepção é opaca, ou seja “o racismo 

nas instituições sociais praticamente não foi mencionado”. A autora denomina de 

“cultura política da negação do racismo” a essa falta de clareza na percepção 

do racismo institucional.( Grifo nosso )  

             Gráfico 01: índice geral da discriminação institucional percebida 
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Fonte: Santos e Silva (2005,p. 151) 

               

O gráfico 01 demonstra o índice geral de discriminação institucional 

percebida31 pelos entrevistados em  recente pesquisa realizada pela Fundação 

Perseu Abramo32. Verifica-se que 78% dos entrevistados negam a percepção da 

discriminação institucional, realçando assim a “cultura política de negação do 

                                                 
31“ Índice geral – percepção geral espontânea de discriminação e/ou discriminação percebida em 
uma ou mais das seguintes áreas: educação, trabalho, justiça, saúde e lazer”. 
32 Pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo em parceria com a fundação alemã Rosa 
Luxemburg Stiftung, com os objetivos de investigar a percepção do preconceito de cor e 
experiências de discriminação racial institucional e traçar um comparativo sobre o fenômeno do 
racismo e da xenofobia no Brasil e na Alemanha.   
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racismo”. Deste modo, baseada no conceito inglês de racismo institucional, em 

sintonia com Sampaio (2003), Genivalda Santos (2005,p.50) salienta que o 

primeiro passo, rumo à desconstrução do racismo institucional, é o 

reconhecimento, pela própria entidade, da prática do racismo; o segundo é 

empreender pesquisas, fomentar debates e estimular discussões no sentido de se 

identificar “o que as organizações públicas ou privadas pensam e fazem para 

preservar ou eliminar a prática da discriminação racial”. O gráfico 02 mostra que, 

dentre os que perceberam a discriminação institucional, o maior percentual está 

entre os negros. 

 

             Gráfico 02: percepção por cor  
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 Fonte: Santos e Silva (2005,p. 151) 
Douglas(2005) analisando as respostas de pesquisa procedida pela 

ação Perseu Abramo(FPA), ao verificar que das 5003 pessoas pesquisadas, 

 já foram abordadas, entre as quais 4% brancas e 13% negras. Das que 

 abordadas e acreditam que a abordagem foi fundamentada em 

iminação racial ou étnica, 76%  não brancas, aduz que os policiais 

duzem na prática o preconceito que trouxeram da sociedade e que o 

mo institucional pode também ser caracterizado pela omissão dos dirigentes 

orporações em não adotar políticas que anulem a discriminação racial. 
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2.5. A trilha do círculo vicioso 
 

Hélio Santos (1996) assevera que, tradicionalmente, os estudiosos tratam a 

questão racial relacionando-a a aspectos que, isolados, não explicam a situação 

do negro no Brasil. Para este autor, existem conexões entre os diversos aspectos 

e que, por isso, não se pode abordar o problema de forma isolada. Assim, lança a  

teoria denominada a trilha do círculo vicioso que diz que “a circularidade que 

acompanha a questão racial se inicia pelas dificuldades econômicas dos não-

brancos, as quais são retroalimentadas pelos seus efeitos. Tal aspecto 

socioeconômico da população não-branca ( pretos + pardos ) se explica 

historicamente pela forma como a Abolição se deu”. Esta teoria não centraliza a 

problemática do negro na raça ou na classe, mas procura “enfocar em seu 

conjunto os múltiplos aspectos que envolvem a questão”. 

Hélio Santos ( 2001 ) enumera os seis passos que compõem a trilha do 

círculo vicioso. O primeiro surge como conseqüência da forma como se deu a 

abolição, pois não foram criadas políticas públicas de inclusão social, permitindo 

que o estigma da escravidão não sofresse solução de continuidade. Sem 

mercado de trabalho que os incorporasse, bem como por possuírem uma 

“escolaridade inferior”, grande parte dos recém-libertos33 deixaram as senzalas e 

passaram a habitar as periferias das cidades, havendo uma transmutação ⎯ não 

menos violenta ⎯  de escravo-trabalhador para trabalhador-escravo. Sem uma 

educação formal, os recém-libertos ficaram submetidos ao subemprego que, por 

sua vez, gera um salário aviltante que não permite um investimento em educação. 

Em conseqüência, os recém-libertos foram condenados “à imobilidade social”.  

Costa Lima (2002,p. 31), comentando levantamento citado por Florestan 

Fernandes, explicita que, em São Paulo, no ano de 1893, “as oportunidades de 

inserção social eram quase todas ocupadas por brancos, sejam oriundos das 

antigas classes dominantes, sejam dos imigrantes...” concluindo mais além que 

“essa forte manutenção do ex-liberto em profunda desvantagem, seja 

psicossocial, seja econômica, resultou em fortes preconceitos e discriminação”.  A 
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situação atual não é muito diferente da descrita por Florestan Fernandes. Após a 

abolição, os negros deixaram as senzalas, mas entraram nas palafitas, nas 

choupanas insalubres. Quem tem acesso aos melhores empregos? Quem tem 

acesso às melhores universidades, em especial às públicas? Quem tem acesso 

aos cursos mais cobiçados e concorridos? 

Hasenbalg (1979, p.223) deixa claro que, por não haver uma política de 

inclusão social que viabilizasse a mobilidade social, “após a abolição final, o 

racismo, a discriminação, e a segregação geográfica dos grupos raciais 

bloquearam os principais canais de mobilidade social ascendente”. Com isso, 

criou-se uma situação que conservou as “desigualdades raciais e a concentração 

de negros e mulatos no extremo inferior da hierarquia social”. Após a abolição, a 

situação foi estruturada para que se mantivesse a submissão dos negros, sendo o 

que se depreende das palavras de Skidmore (1976, p. 55) quando diz que “os 

escravos recém-libertos incorporaram-se à estrutura social, multirracial e 

paternalista, que de há muito ensinara aos homens livres de cor os hábitos de 

deferência no trato com empregadores e outros superiores sociais”. 

A relação baixa renda x escolaridade inferior constitui o segundo passo da 

trilha. Visto que a baixa renda não propicia um investimento em educação a fim 

de alcançar qualificação suficiente para se obter empregos que possibilitem 

salários condignos, nem tampouco a escolaridade inferior amplia as condições de 

se obter os melhores postos de trabalho. Havendo, com isso, um processo de 

retroalimentação da imobilidade social( Santos, 2001, p. 85 ). Roquete Pinto, apud 

Skidmore (1976,p. 206), ressaltando a importância da educação na promoção do 

que hoje chamaríamos de melhor qualidade de vida, disse que “o problema não é 

transformar os mestiços do Brasil em gente branca [...] o problema é a educação 

dos que aí se acham, claros ou escuros”. 

A não-percepção dos fatores que retroalimentam a imobilidade social dos 

negros, induz ao  “Brasil desenvolvido e branco”  crer que  “a imobilidade social 

dos não-brancos decorre da incapacidade natural deles” ( Santos, 1996, p. 116 ). 

                                                                                                                                                    
33 Hélio Santos (2001, p. 79 ) relata que “ mais de 700 mil pessoas foram colocadas de uma só vez 
em disponibilidade num mercado de trabalho fictício”. 
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Portanto, a crença social da incapacidade natural dos negros constitui o terceiro 

passo da trilha do círculo vicioso. O quarto passo ocorre quando o próprio negro 

incorpora atitudes e idéias que são contrárias a si mesmo. ( Santos, 2001, p. 149 ) 

O quinto passo da trilha diz respeito à não-identidade étnica e racial do 

negro brasileiro. Isso quer dizer que a desvalorização de si mesmo com a “auto-

estima rebaixada” contribui para que se crie uma atmosfera negativa que impede 

o reconhecimento étnico e racial, causando “desconforto e infelicidade” ( Santos, 

2001, p. 151 ). Esse não-reconhecimento como negro ou negro-descendente 

impede que o preconceito ou mesmo a discriminação racial seja resolvida pelo 

viés do discurso racial, haja vista a fuga da identidade. Essa impossibilidade de 

modificar “a situação mediante um discurso militante” configura o sexto passo da 

trilha do círculo vicioso. ( Santos, 2001, p. 170 ) 

Reiner (2003), ao analisar a discriminação racial, considera que há um 

“círculo vicioso” que se retro-alimenta, reforçando, mutatis mutandis, “a trilha do 

círculo vicioso” de Hélio Santos (2001). Assim, enfatiza que “na posição estrutural 

dos grupos situados na parte inferior da hierarquia socioeconômica, a 

probabilidade diferencial de cometer delitos e a de ser sujeito ao preconceito e à 

discriminação policial é um aspecto de reforço mútuo” (Reiner, 2003,p.510). 

 

 

2.6.  A distinção entre indivíduo e pessoa 
 

Roberto Damatta (1997), em Carnavais, Malandros e Heróis: Para uma 

Sociologia do dilema brasileiro, ao analisar o rito “ sabe com quem está falando?”, 

sendo este rito entendido como uma fórmula de distinção e separação, 

escondendo em si toda uma carga preconceituosa existente na sociedade 

brasileira, faz a distinção entre indivíduo e pessoa. 

Segundo Damatta (1997, pág. 182) “Sabe com quem está falando?” é a 

oposição do “Homem cordial” de Sérgio Buarque de Holanda (1979), é a 

expressão da realidade que, apesar de ser um fato, é negada, não sendo portanto 
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motivo de orgulho, como o é a cordialidade brasileira (Buarque de Holanda,1979, 

pág.106) 

Para Damatta (1997, pág. 185), o rito “ sabe com quem está falando?” 

indica que o sistema social brasileiro está estruturado de forma a manter uma 

hierarquia social, havendo em si um antagonismo entre a regra e a prática. Na 

linguagem de Damatta “(1997, pág. 186), “é como se alguns fatores sempre 

estivessem presentes em nossa sociedade: o primeiro, a necessidade de divorciar 

a regra da prática; segundo, a descoberta de que existem duas concepções da 

realidade nacional: uma delas é a visão do mundo como foco de integração e 

cordialidade, a outra é a visão do mundo como feito de categorias exclusivas, 

colocadas numa escala de respeitos e deferências”.  

Entrevistando aproximadamente cem pessoas, Damatta verificou que o rito “ 

sabe com quem está falando?” não é apenas uma moda de caráter passageiro, 

mas uma “forma socialmente estabelecida” (1997, pág. 187), sendo utilizado 

geralmente quando o interlocutor quer evidenciar a sua “posição social” ou “sentir-

se importante”. 

Tocqueville Apud Damatta (1997, pág. 188) expõe que “os costumes e 

praxes estabelecidos pela primeira classe da sociedade servem de modelo a 

todas as outras, cada uma das quais, por sua vez estabelece seu código próprio, 

a que todos os seus membros são obrigados a obedecer. Assim, as regras de 

polidez formam um complexo sistema de legislação, difícil de ser dominado 

perfeitamente, mas do qual é perigoso para qualquer desviar-se; por isso, os 

homens estão constantemente expostos a infligir ou receber, involuntariamente, 

afrontas amargas”. 

Na arguta visão de Tocqueville, essas “regras de polidez” compõem um 

corpo legal, que todos devem observar, para que não se cometa uma ação 

desastrada que dê origem a uma punição. Isso implica em dizer que o rito “sabe 

com quem está falando ?” restabelece a ordem implícita da hierarquia social, 

relembrando o lugar que cada qual ocupa. ( Damatta, 1997, p.189 ) 
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Fica relativamente fácil compreender que os que dizem o rito “sabe com 

quem está falando?” ocupam os lugares superiores da hierarquia social; 

entretanto, há também o que se denomina de “identificação social vertical”, em 

que aquele que usa o rito está “tomando a projeção social do seu chefe, patrão ou 

empregador, como uma capa de sua própria posição”. (Damatta, 1997, p. 190 ) 

Para Damatta ( 1997, p. 195 ), o rito “sabe com quem está falando? “ enseja 

no “estabelecimento de elos personalizados em atividades basicamente 

impessoais”. Assim, se um policial que trabalha no trânsito, ao comunicar a um 

indivíduo qualquer que o mesmo acaba de infringir as regras de trânsito e por isso 

será multado, pois todo e qualquer cidadão deve cumprir essas regras, numa 

atividade totalmente impessoal, quando ouve do interlocutor o rito “sabe com 

quem está falando?” e o seu complemento “eu sou o desembargador Fulano de 

Tal ou deputado Beltrano”, passa a refletir nas conseqüências advindas caso 

persista na impessoalidade de sua ação. 

Os termos “‘cidadão brasileiro’“ e “‘indivíduo’ “ refletem “papéis sociais 

universalizantes”, onde todos são iguais em direitos e deveres. Assim, quando um 

policial, no exercício de suas funções, demonstra um tratamento impessoal no 

desenvolvimento de uma ocorrência, indica que o interlocutor está sendo visto de 

uma forma universal. Por sua vez, ao dizer o rito “você sabe com quem está 

falando?”, o interlocutor faz com que o tratamento passe do campo da 

universalidade para o da pessoalidade. Na linguagem de Damatta (1997, p. 220), 

verifica-se que 

“no Brasil, tudo indica que a expressão permite passar de um estado a 
outro: do anonimato ( que revela a igualdade e o individualismo) a uma 
posição bem definida e conhecida ( que expressa a hierarquia e a 
pessoalização ); de uma situação ambígua e, em princípio, igualitária, a 
uma situação hierarquizada, onde uma pessoa deve ter precedência 
sobre a outra. Em outras palavras, o “sabe com quem está falando?” 
permite estabelecer a pessoa onde antes só havia um indivíduo”. 

 

Na pesquisa de Ramos e Musumeci (2005,p.32), percebe-se que há uma 

mudança de comportamento do policial ao mudar-se de área, reforçando que “os 

próprios policiais entrevistados foram unânimes em identificar distintas ‘culturas’ 

de polícia predominantes em batalhões de áreas diferentes”. Assim, após ouvir-se 
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de um oficial de BPM da Zona Sul que “o que o policial menos gosta é ouvir 

aquele bordão:’sabe com quem está falando?’”, infere-se que há uma relação 

entre a utilização do rito com a geografia social da cidade. Pois, a Zona Sul 

nitidamente é a área de maior concentração de poder econômico na cidade. 

Conseqüentemente, há maiores chances de ouvir-se o rito na Zona Sul do Rio de 

Janeiro do que ouví-lo nos subúrbios ou na Zona Oeste.  

Cecilia Minayo et al., apud Ramos e Musumeci (2005,p.35), ao analisarem 

um grupo focal de policiais civis também do Rio de Janeiro, verificaram que havia 

“profunda hostilidade em relação aos jovens da Zona Sul”, em virtude desses, 

quando conduzidos à Delegacia, os seus pais logo comparecem com dois ou três 

advogados. 

 

2. 7. Desigualdade na cor 
 
 

Hasenbalg e Silva (1999,p.34) salientam que “na explicação das 

desigualdades, a pesquisa mais recente tende a desenfatizar o legado da 

escravidão para acentuar o papel dos mecanismos contemporâneos de racismo e 

discriminação”. Nessa perspectiva, após 117 anos da abolição, apesar de não se 

negar o peso desse “legado”, novos olhares estão descortinando formas 

contemporâneas de manifestação de racismo e discriminação, as quais mais se 

prestam para explicar as desigualdades vistas na sociedade brasileira.  

Para Hasenbalg (2003, p.55), “ a elevada desigualdade distributiva constitui 

um traço recorrente da estrutura social brasileira”, em conseqüência há uma 

desigualdade de distribuição de recursos entre as famílias. Assim, considera que 

a desigualdade na distribuição dos recursos familiares “indica a diferenciação de 

contextos em que ocorre a socialização de uma nova geração e é, por isso, ponto 

de partida para a transmissão intergeracional de desigualdades sociais”. 

Esses recursos familiares foram definidos por capital social familiar, capital 

econômico e capital cultural. Hasenbalg (idem, p.56) salienta que “a estrutura 

familiar está intimamente relacionada à noção de capital social familiar” que, por 

sua vez, é identificado na relação interpessoal “entre as crianças e os pais, 
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considerando-se a presença física de adultos na família e a atenção dada por 

estas às crianças”. Nesse contexto, verificam-se a forma de constituição da 

família, o número de crianças, famílias monoparentais, entre outros. Logicamente, 

são fatores que influenciam no tempo disponível de dedicação às crianças. 

O capital econômico diz respeito aos recursos materiais que facilitam o 

aprendizado das crianças, como local adequado para estudar, acesso aos livros. 

Nesse contexto, o capital econômico pode ser trabalhado pela renda familiar, bem 

como pelos recursos materiais de que a família dispõe ( Silva, 2003,p.38). 

Sobre o capital cultural, Hasenbalg ( 2003,p.67) assim se expressa:  

“Segundo Bourdieu, os bens simbólicos e culturais se diferenciam dos 
bens materiais no sentido de que eles só podem ser ‘consumidos’ 
mediante a apreensão de seu significado. As pessoas só podem se 
apropriar desses bens se já possuem os esquemas necessários de 
apreciação e entendimento. O conceito de capital cultural indica o 
conjunto de disposições cultivadas que formam esses esquemas de 
apreciação e entendimento dos bens culturais”. 
 

  

O capital cultural pode ser avaliado pelo número de anos de estudo dos 

adultos nas famílias, a idéia é que quanto maior o nível educacional dos adultos 

no seio familiar  maior será “o clima educacional da família” (Silva, 2003, p.38). 

Com isso, “supõe-se que pais mais educados percebem melhor os benefícios 

futuros da educação de seus filhos, e estão mais habilitados a apoiar e auxiliar no 

aprendizado destes”.  

Guardando as devidas proporções do contexto em que os conceitos de 

capital social familiar, capital econômico e capital cultural foram empregados por 

Hasenbalg (2003), pode-se inferir que um capital econômico baixo repercute em 

dificuldades na aquisição de bens materiais que possibilitem viver com dignidade, 

bem como dificuldades em investir em capital cultural. Por outro lado, Cano e 

Santos (2001,p.10), em Violência letal, renda e desigualdade social no Brasil, 

procurando responder se o nível de renda ou a sua distribuição são fatores 

importantes na determinação das taxas de homicídio, trabalharam três linhas 

teóricas, dentre as quais a linha do comportamento racional de maximização da 
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renda, o homo economicus, que explica ações comportamentais para a geração 

da renda. A idéia central é que “quanto menos uma pessoa espera do emprego 

legal, mais essa pessoa estaria propensa ao comportamento criminoso” (Cano e 

Santos, 2001,p.11). Assim, quanto menor o capital econômico, maior a chance de 

cometimento de crime violento. Por sua vez, pouco investimento em capital 

cultural incide em dificuldades na obtenção das condições que possibilitem criar 

ou aproveitar oportunidades para se ter melhor emprego que, por sua vez, enseja 

em melhor salário. Além disso, dificulta o entendimento das circunstâncias sociais 

em que se está inserido, muitas vezes deixando de identificar violências 

simbólicas e/ou culturais que se sofre.  

Em entrevistas realizadas em 1986, com 573 pessoas de 18 anos e mais, 

Hasenbalg (1996, p.245) verificou que “entre os entrevistados com nível 

educacional mais elevado aumenta a proporção dos que percebem a 

discriminação”. Isso sugere que, quanto mais elevado for o nível de educação, 

maior será o entendimento e a apreensão da realidade social. Em conseqüência, 

um nível baixo de educação tende a dificultar a identificação dos mecanismos 

sociais. Ressaltando o peso da educação na gênese da desigualdade, Hasenbalg 

(1999,p.15) esclarece que “estudos recentes apontam para a distribuição 

educacional como o mais importante fator para explicar a má distribuição de 

renda”. 

Estando a má distribuição do capital econômico também na origem das 

desigualdades, é lógico supor a relação entre renda e moradia, quanto menor a 

renda mais precária a moradia e mais pobre o bairro. Inferindo-se, a partir daí, 

não haver segregação racial. Entretanto, Telles (2003,p.182) identificou que, no 

Brasil, existe uma segregação racial moderada, quando comparada aos Estados 

Unidos. Em sua pesquisa revelou que, entre negros e brancos de mesma renda, 

“os negros são mais propensos do que os brancos [...] a viver em áreas de 

pobreza concentradas” (idem, p. 179). Havendo, com isso, uma maior distância 

entre os negros e a classe média. 

Por outro lado, o aumento da renda diminui a distância para a classe média, 

aumenta o capital social, aumentando as possibilidades de maior socialização.            
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Assim, enfatiza que “os não-brancos e especialmente os pretos são mais 

propensos a ter piores chances de vida simplesmente por ficarem mais distantes 

da classe média e viverem em maiores concentrações de pobreza” (idem,ip.180). 

Então, fica evidente que os não-brancos, mesmo em situações de igualdade de 

renda com os brancos, apresentam maiores dificuldades no acesso a 

sociabilidade, o que implica em reforço da discriminação. 

Nelson do Valle e Silva (2000,p.34), ao trabalhar as diferenças de renda 

associadas à cor, verificou que “ não apenas as diferenças de renda associadas à 

cor são gritantes, como não podem ser totalmente explicadas por outras 

diferenças, tais como as de origem social, localização geográfica ou educação”, 

sinalizando que parte da explicação dessa desigualdade deve-se à discriminação 

racial no mercado de trabalho.  

Todavia, é comum ouvir-se dizer que a origem da pobreza em que a grande 

maioria das pessoas não-brancas está imersa é devida à pobreza de seus 

antepassados. Nelson do Valle e Silva (2000,p.38), apesar de achar a explicação 

“plausível”, pergunta se essa explicação é suficiente. Na tentativa de responder, 

fez “objeto de investigação as diferenças em rendimentos” e utilizou “um esquema 

conceitual que especifica que esses rendimentos são alcançados através de uma 

trajetória caracterizada por duas etapas distintas no ciclo da vida dos indivíduos”.  

A primeira etapa diz respeito à “mobilidade social” que, por sua vez, é 

medida pela alteração entre a posição de origem e a posição atual do indivíduo. 

Essa é identificada pelo “estrato ocupacional” do indivíduo, aquela pelo “estrato 

ocupacional do pai” (Silva,2000,p.38). Essa diferença indicará se houve 

mobilidade ascendente ou descendente. Caso não se tenha diferença, ter-se-á a 

imobilidade. Trabalhando os dados do PNAD de 1996, concluiu que “os não-
brancos estão expostos a chances menores de ascensão social (grifos 

nossos); as dificuldades para ascender aumentam com o nível do estrato de 

origem; e os nascidos nos estratos mais elevados estão expostos a riscos 

maiores de mobilidade descendente” (Silva,2000,p.45).  

A segunda etapa diz respeito à conquista de rendimentos quando já 

posicionado em um estrato ocupacional (Silva,2000, p.38), ou seja, a diferença de 
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rendimento de indivíduos que pertencem ao mesmo estrato ocupacional. Em sua 

análise, Silva ( idem,p.48) enfatiza que “os indivíduos pretos e pardos têm 

maior dificuldade em transformar em maiores rendimentos as suas realizações 

ocupacionais [...] num mesmo nível ocupacional, seus rendimentos, em 
média, são menores” (grifos nossos). 

Assim, quando Hasenbalg e Silva (1999,p.40) relatam que as “práticas 

discriminatórias e a violência simbólica inerente a uma cultura racista têm limitado 

as oportunidades educacionais disponíveis para os não-brancos muito mais que 

para os brancos da mesma origem social”, revelam a existência de mecanismos 

que dificultam a mobilidade social dos não-brancos. 
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CAPÍTULO  III  
METODOLOGIA 

 
 

A idéia capital deste trabalho foi desenvolver uma pesquisa na área do  

racismo institucional em plano específico que incide na área das relações raciais 

em plano geral, a fim de verificar se há ou não discriminação racial na prática 

policial. A pergunta primordial que se procura responder é: a cor da pele é o 

principal fator de suspeição? Para tanto, foram construídos cinco bancos de 

dados, a saber: 

a) Coleta das informações contidas nos Boletins de Ocorrências(BO’s), durante o 

período de janeiro a dezembro de 2004. Quando um suspeito ou imputado é 

entregue na delegacia por policiais militares, é gerado um BO que contém 

diversos campos para serem preenchidos, inclusive dados inerentes à 

descrição física e social do suspeito ou imputado. Com isso, procurou-se 

montar um banco de dados que contivesse informações das características 

dos suspeitos e imputados do dia-a-dia da atividade policial. 

b) Aplicação de questionários aos profissionais da Polícia Militar de Pernambuco, 

a fim de se montar um banco de dados a partir das percepções desses 

profissionais, permitindo fazer-se um paralelo com os registros nos BO’s. 

c) Aplicação de questionários aos alunos do Curso de Formação de Oficiais 

(CFO), os quais serão futuros oficiais da Polícia Militar e trabalharão por 

muitos anos em atividades operacionais. Por estarem ainda bem próximos da 

sociedade de origem e por não terem uma vivência policial diária, as 

percepções e idéias desses alunos podem refletir, totalmente ou em parte, o 

pensamento dessa sociedade de origem, além de se poder fazer um paralelo 

entre os oficiais e os futuros oficiais.  

d) Aplicação de questionários aos alunos do Curso de Formação de Soldados 

(CFSD), os quais serão soldados da Polícia Militar.    



 65

e) Entrevistas a policiais militares, entre oficiais e praças, a fim de aferir o 

discurso desses profissionais numa relação direta com o pesquisador.Com 

isso, torna-se possível fazer algumas análises qualitativas. 

 

 

3.1 Boletins de Ocorrências 

 

O Boletim de Ocorrência é um documento que é produzido sempre que uma 

Guarnição de Polícia Militar entrega um suspeito ou imputado na Delegacia, 

constituindo-se em fonte primária. Os Batalhões da Polícia Militar têm a 

incumbência de digitalizar as informações contidas em cada BO e remetê-las ao 

Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS), órgão da Secretaria 

de Defesa Social (SDS)  encarregado de articular as ações dos órgãos operativos 

que compõem a SDS ( Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia 

Científica). Assim, solicitei autorização do Secretário de Defesa Social para ter 

acesso ao banco de dados composto pelas informações dos BO’s. Para a minha 

surpresa, após obter a autorização, o banco de dados não dispunha das 

informações referentes às características físicas dos envolvidos nas ocorrências, 

em sendo assim a solução seria coletar manualmente essas informações. 

Para tanto, das 10(dez) Unidades de Área que compõem o Comando de 

Policiamento da Capital (CPC) e o Comando de Policiamento Metropolitano 

(CPM), em 5(cinco) Unidades foram coletadas as informações necessárias. Ainda 

foram acrescentadas duas Unidades Especializadas que têm abrangência em 

toda RMR, perfazendo um total de 7(sete) Unidades. No BO existem campos 

específicos para cada envolvido na ocorrência: vítimas, suspeitos e imputados. 

Neste trabalho foram levantadas informações dos suspeitos e imputados. 
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Tabela 01: Registros individuais/BO’s 

 
Unidades N  

1BPM 134 

12BPM 264 

13BPM 59 

16BPM 361 

17BPM 99 

BPRp 478 

1BPTran 143 

Total  1538 

 

Assim, conforme mostra a tabela 01, foi possível registrar 1538 indivíduos a 

fim de se obter o perfil mais aproximado do suspeito policial. 

Para este trabalho, foi feito um corte transversal para delimitar as ocorrências 

que seriam transcritas. Em primeiro lugar, procurei eliminar as ocorrências em 

que havia uma relação de conhecimento e/ou intimidade entre vítima e 

imputado/suspeito, como por exemplo maus tratos, ameaça, agressão (quando 

fruto da relação de parentesco ou vizinhança), entre outros. Em segundo lugar, a 

minha preocupação era em montar o perfil do infrator ou criminoso que qualquer 

cidadão ou cidadã pudesse se deparar no seu dia-a-dia, indo ao trabalho, 

voltando da universidade, no ônibus, no trânsito, ao estacionar o carro, etc. 

Segue, abaixo, a tabela 02 constando a natureza dos crimes que foram 

registradas nos BO’s pesquisados. 
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Tabela 02: natureza dos crimes registrados nos BO’s (freqüência ) 
Crimes Natureza Freqüência 

Roubo a transeunte 451 

Furto a transeunte 127 
Roubo a estabelecimento comercial 39 
Furto a estabelecimento comercial 88 
Roubo em residência 21 
Furto em residência 42 
Roubo a táxi 02 
Roubo a banco 03 
Roubo a ônibus 16 
Roubo a veículo 89 
Furto a veículo 17 
Dano/arrombamento 34 
Roubo a carga 03 

Contra o patrimônio 

Receptação de roubo 06 
Estupro 05 
Ato obsceno 01 
Suspeito 184 
Tráfico de drogas 164 
Uso ilegal de drogas 07 

Contra os costumes e a paz 

vadiagem 09 
Lesão corporal 08 
Homicídio  16 
Porte ilegal de arma 195 Crimes contra a pessoa 

seqüestro 08 
 
 

 

3.2. Questionário aplicado aos profissionais 
 

Inicialmente, a pretensão era aplicar os questionários aos policiais oriundos 

das Unidades que tiveram os BO’s pesquisados; entretanto, por ocasião da 

realização do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), quando 4 turmas 

de 200  sargentos passaram uma semana no CFAP a fim de participarem da 

etapa final do sobredito curso, houve a oportunidade de aplicar os questionários 

com os que fossem voluntários, em virtude de que normalmente eram aplicados à 

noite para não prejudicar às aulas.  

Outra oportunidade foi a realização do Curso de Formação de Cabos que 

reuniu soldados com, no mínimo, 20 anos de serviços, de diversas Unidades da 

Polícia Militar, o que também permitiu que pudesse aferir a percepção de 
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contingentes de policiais lotados em Unidades do Sertão, Agreste e Zona da 

Mata. 

Foram aplicados também questionários a policiais que atualmente estão 

servindo em Unidades de atividade meio, seja sistema de ensino, sistema de 

saúde, área financeira, setores logísticos; entretanto, todos, sem exceção, já 

trabalharam por mais de 10 anos em atividades operacionais. 

              
 

Tabela 03: questionários por Unidades 
Unidades N 

1BPM 44
12 BPM 41

13 BPM 34

16 BPM 39

17 BPM 38

BPRp 45

BPTran 32

At. Meio 93

CPA 36

CPS 45

CPZM 22
Total  469

 

A tabela 03  apresenta o número de questionários aplicados aos policiais por 

Unidades ou  Grandes Comandos, bem como aos policiais da atividade meio.  
 

Tabela 04: cor dos profissionais 
Cor  Freq. 

Branca  122

Parda  264

Negra  49

Amarela  3

Outra  26

Total  464

Obs: 5 não informado 
 



 69

Foi selecionada uma amostra aleatória de tamanho 469 policiais numa 

população de 16520 policiais, com base em um nível de significância de 95% e 

um erro de 4,52%.  

 

 
3.3. Questionário aplicado aos alunos do CFO 
 

Atualmente a Academia de Polícia Militar do Paudalho (APMP) está com 79 

alunos oficiais da Polícia Militar de Pernambuco. Esses alunos passam três anos 

na APMP para tornarem-se oficiais. Aferir a percepção dos futuros oficiais permite 

visualizar se há ou não alguma carga preconceituosa que eles já trazem para a 

PMPE ou  mesmo se a prática policial acentua essa carga. Os questionários 

foram aplicados a 78 alunos. 

 

Tabela 05: escolaridade x cor dos alunos do CFO 
Escolaridade  Branca  Parda  Negra  Amarela  Outra  Total  

Ensino Médio Completo 5 11 4 0 1 21 

Ensino Superior Incompleto 24 24 6 1 1 56 

Ensino Superior Completo 1 0 0 0 0 1 

Total  30 35 10 1 2 78 

 

A tabela 05 mostra que 56 alunos já haviam iniciado no Ensino Superior 

quando ingressaram no CFO, bem como a escolaridade mínima é o Ensino Médio 

Completo, caracterizando um nível satisfatório de escolaridade para o ingresso. 

Do total de 78 alunos, 59 são masculinos e 19 são femininos. 

 

 

3.4. Questionário aplicado aos alunos do CFSD 
 

De janeiro a julho de 2005, o CFAP abrigou uma escola de recrutas com 950 

alunos. Os questionários foram aplicados a 376 alunos, sendo que 40% desses 

foram aplicados nos finais de semana, para não prejudicar o andamento das 

aulas. 
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Tabela 06: escolaridade x cor dos alunos do CFSD 

Escolaridade  Branca Parda Negra Amarela Outra Total 

Ensino Médio Completo 60 108 19 11 19 217 

Ensino Superior Incompleto 31 59 13 9 8 124 

Ensino Superior Completo 12 12 3 5 1 33 

Total  103 179 39 25 28 374 

Obs: 2 não informado 

 

A leitura da tabela 06 também revela a satisfatória escolaridade inicial dos 

futuros soldados da Polícia Militar. Dos 376 alunos, 280 são masculinos e 96 são 

femininos. 

 

 

3.5. Entrevistas 
 

Com a finalidade de também proceder a uma análise qualitativa do fenômeno 

objeto desta pesquisa, foram entrevistados 24 policiais militares, entre oficiais e 

praças. A escolha foi feita de forma aleatória,  não havendo uma premeditação de 

quem deveria ser convidado para ser entrevistado. Aos entrevistados foi garantido 

o total sigilo de suas identidades, a fim de diminuir o receio de expor suas 

percepções e pensamentos. Os entrevistados tinham, no mínimo, 10 anos de 

serviços em atividades operacionais. 
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CAPÍTULO IV 
 

A COR ANTES DA VESTE 
 
 

Este capítulo trata das análises dos dados que foram coletados, conforme se 

verificou na metodologia. Está dividido em seis seções:o perfil do suspeito, 

geografia social, o negro como indivíduo, filtragem racial, percepção do racismo 

institucional e cor, escolaridade e gênero na abordagem policial. Em perfil do 

suspeito, abordar-se-ão os aspectos considerados relevantes na identificação do 

suspeito, considerando o gênero, a idade, a cor, o comportamento, os vestiários, 

entre outros. A idéia central é compor o perfil inicial do suspeito. 

Após a identificação do suspeito, em geografia social: a polícia do branco e 

a polícia do preto,  abordar-se-ão principalmente os aspectos escolaridade, baixa 

renda e localização da moradia, os quais revelam a condição social do suspeito. 

O fulcro dessa seção é identificar se os policiais mudam de comportamento com a 

mudança do espaço social. Essas mudanças não dizem respeito às normas de 

segurança, mas às ações que ultrapassam o limite da legalidade e reforçam a 

discriminação. 

Em o negro como indivíduo, abordar-se-á o uso do rito “sabe com quem está 

falando?” na atividade policial. A essência dessa seção é aferir se o rito altera o 

comportamento do policial no que tange à seleção de quem vai ser abordado, 

bem como na qualidade dessa abordagem. Por sua vez, em filtragem racial, 

procurar-se-á caracterizar o filtro racial na atividade policial, seja aferindo a 

percepção dos policiais sobre outros policiais, seja pelas experiências vivenciadas 

pelos próprios policiais, seja nos registros dos BO’s. 

A percepção do racismo institucional na comunidade policial trabalhará o 

viés do conhecimento do policial sobre a existência do racismo institucional, 

aspecto fundamental para que se possa empreender o processo de mudança de 

atitudes. Finalmente, em cor, escolaridade e gênero na abordagem policial, a 

essência é verificar se essas variáveis, em seu conjunto ou isoladamente, influem 

para o cometimento de abordagens discriminatórias ─ utilizando o filtro racial.  
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4.1. O perfil do suspeito 
 

Entre os entrevistados, não existe um consenso sobre o que venha a ser o 

perfil de um suspeito. Apesar desse dissenso, não houve nenhuma alusão à cor 

da pele. 
“[...] a gente escolhia o que tinha o perfil do citado Lombroso [...] 
aquela figura mais grosseira, a gente fazia a escolha.” Tenente PM 
 
“não existe o perfil do criminoso, da pessoa suspeita, ao contrário do 
que Lombroso relatava.” Capitão PM   

              

Quanto à atitude suspeita, normalmente os entrevistados relataram que a 

atitude suspeita é caracterizada quando um indivíduo altera o seu comportamento 

quando identifica a aproximação da polícia. Nos BO’s pesquisados há uma 

carência  de registros dos comportamentos dos suspeitos, aproximadamente 

80%. Nos poucos que contém, consta uma alternância entre: tentar fugir ou andar 

apressado quando da aproximação de policiais; receber os policiais à bala; e, 

jogar algum material no mato ou no rio ao avistar os policiais.   

 

Tabela 07: gênero dos suspeitos/imputados (BO’s) 

Gênero Freqüência % 

Masculino  1.424 93,6 

Feminino  98 6,4 

Total  1.522 100,0 

Obs: 16 não informados 
 

Tabela 08: População de Recife, Olinda,Paulista,  
Jaboatão dos Guararapes e Abreu e Lima. 
Gênero População % 

Masculino  1.280.010 47,0 

Feminino  1.443.629 53,0 

Total  2.723.693 100,0 
Fonte: Censo 2000/IBGE 
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Quanto ao gênero, conforme a tabela 07, apenas 6,4% dos suspeitos/ 

imputados são mulheres. Tendo em vista que os números de registros nos BO’s 

em que constam os municípios de Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão dos 

Guararapes e Abreu e Lima, correspondem a 88,8% do total de registros; e, 

considerando o que mostra a tabela 08, em que consta o somatório das 

populações dos municípios supracitados, onde se observa que os homens 

correspondem a 47% e as mulheres a 53%, conclui-se que homens e mulheres 

estão, respectivamente, sobre-representados e sub-representadas na tabela 07.   

Assim, os dados mostram que é mais provável um homem cometer uma ilicitude 

ou ser considerado suspeito de vir a cometê-la do que uma mulher.  

No Rio de Janeiro, tanto os grupos focais, quanto a população, sinalizam que 

os homens são mais suspeitos aos policiais do que as mulheres (Ramos e 

Musumeci, 2005, p.75 e 105). Os profissionais, os alunos do CFO e os alunos do 

CFSD confirmam a percepção identificada na pesquisa de Ramos e Musumeci 

(2005), conforme demonstra a tabela 09, onde consta apenas a prioridade 01 das 

três categorias, na identificação do gênero da pessoa suspeita. Verifica-se que 

apenas 3,62% optaram como primeira prioridade o gênero feminino na 

identificação do suspeito, havendo uma diminuição de 2,78% em relação aos 

6,4% que constam na tabela 07. 

 
Tabela 09: prioridade 01 quanto ao gênero do suspeito 

Masculino Feminino Independe Total  
Categorias 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Profissionais  301 33,04 24 2,63 135 14,81 460 50,50 

Alunos CFO 56 6,14 1 0,10 21 2,32 78 8,56 

Alunos CFSD 218 23,92 8 0,89 147 16,13 373 40,94 

Total  575 63,12 33 3,62 303 33,26 911 100,0 

 

 

Quanto à idade, os registros dos BO’s revelam que a grande maioria dos 

imputados e suspeitos está na faixa etária entre 18 e 30 anos, com 574 registros; 

e, 13 a 17 anos, com 280, conforme leitura da tabela 10.   
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Tabela 10: registros das faixas etárias BO’s 

Faixa etária Freqüência % 

  1├   ┤12 anos 14 1,4

13├   ┤17 anos 280 28,8

18├   ┤30 anos 574 56,9

31├   ┤65 anos 128 12,7

65 em diante 2 0,2

Total  1008 100

Obs: 530 não informados 
 

 

Entre 13 e 30 anos, temos 854 registros, correspondente a 85,7% do total. 

Uma população predominantemente jovem. Dentre esses, constam 66 

analfabetos e 434 com o 1ºGrau incompleto, correspondendo respectivamente a 

6,5% e 43,2%. Esses números podem refletir a violência estrutural em que essa 

parcela da população está imersa. A baixa escolaridade repercute na dificuldade 

em adquirir a qualificação necessária para situar-se em atividade ocupacional que 

proporcione um retorno econômico maior.  

Com efeito, a teoria do comportamento racional de maximização da renda, o 

homo economicus, lembrada por Cano e Santos (2001,p.10), como uma das 

linhas teóricas para demonstrar a relação entre renda e violência letal, explicita a 

lógica de que “ o crime violento seria escolhido a fim de obter um lucro que de 

outro modo seria inatingível. Assim, quanto menos uma pessoa espera do 

emprego legal, mais essa pessoa está propensa ao comportamento criminoso e 

vice-versa”. Daí pode-se inferir que a submissão ao risco de ser identificado pelo 

cometimento de um crime sofre uma variação em virtude da renda legal que se 

tem. Assim, mesmo não enfocando a violência letal, é possível dizer que é mais 

provável que um indivíduo que ganhe um salário mínimo assalte um ônibus ou 

transeuntes para obter celulares do que um outro que ganhe trinta salários. Para 

esse, é preferível correr o risco de ser preso por tentar “entrar” no Brasil com uma 

carga de 50 kg de cocaína, ou mesmo, cometer um crime do “colarinho branco”. 
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Todos os policiais militares entrevistados por Ramos e Musumeci (2005, 

p.40) relacionaram a pessoa suspeita com juventude; entre a população carioca, 

78% alegam que a polícia pára mais aos jovens (Idem, p.131), confirmando o 

descrito pelos grupos focais34. Conforme a tabela 11, a percepção das três 

categorias35 da prioridade 01 da faixa etária do suspeito policial, agregando de 13 

a 30 anos, obtém-se 75%, confirmando o que foi descrito do Rio de Janeiro― em 

que se acredita que os jovens despertam maiores suspeitas nos policiais. Em 

Matos e Nogueira (1995,p. 197), “ser jovem” é um dos indicadores do suspeito 

policial, na percepção dos populares entrevistados.  

 

 

Tabela 11: prioridade 01 na idade do suspeito 
Faixa etária Profissional Alunos CFO Alunos CFSD Total  % 

  1├   ┤12 anos 8 2 3 13 1,4 

13├   ┤17 anos 135 12 81 228 24,9 

18├   ┤30 anos 195 56 208 459 50,1 

31├   ┤65 anos 42 0 6 48 5,2 

65 em diante 5 0 0 5 0,5 

Independe  77 8 79 164 17,9 

Total  462 78 377 917 100,0 

 

 

Quando questionados sobre as características do suspeito que pudesse vir a 

cometer um assalto dentro de um ônibus, os profissionais, os alunos do CFO e os 

alunos do CFSD responderam conforme a tabela 12 a prioridade 01 na 

identificação do suspeito policial. 

 

                                                 
34 Ramos e Musumeci (2005,p.75) 
35 Profissionais, Alunos do CFO e Alunos do CFSD. 
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Tabela 12: primeira prioridade na identificação do suspeito (percentagem). 
Características  Profissionais  Alunos do CFO Alunos do CFSD 

Vestimenta  20,0 30,8 27,4 

Sexo  19,8 15,4 17,8 

Tatuagem  21,7 10,3 12,5 

Linguagem  14,7 15,4 19,4 

Trejeito de andar 3,8 15,4 14,1 

Adorno  6,8 1,3 4,8 

Penteado/cabelo 5,1 3,8 4,5 

Idade  4,1 2,6 2,1 

Cor  1,3 2,6 1,6 

 
 

A leitura da tabela 12 inicialmente indica que, na caracterização do suspeito, 

há uma forte concentração das características vestimenta, sexo, tatuagem e 

linguagem, em detrimento da característica cor. Infere-se que não há uma 

diferença acentuada de percepção entre os jovens alunos dos cursos de 

formação e os profissionais com experiência muitas vezes de 25 anos de polícia. 

Inicialmente, essa leitura parece confirmar o que foi identificado por Nogueira e 

Matos (1995) quanto ao aspecto de que não havia uma substancial diferença de 

discurso entre os policiais militares e o cidadão comum. Por outro lado, essa 

semelhança de percepção pode refletir a realidade dos que comentem assaltos a 

ônibus. 

Quanto às variáveis gênero e idade, já verificou-se que o suspeito é 

geralmente homem e jovem. O trejeito de andar é uma característica considerada 

pelos alunos, mas que aparentemente não assume muita importância para os 

profissionais. A tatuagem assume uma importância significativa para os 

profissionais e relativa, entre os alunos, isso em virtude de que, no imaginário 

policial, existe uma relação entre tatuagens e drogas. Reis (2002, p.190) verificou 

que os policiais consideram importantes na identificação do suspeito o cabelo 

rastafari, o jeito de andar, que denominam de tombo, a tatuagem e o corpo 

malhado. Três figuras, entre seis, desenhadas coletivamente entre os grupos 

focais para a montagem do suspeito-padrão para a polícia, apresentavam 

tatuagens (Ramos e Musumeci, 2005,p.91-96). 
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Quando questionados sobre a veste do elemento suspeito, tanto os 

profissionais quanto os alunos, em síntese, responderam que  o suspeito veste 

calça jeans ou bermudão, tênis ou sandálias, camisa folgada, normalmente óculos 

escuros e boné. Entre os questionados, poucos disseram que a veste independe 

na identificação do suspeito. Entre os policiais do Rio de Janeiro, Ramos e 

Musumeci (2005, p.43) verificaram que há indícios de que a variável veste, 

combinada com outras, seja considerada na identificação do suspeito, enquanto 

que 19,7% da população carioca acredita que a veste seja a primeira 

característica que um policial considera na composição do suspeito ( Ramos e 

Musumeci, 2005, p. 168). Reis (2002, p.190) identificou que a veste, entre os 

policiais entrevistados em Salvador-BA, é também uma das características mais 

consideradas.  

Nos BO’s, existe um campo próprio para cada característica, nesse campo 

constam sub-campos em que deve ser grafada a existência ou não daquela 

característica. Em virtude disso, mesmo que o imputado/suspeito não 

apresentasse determinada característica, a sua ausência deveria ser registrada. 

Assim, devido ao número elevado de BO’s que não foram preenchidos 

corretamente, não foi possível fazer uma leitura mais precisa da composição do 

perfil do suspeito. Entretanto, conforme a tabela 13, 79,6% dos registrados 

possuem tatuagem, o que já é um número significativo quando se considera os 

20,4% dos que não a possuem, assim também ocorrendo com cicatriz, defeito 

físico e cabelo. Apesar disso, a escassez de registros não permite  inferências 

mais contundentes.  

 

Tabela 13: resultado dos BO’s (percentagem) 
Existência Tatuagem Cicatriz Defeito físico Cabelo 

Sim 79,6 69,0 21,4 99,0 

Não 20,4 31,0 78,6 1,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Obs: de um total de 1538 registros, não há informações de: tatuagem, 

1185; cicatriz, 1283; defeito físico, 1421; cabelo, 476. 
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Quando ainda questionados se haveria alguma outra característica que não 

fora indicada, mas que seria muito importante considerá-la na composição do 

suspeito, os profissionais e alunos responderam conforme a tabela 14. 
 

                          Tabela 14: outra característica (percentagem) 

Características 
Profissionai

s 
Alunos CFO Alunos CFSD 

Atitude suspeita  8,3 16,7 13,0 

Nervosismo  5,5 7,7 6,4 

Expressão facial 4,1 1,3 1,3 

Forma de olhar  12,8 7,2 

Estar em grupo 1,3 2,6 2,1 

Desconfiança   2,6 1,9 

Levando volumes 1,1 5,1 1,3 

Higiene    0,3 

Localização  1,1  0,8 

Armado    0,8 

Estado emocional   0,5 

Cicatriz  0,2  0,8 

Negro c/ piercing 0,2   

Touca e óculos 0,6  0,5 

Aparência 

drogado 
0,6  0,3 

Estar sozinho  1,3 0,3 

 

Conforme a tabela 14, as características que apresentam os maiores 

índices percentuais estão eivadas de subjetividade. Nas entrevistas, essa 

subjetividade também foi identificada. Por outro lado, perpassou-se a idéia de que 

a identificação do suspeito constitui motivo de “drama”, entendida como percalço 

no exercício da atividade policial. 
“é uma questão muito subjetiva, eu vejo o suspeito primeiro, na minha 
concepção, pelo traje, pela forma da pessoa caminhar, pela postura, 
pela forma de olhar, independente da cor.” Capitão PM 
 
“é um cabra que está num local muito desconfiado, preocupado com 
alguma coisa, eu suspeito dele.” Soldado PM 
 
“geralmente o suspeito é uma pessoa assim [...] pela forma de olhar 
pra gente, ele fica com certa desconfiança, com receio de alguma 
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coisa. Às vezes, procuram se esconder, procuram se afastar.” Soldado 
PM 
 
“esse é o meu maior drama, nesses 10 anos de polícia [...] o policial 
se encontra numa situação difícil, porque ele não sabe que suspeição é 
essa, absolutamente subjetivo [...] não é uma coisa que se aprendeu 
na escola ( na formação ) porque na escola a gente ainda não tem 
uma doutrina [...] é uma coisa que o cara aprendeu lá com o pai e a 
mãe [...]” Tenente PM 

 

Quando questionados sobre a primeira prioridade na cor do suspeito, as 

respostas dos profissionais, alunos do CFO e dos alunos do CFSD foram 

semelhantes, conforme mostra a tabela 15:   
 

Tabela 15: primeira prioridade na cor do suspeito (percentagem) 

Cor do suspeito Profissionais Aluno CFO Alunos CFSD 

Branca 5,8 7,7 4,0 

Negra 20,9 26,9 25,3 

Parda 16,2 19,2 17,6 

Amarela 1,9 2,6 2,1 

Outra 1,5 6,4 0,8 

Independe 51,4 46,2 52,9 

 

 

Com exceção da variável independe, de acordo com a tabela 15, nas três 

categorias, a cor negra na composição do suspeito apresenta o maior índice 

percentual. Assim, a leitura dessa tabela sinaliza que, em havendo de escolher 

uma cor para caracterizar o suspeito policial, a cor negra é a primeira prioridade. 

Esses dados são significativos em virtude de evidenciarem a cor negra como a 

cor do suspeito, na percepção dessas categorias. Contudo, de acordo com os 

BO’s, a cor parda é a que possui o maior número de registros. 
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Tabela 16: cor do suspeito/imputado (BO’s) 
Cor  Freqüência % 

Parda  734 59,8 

Branca  217 17,6 

Negra  243 19,8 

Amarela  34 2,8 

Total  1228 100,0 

Obs: 310 não informado 
 
 

4.2. Geografia social: a polícia do branco e a polícia do preto 
 

Para Santos (2001,p.75), a forma pela qual se deu a abolição da escravidão 

é a base da trilha do círculo vicioso. Essa base, por sua vez, contribuiu para a 

perpetuação da baixa renda e da escolaridade inferior (idem, p.85). Para   

Holloway (1997), o aparato policial foi estruturado para controlar os “pobres livres” 

e manter a hierarquia social. Esse aparato tinha um público-alvo específico, 

localizado e identificado pela cor da sua pele. Essa “tradição racista” (Mariano, 

2004) continua a repercutir nos dias atuais, apesar da plena vigência do Estado 

Democrático de Direito. 

Assim, para identificar em que medida as ações da polícia reforçam a trilha 

do círculo vicioso, é importante verificar as variáveis renda e escolaridade nos 

registros dos BO’s. A primeira questão a ser trabalhada é a escolaridade dos 

atores (imputados e suspeitos ) registrados nos BO’s das Unidades pesquisadas.  

Tabela 17: escolaridade dos suspeitos e imputados 
Escolaridade % Acumulado  
Analfabeto 10,3 10,3 
1 Grau incompleto 57,5 67,8 
1 Grau completo 22,6 90,4 
2 Grau incompleto 3,3 93,7 
2 Grau completo 5,1 98,8 
Ensino superior incompleto 0,6 99,4 
Ensino superior completo 0,6 100,0 
Total 100,0

 Obs: 397 não informados 
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Verifica-se que 57,5% dos imputados e suspeitos possuem o primeiro grau 

incompleto; que o somatório desses com os que possuem o primeiro grau 

completo e os analfabetos, corresponde a 90,4%. A leitura da  tabela 17 também 

indica que há uma relação inversa de quanto menor o nível de escolaridade maior 

será a probabilidade de cometer um ato ilícito ou de ser suspeito de vir a cometê-

lo, no seu sentido geral.          

Gráfico 03: acumulado escolaridade suspeito/imputado 
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O gráfico 03 mostra claramente que o ponto de inflexão é o 1º Grau 

Completo, quando o nível de escolaridade vai aumentando ao tempo em que o 

número de imputados/suspeitos vai diminuindo de forma abrupta.  

 
Tabela 18: escolaridade x cor suspeito/imputado 

Cor do imputado e do suspeito Escolaridade  
Parda Branca Negra Amarela 

Analfabeto  55 11 31 4 
1Grau incompleto 350 90 116 16 
1Grau completo 137 34 37 6 
2Grau incompleto 20 8 5 0 
2Grau completo 20 20 13 0 
Ensino superior incompleto 3 4 0 0 

Ensino superior completo 2 1 1 0 

              

 

A leitura da tabela 18 mostra que há uma diferença significativa entre os 

analfabetos brancos e negros. Quando separam-se brancos e não-brancos, então 

a diferença é bem mais sensível. Infere-se que há uma maior dificuldade dos não-
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brancos ao acesso à educação formal. Entre os municípios que juntos obtiveram 

mais de 88% dos registros dos BO’s, identificam-se as diferenças educacionais 

entre brancos, negros e pardos, revelando a violência estrutural em que os não-

brancos estão submetidos. A tabela 19 que mostra as pessoas de 15 anos ou 

mais, sem instrução ou menos de um ano de estudo, apresenta diferenças entre o 

percentual de negros na população e o seu percentual entre os sem instrução ou 

com menos de um ano de estudo, que os negros estão sobre-representados nos 

cinco municípios analisados. Os brancos estão sub-representados em todos os 

municípios, enquanto os pardos estão representados apenas em Jaboatão dos 

Guararapes e Abreu e Lima e sobre-representado nos demais municípios. 

Observe-se que a sobre-representação dos negros apresenta uma diferença de 

quase 100% em todos os municípios. 

 

Tabela 19: Pessoas de 15 anos ou mais   
sem instrução ou menos de um  ano de estudo 

Município Cor % na pop % em s/Inst. ou menos de um ano Resultado 

Branca  41,36 30,21 Sub-representado 

Preta  5,89 9,72 
Sobre-
representado Olinda  

Parda  50,97 56,56 
Sobre-
representado 

Branca  46,27 32,57 Sub-representado 

Preta 5,82 10,73 
Sobre-
representado Recife  

Parda  46,91 55,45 
Sobre-
representado 

Branca 
41,99 30,98 

Sub-representado 

Preta 
4,90 7,57 

Sobre-
representado Paulista  

Parda  
51,74 60,46 

Sobre-
representado 

Branca 
41,36 34,20 

Sub-representado 

Preta 
5,37 8,78 

Sobre-
representado 

Jaboatão dos 
Guararapes 

Parda 51,82 55,37 representado 

Branca 
32,45 24,92 

Sub-representado 

Preta 
5,58 9,96 

Sobre-
representado Abreu e Lima 

Parda 
60,28 63,30 

representado 

Fonte: Censo Demográfico 2000/ IBGE. 
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No outro extremo, as situações se invertem. Na tabela 20, em que constam 

as pessoas de 15 anos ou mais de idade com 15 anos ou mais de estudos, 

verifica-se que os brancos estão sobre-representados nos cinco municípios, 

enquanto negros e pardos estão sub-representados em todos também.   
 
 
   Tabela 20: Pessoas de 15 anos ou mais  e com 15 anos ou mais de estudos 

Município Cor % na pop. % em 15 anos ou mais de estudos Resultado 

Branca  41,36 64,73 Sobre-representado 
Preta  5,89 2,84 Sub-representado Olinda  
Parda  50,97 31,28 Sub-representado 

Branca  46,27 74,87 Sobre-representado 

Preta 5,82 1,59 
Sub-representado Recife  

Parda  46,91 22,54 Sub-representado 
Branca 

41,99 57,56 
Sobre-representado 

Preta 4,90 3,07 Sub-representado Paulista  

Parda  51,74 38,20 Sub-representado 

Branca 
41,36 69,60 

Sobre-representado 

Preta 5,37 2,25 Sub-representado 
Jaboatão dos 
Guararapes 

Parda 51,82 26,82 Sub-representado 

Branca 32,45 45,16 Sobre-representado 
Preta 5,58 2,87 Sub-representado Abreu e Lima 
Parda 60,28 51,96 Sub-representado 

   Fonte: Censo Demográfico 2000/ IBGE. 
 

               

 

O gráfico 04 realça a diferença nos dois extremos ( sem instrução ou menos 

de um ano de estudo e 15 anos ou mais de estudo) na educação entre brancos, 

negros e pardos, com 15 anos ou mais de idade,  do município de Recife.   
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Gráfico 04: sem instrução ou menos de um ano x 15 anos 
ou mais de estudo (Recife ) 
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Fonte: Censo Demográfico 2000/ IBGE. 

 

Gráfico 05: porcentagens acumuladas dos imputados (branco e não-branco) 
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Constam nos BO’s os registros de 1226 imputados. O gráfico 05 mostra que 

a porcentagem acumulada em 1º Grau Completo em não-branco é de 92,87%, 

contra 80,15% em cor branca . Em analfabeto, consta 10,9% de não-branco, 

contra 4,5%. Assim, os dados confirmam a diferença de acesso à educação 

formal de brancos e não-brancos. Por outro lado, há indícios de que essa baixa 

escolaridade é entendida pelos policiais como falta de esclarecimento que, por 

sua vez, indica menor poder de reclamação, dando margem a atitudes mais 
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arbitrárias e violentas. Nos trechos de entrevistas abaixo, essa relação é 

percebida. 

 
“[...] normalmente a tendência do policial militar é abordar aquelas 
pessoas que ele (policial) tem aquele poder de força sobre elas (as 
pessoas) e nesse contexto as pessoas de cor são normalmente 
paradas.” Major PM  
 
“[...] a força não é a mesma, a entrada não é a mesma, a escolha não 
é a mesma. Por exemplo, entre um branco e um preto, se escolhe 
primeiro o preto, digamos assim de cor negra.” Tenente PM 
 
“É um público que não traz tanto trabalho para o policiamento, 
normalmente é um público que não tem formação [...] permite que o 
policiamento possa cometer determinadas atitudes negativas e que não 
vai implicar uma responsabilidade no policial no futuro.” Capitão PM 
 

 
 

O baixo nível de esclarecimento da pessoa suspeita, na relação de poder, é 

campo fértil para que o policial, ou qualquer outro agente público não 

compromissado com a ética profissional, possa extrapolar o limite da legalidade. 

Assim, pode-se inferir que a percepção de que o suspeito apresenta um capital 

cultural baixo pode alterar a seletividade e a qualidade da abordagem. 

Considerando que, dos 1538 registros de imputados/suspeitos, a cor foi registrada 

em 1228, sendo 986 imputados e 242 suspeitos. Desses imputados, 195 (19,8%) 

foram declarados negros, enquanto 167 (17%), declarados brancos. O gráfico 06 

retrata a desigualdade do capital cultural entre brancos e negros imputados. 

Consta uma diferença em analfabeto de 10,7%, aumentando para 13,3% em 

1ºGrau incompleto, diminuindo para 12,4% em 1ºGrau completo e 9,6% no 

2ºGrau incompleto, havendo a partir daí praticamente uma superposição.   
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Gráfico 06: percentual acumulado, cor branca x cor negra ( entre os imputados) 

 
 

4,6

60,3

80,2
85,5

97,7 99,2 100,0

15,3

73,6

92,6 95,1

100,0100,0 100,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

analf 1grI 1grC 2grI 2grC supI supC

branca
negra

 

Para Oracy Nogueira (1997), o tipo de preconceito que ocorre na sociedade 

brasileira é o “preconceito de marca”, “na medida em que está relacionando aos 

elementos fenotípicos da população negra” (Santos, 2005, p. 45). Assim, tendo 

como premissa essa nuança do preconceito, há indícios de que a escolaridade é 

considerada como fator de embranquecimento nas relações raciais. Guardando 

as devidas proporções, na relação polícia e população, diante dos trechos das 

entrevistas acima, há evidências de que a escolaridade é considerada quando na 

avaliação para a escolha da pessoa que será abordada, bem como da forma 

como dar-se-á essa abordagem. Entretanto, como a escolaridade não é 

identificada por sinais externos, os policiais inferem a escolaridade ( nível de 

esclarecimento ) pela cor da pele. Assim, quanto mais clara for a cor da pele de 

um indivíduo, maior será a possibilidade de ser um indivíduo escolarizado, 

aumentando as chances de haver denúncias e reclamações.   
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Tabela 21: atividades dos suspeitos/imputados. 
Atividades Freqüência Grupo Ocupacional 

Desempregado  135  
Pedreiro/ajudante  32 3 
Ambulante  31 2 
Vigilante  24 2 
Zelador  24 2 
Motorista  19 3 
Comerciante  15 2 
Pintor  14 3 
Mecânico  13 3 
Carroceiro  13 2 
Comerciário  12 4 
Auxiliar ADM 11 4 
Serralheiro  8 3 
Eletricista  8 3 
Cobrador de kombi 8 2 
Agricultor  8 1 
Doméstica  7 2 
Copeiro  7 2 
Militar EB 6 4 
Lavador  6 2 
Marceneiro  5 3 
Flanelinha  5 2 
Cozinheiro  5 3 
Autônomo  5  
Técnico em informática/digitador 4 4 
Pescador  4 1 
Carpinteiro  4 3 
Cabeleireiro  4 3 

Obs: 1020 não informado36

               
Do universo de 33,7% dos registros que continham a ocupação dos 

imputados/suspeitos nos BO’s, a tabela 21 mostra as ocupações que, no mínimo,  

tiveram 04 registros. A partir da leitura dessa tabela, apesar dos 66,3% não 

informados, é possível fazer uma inferência da renda dos imputados e suspeitos 

registrados. Fica evidente que, diante das atividades listadas, os suspeitos e 

imputados possuem baixa renda. Quando se relaciona o quadro 08, montado por 

Hasenbalg e Silva (1999, p.221), para medir a diferença de posição 

socioeconômica, com dados do PNAD/1996, identificando grupo ocupacional, 

estrato, ocupações representativas e índice de status socioeconômicos, com a 

tabela 21, verifica-se que as ocupações estão concentradas entre os grupos 2 e 

                                                 
36 O número elevado de não informado, correspondente a 66,3% do total, ocorre em virtude da 
não preocupação do policial militar em preencher campo correspondente no BO. Isso dificulta uma 
análise mais detalhada das atividades e a conseqüente renda dos suspeitos e imputados. 
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3, entre os trabalhadores urbanos não-qualificados do estrato baixo superior, e os 

qualificados e semi-qualificados do médio inferior, confirmando a baixa renda.   

 
Quadro 08: Estratos ocupacionais, valores médios e ocupações representativas 

Grupo 
Ocupacional Estrato Ocupações Representativas ISS 

Médio 

1 
Baixo inferior: 
trabalhadores rurais 
não-qualificados 

Produtores agropecuários autônomos; 
outros trabalhadores na 
agropecuária;pescadores 

2,90

2 
Baixo superior: 
trabalhadores 
urbanos não-
qualificados 

Comerciantes por conta 
própria;vigias;serventes;trabalhadores 
braçais sem especificação;vendedores 
ambulantes;empregadas domésticas 

6,49

3 
Médio inferior: 
trabalhadores 
qualificados e semi-
qualificados 

Motoristas;pedreiros, mecânicos de 
veículos;marceneiros;carpinteiros;pintores e 
caiadores;soldadores;eletricistas de 
instalações. 

8,68

4 

Médio médio: 
trabalhadores não-
manuais, 
profissionais de nível 
baixo e pequenos 
proprietários. 

Pequenos proprietários na 
agricultura;administradores e gerentes na 
agropecuária;auxiliares administrativos e de 
escritório; reparadores de equipamentos; 
precistas e viajantes comerciais;praças das 
Forças Armadas. 

17,01

5 

Médio superior: 
profissionais de nível 
médio e médios 
proprietários. 

Criadores de gado bovino; diretores, 
assessores e chefes no serviço público; 
administradores e gerentes na indústria e no 
comércio; chefes e encarregados de seção; 
representantes comerciais. 

27,19

6 

Alto: profissionais de 
nível superior e 
grandes proprietários

Empresários na indústria; administradores e 
gerentes de empresas financeiras, 
imobiliárias e securitárias; 
engenheiros;médicos;contadores; 
professores de ensino superior; advogados; 
oficiais das Forças Armadas. 

44,06

Fonte: Hasenbalg e Silva ( 1999, p. 221) 
Obs: ISS Médio: Valor médio para o índice de status socioeconômico referente a 1996 ( 
PNAD/1996). 
 

 
Na leitura do gráfico 07, que revela o acumulado dos percentuais dos 

estratos mais o percentual dos desempregados, percebe-se, com maior nitidez 

que, quando se chega ao estrato baixo superior, caracterizado os trabalhadores 

urbanos não-qualificados, o percentual acumulado, contando com os 

desempregados, já é de 67%. Por outro lado, salta aos olhos a diferença entre as 

atividades desenvolvidas pelos interlocutores do rito “sabe com quem está 

falando?” (tabela 28) e as registradas nos BO’s pesquisados (tabela 21), 

indicando que o rito não é normalmente usado pelo público de baixa renda. 
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Verifica-se também que há um  significativo número de desempregados 

registrados nos BO’s, caracterizando ainda mais o público de baixa renda. 

 

Gráfico 07: percentual acumulado dos estratos registrados e desempregados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

p

p

v

p

c

100%92%

31% 34%

67%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Desempregado Baixo inferior Baixo superior Médio inferior Médio médio

%

 

Os dados coletados dos BO’s sinalizam que escolaridade inferior e baixa 

enda estão presentes entre os imputados e suspeitos registrados. Por outro lado, 

ara que se tenha uma visão da forma pela qual se manifesta o contato entre a 

olícia e a população, a fim de se aferir se há mudança de comportamento em 

irtude da área de atuação, necessário se faz identificar nas entrevistas a 

ercepção dos policiais no que tange à “geografia social” e se há alteração de 

omportamento. 

“Entre abordar na Avenida Boa Viagem e abordar lá dentro do Ibura, as 
abordagens são diferentes. É o mesmo policial, o mesmo armamento, a 
mesma viatura, é o mesmo curso de formação, os mesmos valores. Ele 
entra em Boa Viagem com medo do padrinho [...] e entra na periferia 
como se tivesse ali a carta branca para fazer o que quisesse [...] a 
sociedade sabe disso.” Tenente PM 

“Fica mais fácil hoje invadir um barraco do que invadir um prédio de 
luxo no Espinheiro ou em Boa Viagem.” Sargento PM 

“Eu tenho quase que certeza que nossa Polícia Militar está dividida 
entre a polícia do branco e a polícia do preto. Você chega numa favela, 
obviamente, só se chega gritando, mão na cabeça, isso e aquilo, só 
com os negros. Você chega em Boa Viagem, naquela Orla Marítima, 
você não desce com arma em punho e nem tão pouco gritando 
palavrada, até porque é um bairro nobre...” Soldado PM 
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“[...] até porque os afro-descendentes residem em áreas carentes, e há 
uma preferência do policiamento em trabalhar nessas áreas.” Capitão 
PM 

“Infelizmente, ainda continua um pouco desse preconceito. Geralmente 
nas abordagens em favelas, esses locais de risco, a princípio, algumas 
pessoas de cores escuras dão preferência na abordagem.” Soldado 
PM 

 

Pelos trechos das entrevistas acima, verifica-se que os policiais têm a nítida 

noção de haver uma “geografia social”, áreas onde o comportamento do policial 

sofre alterações. Essas, por sua vez, não dizem respeito às normas de segurança 

que todo policial deve observar no exercício de sua atividade, mas às práticas de 

negação da cidadania aos que residem nos bairros mais pobres. A negação da 

cidadania é um desserviço à democracia. 

Em Ramos e Musumeci (2005, p.171), 26,% da população responderam 

“não” à pergunta “você acha que a polícia deve esperar por autorização judicial 

para revistar residências em favelas?”. Apesar da vitória do “sim”, as autoras 

aduzem que o percentual do “não” ainda foi alto. Essa tolerância é reduzida para 

22,0%, na situação de revistar residências em bairros de classe média. Ora, 

quando um policial relata que “fica mais fácil hoje invadir um barraco do que 

invadir um prédio de luxo [...]”, deixa implícito o entendimento de que há uma 

maior tolerância à ilegalidade de invadir-se uma residência numa favela. 

Infere-se do que fora exposto, que a tolerância a esse tipo de ilegalidade o 

torna natural. Essa naturalidade, por sua vez, faz com que esse comportamento 

seja incorporado à cultura policial, ou seja, aos “traços que devem ser 

compartilhados por todos” (Monjardet, 2003, p. 163). Por outro lado, a preferência 

que se dá aos negros, mesmo numa área em que todos podem ser considerados 

pobres, reforça a continuidade do “estado de suspeita e vigilância” (Pires, 2003,p. 

26), bem como confirma a existência do componente ideológico que relaciona cor 

negra com criminalidade (Duarte, 2003,p. 197).  

Essa segregação geográfica dos grupos raciais (Hasenbalg, 1979,p.223) tem 

a sua origem na forma como se deu a libertação (Santos, 2001). Assim, a 

geografia social sinaliza que há regras específicas de comportamento ― não 

escritas, mas subentendidas― para cada espaço social. Em Boa Viagem, por 
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exemplo, reside o “padrinho37”, enquanto que os “afros-descendentes residem em 

áreas carentes, e há uma preferência do policiamento em trabalhar nessas 

áreas”. Essa “preferência” confirma o “estado de suspeita e vigilância” antevisto 

por Pires (2003,p. 26). 

Em Ramos e Musumeci (2005,p. 36), verifica-se que mais de um 

entrevistado negou existir “tratamento pouco cuidadoso nas favelas”, o que não 

foi confirmado nas entrevistas analisadas neste estudo. Entretanto, os grupos 

focais estudados pelas autoras supracitadas, deixaram claro que os policiais 

tendem a ser mais arbitrários nos subúrbios e complacentes na Zona Sul 

carioca38.  

Dos 190 bairros39 registrados nos BO’s como locais de residência dos 

imputados ou suspeitos, a tabela 22 mostra os 34 que mais foram registrados. 

Todos são populares, com exceção de Boa Viagem, apesar de que, dos 25 

registrados, 17 residem nas favelas Entra Apulso e Xuxa. A leitura dessa tabela 

indica que, quanto mais pobre é o bairro, maior é o número de registros, ou seja, 

maior é a chance de se encontrar pessoas  propensas a cometer ilicitudes ou 

suspeitas de vir a cometê-las. Apesar deste trabalho não ter como objeto de 

estudo a violência letal, de certa forma confirma o que foi descrito por Ignácio 

Cano e Nilton Santos (2001,p.86 ) quando argumentam que, na situação atual, 

não há como negar a relação entre “violência letal e pobreza40”. 

                                                 
37 Pessoa que detém poder ou que gravita em torno do poder, capaz de influir na vida profissional 

e pessoal do policial. 
38 Ramos e Musumeci (2005, p.87) 
39 Distribuídos dentre 22 municípios pernambucanos: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo 

Agostinho, Camaragibe, Carpina, Escada, Gravatá, Igarassú, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão 
dos Guararapes, Limoeiro, Moreno, Olinda, Palmares, Paudalho, Paulista, Recife, São Lourenço 
da Mata, Sirinhaém, Tacaimbó, Vitória de Santo Antão.  

40 Há autores que negam veementemente essa relação, pois há países de renda muito baixa com 
pouca violência letal. Outros chamam mais a atenção para a desigualdade , isto é, a pobreza 
face à riqueza. 
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Tabela 22: bairros de residência dos suspeitos/imputados 
 (mínimo de 13 registros) 

Bairros Registros Bairros Registros 
Coque 101 Areias 19 
Santo Amaro 65 Pau Amarelo 19 
Coelhos 60 Pina 19 
Ibura  50 Curado  19 
Mustardinha  43 Caetés 18 
Afogados 39 Prazeres 18 
São José 39 Mangueira 18 

Iputinga  39 Águas 
Compridas 17 

Rio Doce 37 Brasília 
Teimosa 17 

Água Fria 27 Bairro do 
Recife 15 

Casa Amarela 26 Beberibe 15 
Boa Viagem 25 Cavaleiro 15 
Jardim São Paulo 22 Imbiribeira 14 

Mangueira 21 Nova 
Descoberta 14 

San Martin 20 Fosfato 13

Torrões 20 Jardim 
Fragoso 13

Janga 20 Peixinhos 13
 

 

 Na percepção de Reis(2002), os policiais entendem que, quanto mais pobre 

for o bairro, maior será a chance de encontrar pessoas suspeitas. Ramos e 

Musumeci (2005,p.78), quando trabalharam a idéia de “geografia da dura”, 

identificaram que há uma relação entre local e tipo suspeito e que as ações 

policiais nos subúrbios e favelas tentem a ser mais violentas (Ramos e 

Musumeci,2005, p.87). Com isso, não causa surpresa o aparato policial redobrar 

vigilância nas áreas mais pobres. O “estado de suspeita e vigilância”, em relação 

aos negros, identificado por Pires (2003, p.26) no Alto Sertão da Bahia, no século 

XIX, guarda uma relação de semelhança com os dias atuais. 

Os registros nos BO’s revelam que baixa escolaridade incide em baixa-

renda que, por sua vez, repercute no espaço geográfico que se irá ocupar como 

moradia. É sabido que, desde a abolição, os negros e seus descendentes 

ocupam as periferias das cidades ( Santos, 2001), havendo uma segregação 

geográfica (Hasenbalg, 1979), aprofundando mais a desigualdade no acesso às 
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oportunidades, contribuindo assim para aumentar a discriminação (Costa Lima, 

2002). Por outro lado, as entrevistas indicam que o policial altera o seu 

comportamento quando atua em áreas mais pobres, o que não foi confirmado 

pelos policiais do Rio de Janeiro (Ramos e Musumeci, 2005, p. 36). Além disso, 

sugerem que os negros são priorizados nas abordagens, mesmo nas áreas mais 

carentes. 

Nessas circunstâncias, visualizam-se dois filtros. O primeiro, considera-se o 

fator social. A pobreza atrai a atenção do aparato policial. O segundo, considera-

se o fator racial, que é fundamentado pelo componente ideológico da relação raça 

e criminalidade. O primeiro, de caráter geral, verifica-se a ambiência; enquanto 

que o segundo, de caráter restrito, focaliza-se a cor da pele. Assim, o aparato 

policial acorre para a pobreza, na ânsia de controlar e vigiar; e, entre os pobres, 

esse mesmo aparato prioriza aos negros. O tratamento desigual, entre os iguais, 

aprofunda a desigualdade e retroalimenta a discriminação racial. 

 
 
4.3. O negro como indivíduo 
 

A atividade policial militar é uma das que mais se expõem ao rito “sabe com 

quem está falando?”, em virtude das próprias circunstâncias em que é 

empregada. Assim, é fundamental verificar se esse rito é fator interveniente na 

prática policial.  Inicialmente cabe identificar entre os profissionais, os que já 

passaram por essa experiência:  

 

Tabela 23: “sabe com quem está falando?” 
 Freqüência % 

Sim  350 77,3 
Não  61 13,5 
Não  lembro 42 9,3 
Total 453 100,0 

Obs: 16 não informados 
 
 

A leitura da tabela 23 faz conhecer que 77,3% dos policiais da amostra já 

passaram por essa situação, o que revela que esse fato é muito mais corriqueiro 
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do que se pensa. Em segundo momento, é importante verificar os profissionais 

que, durante a sua vida profissional, já priorizaram em abordar aos negros mesmo 

que depois abordassem aos brancos. 
 

Tabela 24: já priorizou abordar negros ou pardos ? 
 Freqüência % 

sim 208 45,0
não 254 55,0
Total 462 100,0

Obs: 7 não informado 
 
 
                           

Considerando que a tendência é ser politicamente correto nas respostas, a 

leitura da tabela 24 torna visível que  há um percentual significativo de policiais 

que assumem que já abordaram utilizando o “filtro racial”. Assim, torna-se 

possível fazer o cruzamento de “sabe com quem está falando?”  x  “já priorizou?”. 
 

Tabela 25: já priorizou x sabe com quem está falando? 
“sabe com quem está falando?” 

 
Sim  Não  Não lembro 

 Total 

Sim  164 19 22 205 
 Já priorizou ? 

Não  185 42 20 247 
Total 349 61 42 452 

Obs: 17 não informado 
 

Tabela 26: teste Qui-Quadrado de Pearson 
( sabe com quem está falando? x já priorizou?) 

 
Valor estatístico Grau de liberdade Nível de significância 

Qui-Quadrado de Pearson  
5,275 1 

,022 

Número de casos válidos 410   

              

A leitura da tabela 25 revela que, dos 205 policiais que já abordaram em 

virtude da cor, 164, representando 80%, já passaram pela experiência do rito 

“sabe com quem está falando?”. Quando se considera os  247 policiais que 

afirmam não ter abordado em virtude da cor, 185, representando 74,8%, já 

passaram pela experiência do rito. Assim, verifica-se uma diferença em favor 
do sim/sim de 5%. Aplicando o teste Qui-Quadrado de Pearson ( tabela 26 ), 
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para verificar o nível de associação entre as duas variáveis ( sabe com quem está 

falando? e Já priorizou?) a partir da hipótese nula de que as variáveis envolvidas 

são independentes, verifica-se que há uma rejeição à hipótese nula a um nível de  

significância de 0,022 , ou seja, menos de 2,2%, significando dizer que a variável 

“já priorizou?” é dependente do rito “sabe com quem está falando?”.  

 

Tabela 27: cor do interlocutor 

Cor de quem disse: “sabe com que está falando?” Freqüência % 

Branca  228 62,1 
Parda  68 18,5 
Não  lembro 48 13,1 
Outra  9 2,5 
Amarela 8 2,2 
Negra  6 1,6 
Total 367 100,0 

Obs: 102 não informado  
               

Quando se verifica qual a cor de quem disse o rito “sabe com quem está 

falando?”, percebe-se que 62,1% são da cor branca, 18,5% são pardos e 1,6% 

negros. Nessa perspectiva, fica evidente a cor predominante de quem utiliza esse 

rito. Portanto, as leituras da tabelas 25 e 27 sinalizam que os policiais podem 

priorizar abordar às pessoas negras e pardas em virtude de experiências 

anteriores constrangedoras em que teveram a sua autoridade ameaçada por 

pessoas de cor branca.  Os trechos de entrevistas abaixo revelam bem o 

constrangimento dessa situação. 
“Ele era um juiz, eu não era nada, era só um soldadinho [...]” Cabo PM 
 
“Era um branco empaletozado. Fui abordar o cara, ele perguntou se eu 
sabia com quem estava falando. Disse que não, porque não estava 
escrito na testa.” Soldado PM 
 

 

Diante do rito, o Cabo assumiu uma posição de total aceitação, sem 

demonstrar revolta; enquanto que o Soldado deixou transparecer um sentimento 

de indignação, que o motivou a responder uma afronta com outra.   
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Tabela 28: atividades dos interlocutores 

 Atividades  Freqüência % 

Advogado 99 29,3 
político/assessor  58 17,2 
Juíz e promotor 33 9,8 
oficial PM 26 7,6 
não lembro 22 6,5 
Parente de político 18 5,3 
Parente de oficial PM 17 5,0 
empresário/parente 12 3,5 
Militar 10 3,0 
oficial FFAA/parente 8 2,3 
estudante de direito 7 2,1 
médico/parente 5 1,5 
desembargador/procurador 4 1,2 
Imprensa 4 1,2 
funcionário público 4 1,2 
oficial de justiça 3 0,9 
Delegado 2 0,6 
policial federal 1 0,3 
Desocupado 1 0,3 
Vendedor 1 0,3 
Bancário 1 0,3 
Total 338 100,0 
Obs: 131 não informado 

 
 

A leitura da tabela 28 sinaliza alguns pontos interessantes. O primeiro é que 

há uma concentração significativa de profissionais ligados à área do Direito, 

havendo inclusive desembargadores, procuradores, juízes e promotores. Assim, 

fica patente que o rito é utilizado pelos indivíduos que mais deveriam cobrar a 

aplicação plena da lei.  
“[...] eu não sei se era o juiz da cidade de [...] mas era uma autoridade.” 
Tenente PM 
 
“Normalmente são pessoas de cor clara, brancos. Nível de instrução 
superior. Na maioria das vezes profissionais da área do direito.” 
Sargento PM 
 
“[...] ele retrucou e perguntou se o reconhecia, eu disse que não. Ele 
era o promotor público.” Soldado PM 
 

 

Dentre os 338 policiais que informaram ter passado pela experiência do rito, 

33, representando 9,8%, responderam que o interlocutor do rito fora um juíz ou 



 98

promotor. Levando-se em conta o Estado de Pernambuco, tem-se 442 juízes e 

318 promotores, num total de 760; desses, 33, representando 4,3%, já utilizaram 

o rito. A idéia que perpassa pelos policiais nesses momentos é da real 

possibilidade de ser punido “pela tentativa de fazer cumprir a lei” (Damatta, 1997, 

p. 216 ). Ao ver que será tratado de forma impessoal, o interlocutor, ainda em 

anonimato, utiliza-se do rito para revelar a sua  “ identidade social”.  

Outra concentração significativa identificada na tabela 28 é formada pelos 

políticos e seus assessores. Há também um número significativo de oficiais PM 

com práticas desse tipo, desestimulando o policial em serviço a aplicar a lei. 

Damatta (1997,p.191) expõe que os parentes das autoridades, quando se utilizam 

do rito, refletem uma “consciência”  da verticalização social e da posição que 

ocupam nessa escala. Nas entrevistas, também foram identificados casos de uso 

do rito por pessoas que detinham poder econômico ou mesmo gravitavam em 

torno do poder.  

“[...] parecia ter algum poder de influência para se dirigir dessa forma 
[...] ele era branco, bem trajado [...]” Major PM 
 
“[...] pessoas que demonstravam ser abastadas em termos de 
recursos financeiros [...]” Capitão PM 
 
“[...] pessoas que trabalham ligadas a autoridades, a políticos. Isso 
aí independe de cor.” Soldado PM 
 

 

Em regra, o rito é utilizado como uma forma de imposição, de quem tem 

“força” para retaliar ou mesmo punir caso seja tratado como um indivíduo, um 

cidadão igual a qualquer outro que tem a obrigação de cumprir a lei. Em 

conseqüência, existe um comportamento que violenta e estabelece uma lógica 

não dita, mas real: a diferença de cidadania.  

As experiências dos policiais confirmam o que foi visto por Damatta (1997), 

pois o rito “sabe com quem está falando ?” é  predominantemente utilizado pelos 

que estão localizados nos estratos sociais superiores; além disso, a cor branca 

assume preeminência entre os que utilizam o supracitado rito. Infere-se que, 

quando o policial procura aplicar a lei indistintamente, inclusive sem utilizar o filtro 
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racial para selecionar quem deve ou não cumprir as disposições legais, o rito é 

acionado para lembrá-lo da hierarquia social (e também racial) que existe. Em 

conseqüência, os que devem ser tratados de forma pessoal são os detentores de 

poder, que normalmente são brancos. Os que devem ser tratados de forma 

impessoal, como qualquer indivíduo ou cidadão, estão localizados nos estratos 

mais baixos da sociedade, onde há a predominância de negros e pardos.  

Essa situação também guarda relação com o que fora dito por Holloway 

(1997,p.264), quando salientou que as instituições policiais foram criadas para 

vigiar uma parcela específica da população, bem como preservar a manutenção 

do status quo. Entretanto, quanto à idéia de que os policiais priorizem abordar 

negros e pardos em virtude do rito “sabe com está falando?”, os dados aqui 

levantados não possibilitam confirmar categoricamente tal suposição.    

 
 
 
4.4. Filtragem racial: a desconstrução da democracia racial 

 
 

Em Amar (2005,p.236), foi visto que o “filtragem racial” ocorre quando um 

policial seleciona um carro para ser revistado em virtude da cor do seu condutor. 

Como não há dados em relação ao número de condutores, por cor da pele, que 

trafegam nas principais rodovias da Região Metropolitana do Recife, ainda não há 

condições de aferir, por meio direto, se há uma sobrerepresentação de negros 

condutores na seleção de veículos que são parados. Enfrentando também essa 

dificuldade no Rio de Janeiro, Ramos e Musumeci (2005,p. 210) procuraram 

verificar a existência do filtragem racial a partir dos dados dos 2250 questionários 

aplicados entre a população. Analisando as respostas dos respondentes que 

possuíam carro e que já foram parados pela polícia, verificaram que havia “uma 

sub-representação de negros parados nas blitzes”.  

No presente estudo, a fim de aferir se havia “filtragem racial” nos veículos 

parados para vistorias, os policiais militares responderam às perguntas 21, 24 e 

30, representadas nas tabelas 29, 30 e 31, respectivamente.  
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Tabela 29: cor do suspeito x tipo de carro ( Profissionais) 
O mais suspeito Freq. % 

Independe  259 56,7 

Negro dirigindo carro de luxo 99 21,7 

Outro  31 6,8 

Branco dirigindo carro popular 18 3,9 

Negro  dirigindo carro popular 17 3,7 

Negro dirigindo carro popular velho 12 2,6 

Branco dirigindo carro de luxo 12 2,6 

Branco dirigindo carro popular velho 9 2,0 

Total  457 100,0 

Obs: 12 não informado 

 

A tabela 29 revela que, com exceção da opção independe, os profissionais 

consideram que a situação mais suspeita entre pessoas negras e brancas, 

quando na direção de um veículo, é a negra dirigindo um carro de luxo. Nesse 

aspecto, não havendo qualquer referência a outras variáveis, pode-se deduzir que 

a cor constitui o ‘filtro” principal de suspeição. 

 
Tabela 30: prioridade 01 para parar um veículo (profissionais) 

Situação Freqüência 

Independe  145 

Carro de luxo dirigido por 
negro 77 

Carro popular dirigido por 
negro 33 

Carro popular dirigido por 
mestiço 28 

Outro  21 

Carro de luxo dirigido por 
branco 19 

Carro popular dirigido por 
branco 17 

Carro de luxo dirigido por 
mestiço 11 

 
Os dados da tabela 30 sinalizam que os profissionais tendem a priorizar na 

seleção para se fazer uma abordagem nas duas situações (carro de luxo e carro 

popular), com exceção da opção independe, primeiro os negros, depois os 

mestiços e, por último, os brancos.  
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Tabela 31: cor do menos suspeito x tipo de carro ( Profissionais) 

O menos suspeito Freq. % 

Independe  239 53,1 

Branco dirigindo carro de luxo 78 17,3 

Branco dirigindo carro popular velho 30 6,7 

Outro  30 6,7 

Negro dirigindo carro de luxo 24 5,3 

Branco dirigindo carro popular 21 4,7 

Negro dirigindo carro popular velho 20 4,4 

Negro dirigindo carro popular 08 1,8 

Total  450 100,0 

Obs: 19 não informado 

 

Os resultados da tabela 31 confirmam o que já havia sido identificado, para 

os profissionais o menos suspeito é uma pessoa branca dirigindo um carro 
de luxo. Alunos do CFSD, quando questionados se já presenciaram policiais 

agindo de forma discriminatória, descreveram também situações que confirmam o 

filtragem racial em blitz de trânsito. 

“fui abordado, mandaram que eu deitasse no chão, tendo outro 
tratamento o motorista do carro que foi abordado em seguida.” Aluno 
de cor negra 

“íamos dar aulas de Educação Física, fomos abordados, porém os 
policiais interrogaram mais meu amigo por ser negro, estávamos em 
seu carro.” Aluno de cor branca 

“os policiais abordaram um Vectra e um Fusca. Liberando o primeiro, 
sem que eles (ocupantes) saíssem do carro; enquanto que, no 
segundo, todos saíram.” Aluno de cor negra   

 

A tabela 32 espelha as respostas das três categorias no caso hipotético em 

que um trio de policiais havia sido informado pela CIODS sobre a existência de 

uma pessoa suspeita em determinada rua, ao chegar na rua o trio avistou dois 

homens em deslocamento, trajados de forma semelhante, em lados opostos da 

rua, sendo um branco e outro negro, devendo o trio escolher o primeiro a ser 

abordado. Na primeira situação (Trio_ten), o respondente apenas está 

observando o trio de policiais trabalhar, tendo de responder qual seria a tendência 
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desse trio. Na Segunda situação (Você_trio), o respondente é parte integrante do 

trio, tendo que responder qual seria a sua tendência.  

 

Tabela 32: tendência do trio (percentagem) 

Profissionais Alunos CFO Alunos CFSD Quem primeiro será 

abordado? 
Trio_ten Você_trio Trio_ten Você_trio Trio_ten Você_trio 

Branco depois negro 8,3 11,0  5,2 3,9 11,9 

Negro depois branco 51,3 28,0 83,1 27,3 67,9 26,4 

Nenhum  7,2 9,7 1,3 2,6 5,0 6,9 

Outra  32,1 51,3 15,6 64,9 23,2 54,7 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Obs: 13 não informado (trio_ten) e 15 não informado (você_trio) profissionais; 1 não informado 
(trio_ten) e 1 não informado (você_trio) 
Alunos CFO; 18 não informado (trio_ten) e 16 não informado (você_trio) alunos CFSD.  
 

Conforme mostra a tabela 32, entre os alunos do CFO no Trio_ten ninguém 

respondeu que o trio tenderia a abordar primeiro ao branco. Nas três categorias, 

em Trio_ten, verifica-se que os percentuais de negro depois branco são bem 

superiores aos percentuais de outra; entretanto, em Você_trio, a situação se 

inverte. Em outra, os policiais geralmente responderam que abordariam o mais 

próximo; abordariam a ambos de forma simultânea, ou abordariam o que 

apresentasse uma atitude mais suspeita, não havendo qualquer motivação racial. 

Ora, o que é alternativa para si mesmo, não o é para os demais. Assim, a leitura 

que se pode fazer desse fenômeno é que é mais fácil reconhecer o preconceito 

nos outros do que em si mesmo, confirmando o “preconceito de ter preconceito” 

de Florestan Fernandes (Schwarcz,2001,p.21). 

Em relação aos profissionais, houve uma redução de 15% entre os que já 

abordaram em virtude da cor (tabela 24: 45%) e os que assumiram que tenderiam 

a priorizar abordar ao negro (tabela 32: 28%). Apesar dessa redução, o 

percentual continua alto. Quanto aos alunos, os percentuais em Você_trio 

sinalizam a tendência de continuidade do filtragem racial. 
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Reis (2002, p.189), ao fazer o experimento das fotos com 30 policiais em 

Salvador-BA, em que os policiais deveriam escolher a foto que mais se 

aproximasse do suspeito policial, verificou que 14 policiais retiraram as fotos de 

homens negros, com a justificativa de que esses compõem  a maioria dos que 

cometem delitos; enquanto que 5 também escolheram fotos de homens negros, 

com a justificativa de que os outros policiais consideram os negros suspeitos. Ora, 

entre os 14 primeiros, pode-se identificar o componente ideológico da relação 

raça e criminalidade, que procura dar um viés técnico à prática de selecionar os 

negros e pardos, encobrindo o racismo. Entre os 5 últimos, encontra-se o 

“preconceito de ter preconceito”. Outrossim, o experimento das fotos confirma o 

filtro racial identificado na tabela 32.  

Entre os entrevistados, prevaleceu a percepção de que a tendência do trio 

era a de abordar primeiro ao negro. Confirmando o que foi visto na pesquisa 

quantitativa. 

“[...] por instinto, iria coincidir com o máximo racismo, é lógico.” 
Sargento PM 

“O cara vai logo ao negro, sempre foi assim, sempre vai ser assim.” 
Soldado PM 

“ De imediato o preto, digo sem medo de errar.” Soldado PM 

“O negro, com certeza.” Capitão PM 

 

Por outro lado, quando questionados sobre qual seria a sua tendência caso 

fizesse parte do trio, houve uma alternância entre abordar o mais próximo, 

abordar aos dois ou o que apresentasse atitude mais suspeita, confirmando 

também os dados quantitativos. Apesar disso, quatro policiais indicaram que 

tenderiam a priorizar abordar ao negro. 

“Abordaria os dois [...] caso não fosse possível, a tendência seria 
abordar ao negro, por uma questão cultural.” Capitão PM 
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“Em primeiro lugar abordaria ao negro.” Capitão PM 

“Talvez o negro, inconscientemente.” Tenente PM 

“No início da minha carreira, eu iria pela ação mecânica. Hoje, eu 
pondero mais [...]” Sargento PM 

 

A experiência de ser selecionado para uma abordagem, em virtude da cor da 

pele, foi vivenciada, inclusive, por alguns alunos do CFSD. Em seus relatos, os 

alunos demonstram identificar o componente racial que motivou a abordagem. 

“em uma festa, fui o único do meu grupo a ser revistado, acho que por 
ser negro.” 

“estava indo para o campo com a camisa do sport, fui revistado por 
completo de maneira bruta.” Aluno de cor negra 

“abordaram um oficial do Exército, que estava à paisana, e o trataram 
mal, presumo que por ele ser negro. Mas a casa caiu para os policiais.” 
Aluno de cor parda 

 

Outra situação que pode dar indícios da  filtragem racial é o próprio registro 

da iniciativa de emprego da guarnição policial. Normalmente as guarnições são 

empregadas por iniciativa própria, quando acionadas pela CIODS ou quando 

solicitadas pela população. Assim, para aferir se há “filtragem racial”, deve-se 

isolar e analisar a primeira situação: quando a guarnição é empregada por 

iniciativa própria. 

Em Olinda, das 167 pessoas que foram registradas em BO’s, 58 foram 

abordadas a partir da iniciativa dos componentes da guarnição. Desses 5841, 27 

são pardos, correspondendo a 46%; 3 são brancos, correspondendo a 5%; e, 11 

são negros, correspondendo a 19%. Como os brancos correspondem a 41,12% 

da população total do município; os pardos, a 51,68%; e, os negros, a 5,4%, 

verifica-se que os pardos e brancos estão sub-representados na iniciativa da 

guarnição em abordar, enquanto que os negros estão sobre-representados.  
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Tabela 33: população branca, parda e negra de Olinda 
População Abordagem com iniciativa própria 

Cor 
 % Freq. % 

Branca  151.276 41,12 3 5,0 

Parda  190.131 51,68 27 46,0 

Negra  19.980 5,43 11 19,0 

 

Gráfico 08:  população de Olinda x iniciativa própria 
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Através do gráfico 08 visualizam-se, com maior nitidez, a sub-representação 

da cor branca (5%) e parda e a sobre-representação da cor negra (19%) na 

iniciativa própria na abordagem.    

 

Em Paulista, das 83 pessoas que foram registradas em BO’s, 28 foram 

abordadas a partir da iniciativa dos componentes da guarnição. Desses 2842, 12 

são pardos, correspondendo a 42,8%; 9 são brancos, correspondendo a 32,1%; 

e, 4 são negros, correspondendo a 14,2%. Como os brancos correspondem a 

42,2% da população total do município; os pardos, a 51,6%; e, os negros, a 4,4%, 

verifica-se que os brancos e pardos estão sub-representados, enquanto que os 

negros estão sobre-representados. 

 

                                                                                                                                                    
41 Entre esses 58, 16 indivíduos não tiveram a sua cor registrada; quanto à categoria “amarela”, 

que teve apenas um  registro,  ela não foi considerada para efeito deste estudo.  
42 Entre esses 28, 03 (três) indivíduos não tiveram a sua cor registrada. 
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Tabela 34: população branca, parda e negra de Paulista 
População Abordagem com iniciativa própria 

Cor 
 % Freq. % 

Branca  
111.209 42,41 9 32,1 

Parda  
135.497 51,67 12 42,8 

Negra  
11.517 4,39 4 14,2 

 
 
 
 

Gráfico 09: população do Paulista x iniciativa própria 
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Pela leitura do gráfico 09, visualizam-se as sub-representações de branca 

(32,1%) e parda (42,8%) e a sobre-representação da cor negra (14,2%) na 

iniciativa própria da guarnição em abordar. Verifica-se que as diferenças entre 

população e iniciativa própria apresentam aproximadamente 10 pontos 

percentuais.    

Em Recife, das 938 pessoas que foram registradas em BO’s, 378 foram 

abordadas a partir da iniciativa dos componentes da guarnição. Desses 37843, 

175 são pardos, correspondendo a 46,3%; 55 são brancos, correspondendo a 

14,5%; e, 70 são negros, correspondendo a 18,5%. Como os brancos 

correspondem a 45,76% da população total do município; os pardos, a 47,86%; e, 

                                                 
43 Dentre esses 378, 73 indivíduos não tiveram a sua cor registrada; bem como, a categoria 

“amarela”, com cinco registros, não foi considerada para efeito deste estudo. 
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os negros, a 5,36%, verifica-se que os pardos foram representados; os brancos, 

sub-representados; e, os negros, sobre-representados.  

Tabela 35: população branca, parda e negra de Recife 
População Abordagem com iniciativa própria 

Cor 
 % Freq. % 

Branca  
651.161 45,76 55 14,5 

Parda  
681.065 47,86 175 46,3 

Negra  
76.222 5,36 70 18,5 

 

 

Gráfico 10: população do Recife x iniciativa própria 
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Através do gráfico 10, verifica-se que a cor parda está representada com 

46,3%. Apesar disso, a cor branca permanece sub-representada e a cor negra, 

sobre-representada.  

Durante as entrevistas, foi percebido o rubor facial dos que relataram que já 

abordaram tendo como filtro a cor da pele. Esse constrangimento sinaliza que 

havia um entendimento das implicações e desdobramentos da abordagem 

realizada. 

“lamentavelmente, com franqueza, eu tenho que dizer que sim [...] 
talvez por influência [...] talvez por ser uma forma da gente se livrar de 
um problema [...] isto já aconteceu.” Major PM 

“Numa abordagem a coletivos mesmo, a gente escolheu alguns, sendo 
que os poucos escolhidos, geralmente eram as pessoas negras [...]” 
Tenente PM  
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“Já me deparei com algumas situações que posteriormente me 
arrependi.” Capitão PM 

“Já aconteceu comigo e não acredito que esteja isento de não 
acontecer de novo, pois no dia-a-dia, nessa questão de abordar, fazer 
uma triagem para abordar, a tendência é falhar nisso aí.” Soldado PM 

 

Alguns alunos do CFSD relataram suas experiências em abordagens, 

quando estavam em coletivos. Os relatos confirmaram que os policiais geralmente 

utilizam o filtragem racial na seleção dos supeitos. 

“o negro que estava ao meu lado foi revistado e eu, não.” Aluno de cor 
branca 

“eu, não. Mas já presenciei casos em que os policiais, nos ônibus, só 
revistaram as pessoas negras.” Aluno de cor negra  

 
Por outro lado, constatou-se que alguns policiais procuraram atribuir suas 

ações ao fortuito ou mesmo à mecânica, tentando assim atenuar a culpa do 

cometimento da discriminação.  

“já, infelizmente. A gente sempre no dia-a-dia, infelizmente, acontece 
esse imprevisto.” Soldado PM 

“[...] a questão do preconceito dentro da polícia não existe de fato, de 
forma forte, o que existe é uma ação mecânica [...] às vezes até a 
minha própria ação de abordagem é uma ação mecânica [...] de uns 
anos para cá, eu tenho tentado [...] talvez não reverter, mas talvez dar 
uma eliminada nessa questão de, toda vez, tem um grupo lá, um ou 
dois de cor e o restante branco, eu vou logo no de cor, estou 
tentando reverter isso.” Sargento PM 

“[...] mas a própria tropa quando está com a gente, em situação de 
abordagem, ela ( a tropa ) vai na frente e vai abordar sempre aqueles 
que são negros, a tropa vai fazer isso, é automático.” Tenente PM 

 
 
Em Howard Winant, apud Amar (2005, p. 234), foi constatado que o racismo 

não é considerado apenas quando há intencionalidade na sua prática, mas pelos 

resultados negativos advindos. Assim, mesmo alegando “ação mecânica” ou 

“imprevisto”, o racismo não deixou de estar presente. Por outro lado, às vezes, ao 

tentar ser politicamente correto, não assumindo discriminar em virtude da cor da 

pele, o policial deixava transparecer, em seu discurso, a carga preconceituosa 

que carregava, caindo assim em contradição. 
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“[...] muitos negros, às vezes, têm o espírito e a alma brancas, que 
muitos brancos não têm.” Cabo PM 

“com certeza, primeiro a patrulha vai abordar o negro [...] apesar que 
muitos brancos não são dignos de honrar a roupa que veste e o 
negro, sim.” Soldado PM 

“[...] tenho um soldado que está comigo amanhã, um pretinho, um 
negrinho, mas é um negro da alma branca.” Cabo PM 

 

 
 
 
4.5. A percepção do racismo institucional na comunidade policial 
 

Normalmente, os policiais apresentam dificuldades em discutir sobre 

preconceito ou discriminação racial, por ser ainda um tema tabu, um lugar 

proibido. Apesar disso, durante as entrevistas, a maioria dos policiais relatou que 

os negros são priorizados nas abordagens policiais. 

 “Normalmente, numa abordagem, se aborda primeiro aos pretos.” 
Soldado PM 

 “Os negros são mais olhados diferentemente pela polícia.” Sargento 
PM 

“[...] até, às vezes, pela aparência, no caso, a cor negra, muita gente vai 
por uma questão do cabra ser negro.” Cabo PM 

“Com certeza, existe realmente essa discriminação no ato da 
abordagem. Numa simples abordagem você vai discriminar, não sei 
o porquê, mas a preferência da abordagem é, com certeza, a pessoa de 
cor, o negro.” Tenente PM 

“Tenho 10 anos de Corporação e nenhum oficial hoje que tem esse 
tempo  [...] poderia dizer que nunca presenciou, acho que todos 
poderiam dizer que já presenciaram.”Tenente PM 

 

 
Essa preferência ao negro na abordagem, parece confirmar a tradição 

racista atribuída ao aparato policial por Mariano (2004, p.20), bem como tende a 

sustentar a continuidade da vigilância sobre a população negra e mestiça. Em 

Sampaio (2003, p. 82 ), verificou-se que, na definição de racismo institucional, ora 

hegemônica na Inglaterra, perpassa a idéia de que seja uma prática coletiva, ao 
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invés de ações esporádicas ou isoladas. No depoimento em que se disse que 

“todos poderiam dizer que já presenciaram” fica explícito a banalidade dessas 

ações. Por sua vez, essa normalidade sinaliza que essas práticas foram 

incorporadas à cultura policial, ou seja, fazem parte dos “traços compartilhados 

por todos” ( Monjardet, 2003,p.1630). Por outro lado, houve casos em que os 

entrevistados negaram agir com discriminação racial, mas confirmaram a 

preferência em abordar ao negro.  

 
“Quando estou pela cidade e estou à paisana, a gente vê, qualquer 
abordagem, não pode passar um negro e a turma vai logo abordando, 
é o preconceito racial”. Sargento PM 

 
 

Torna-se evidente a tentativa do entrevistado em não assumir que já 

presenciara atos de discriminação racial, estando no exercício da atividade 

policial. Por sua vez, há o caso do policial negro que reconhece haver a 

preferência em se abordar aos negros, que, inclusive, declara que há policiais 

negros que também discriminam, mas que pessoalmente não discrimina. 

 
“A população já vê isso, já discrimina o próprio negro. Então, o policial 
militar, por pertencer à sociedade, vive isso, porém não é 100%. Há 
casos de policiais negros vivenciarem isso. Eu, particularmente 
negro, não vivo.” Sargento PM 

 

 Essa tendência em dizer que o policial militar apenas é um espelho da 

sociedade, já fora identificada por Ramos e Musumeci (2005,p.39). A utilização 

desse “lugar-comum”, usando termo de Jacqueline Muniz44,  tende a diminuir o 

sentimento de culpa do policial ou mesmo isentar a Corporação. Por outro lado, 

quando um policial negro declara que outros policiais negros também 

discriminam, realça a concepção de que há uma “identidade policial45” que, por 

sua vez, subordina a inclinação que seria de um policial negro não discriminar 

outro negro. Nessa perspectiva, as relações raciais são plenamente desfavoráveis 

aos negros, confirmando que a atividade policial constitui uma área “dura46”.  

                                                 
44 Apud Ramos e Musumeci (2005,p.39)  
45 Ramos e Musumeci (2005,p.49) 
46 Sansone (1996,p.210) 
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Quando questionados se já presenciaram ou já travaram algum diálogo sobre 

a preferência que se dá na abordagem aos negros, normalmente os policiais 

relataram que nunca presenciaram esse tipo de diálogo, entretanto já haviam 

presenciado brincadeiras que envolviam a cor negra. 

“A brincadeira surge normalmente [...] a brincadeira surge. Ninguém nunca 
conversou comigo a respeito dessa situação, mas que brinca, brinca” Soldado 
PM 

“[...] acho que uma vez ou duas já escutei. Uma forma até, nessas duas vezes, 
em tom de brincadeira.” Sargento PM 

“[...] quando colocamos o preto, somos viúvo ou somos Zorro, porque é o 
que dizem. Olha lá! Vem ali o Zorro. Não, rapaz. Ele está viúvo. Uma gozação, 
não é?” Cabo PM 

“Já ouvi comentários pejorativos [...] é aquele neguinho com cabelo rastafari. 
Termos mais pejorativos. Mas preferência não.” Capitão PM 

“Não conversar, mas proceder.” Tenente PM 

 

No seu estudo, Ramos e Musumeci (2005,p.167) verificaram que 59,9% dos 

entrevistados responderam que a polícia é tão racista quanto o restante da 

sociedade, enquanto 29,7% responderam que é mais racista. Assim, os dados 

sugerem que a própria população assume esse “lugar-comum” da polícia como 

espelho da sociedade. Entretanto, em um Estado Democrático de Direito, as 

instituições não deveriam refletir a desigualdade de tratamento nas relações 

raciais 

Nessa situação, torna-se mister identificar qual a percepção dos 

profissionais sobre o racismo institucional. O gráfico 11 mostra que 65,1% dos 

profissionais têm a percepção de que as pessoas de cor negra são abordadas em 

primeiro lugar, enquanto que 34,9% responderam que não há preferência.  
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Gráfico 11 : percepção do racismo institucional 
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Tabela 36: motivo da preferência em abordar 
aos negros/pardos (percentagem) 

Motivo da preferência Profissionais 
Questões culturais 

22,6 
Maioria dos presos/detidos é negra ou parda 

21,9 
Maioria dos negros/pardos mora em favelas 

14,3 
Não sei explicar 

10,9 
Falha na formação policial 

10,4 
Não há preferência 

9,5 
Ocorre de forma automática 

5,4 
Outra  

5,0 
Total  

100,0 
 Obs: 27 não informado 

 
A  tabela 36 torna visível, pela perspectiva dos profissionais, as causas da 

prioridade em abordar aos negros e pardos. Aproximadamente 22% responderam 
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que a causa era que a maioria dos presos/detidos é negra ou parda. Inferindo-

se daí, que a cor negra ou parda é fator predisponente para o cometimento do 

crime. Ora, isto é o “crime na cor”(Pires,2003). Entre os entrevistados, o “crime 

na cor” também foi identificado. 
“[...] a velha cisma que se tem [...] aquela visão que se tem que o 
negro é ladrão [...] comigo não acontece, graças a Deus.” Sargento PM 
 
“[...] talvez dentro da maioria dos policiais esteja aquilo ali marcado e 
que leva a imaginar que um criminoso possa haver a maior 
probabilidade de ser um negro ao invés de um branco.” Tenente PM 
 
“[...] que a maioria dos pretos que a gente vê está em decadência, 
por isso que há geralmente essas abordagens sempre mais com pretos, 
primeiro lugar com os pretos.” Soldado PM 
 

Esse estereótipo do negro como tendente ao crime torna válida a definição 

de racismo institucional trabalhada por Sampaio (2003, p.82), quando expõe que 

o racismo institucional “pode ser visto ou detectado em processos, atitudes e 

comportamentos que totalizam em discriminação por preconceito involuntário, 

ignorância, negligência e estereotipação racista” (grifos nossos). Dos vinte e 

quatro entrevistados, apenas um foi peremptório em afirmar que não há 
preferência, entretanto entrou em contradição ao relatar que “uma parte” pode 

não estar fazendo o que deveria fazer, ou seja, uma parcela do efetivo policial 

pode estar discriminando. O Soldado PM que assim declarou, procurou, durante 

toda a entrevista, esquivar-se do tema para não comprometer-se. 

Em geografia social, foi verificado que o policial tende a mudar de 

comportamento de acordo com a mudança do espaço social. Na pesquisa 

quantitativa, 14,3% responderam que o motivo da preferência era que maioria 
dos negros/pardos mora em favelas, complementando o que já fora identificado 

em geografia social. As entrevistas, por sua vez, revelaram que essa é uma 

temática recorrente. 
“ a relação pobreza ainda existe, persiste, e normalmente há uma 
associação, não sei que inconsciente, coletiva, de quem está, vamos 
dizer, naquela condição de pobre, com aquele biótipo, com aquela 
cor, termina sendo alvo de diferenciação.” Capitão PM  
 
“ eu tenho assim uma ligeira impressão que isso ( a discriminação racial 
) acontece às vezes [...] decorrente da própria pobreza, e até porque a 
pobreza traz em si um aspecto de marginalização.” Soldado PM 
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“ quer queira, quer não, é na comunidade pobre, carente, onde a gente 
encontra a maior quantidade de meliantes, não é? De marginais.” 
Capitão PM 
 
“ o negro mora em favela, lugares assim, que dá suspeita a 
abordagem do elemento.” Sargento PM 

 
Os relatos indicam que os policiais tendem a relacionar cor negra, pobreza e 

marginalidade. Apesar de ser uma relação estapafúrdia, pois não existe nenhum 

gene que seja determinante biológico da violência, nem tampouco a pobreza é 

fator determinante da marginalização, os relatos deixam transparecer a idéia de 

que o fator pobreza antecede ao fator cor da pele na determinação do suspeito.  

A acreditar-se na perspectiva explícita no parágrafo anterior, haveria mais 

preconceito de classe do que preconceito racial, apesar do primeiro não excluir 

totalmente o segundo. Nesses termos, a veste assumiria preponderância na 

identificação do suspeito. Entretanto, quando se verifica na tabela 32 no subitem 

“filtragem racial”, essa idéia se esvai, pois na situação citada em que dois homens 

estão vestidos de forma semelhante, não há condições de se aferir a situação 

social de ambos. Um Sargento, quando questionado sobre a situação em que 

uma patrulha se deparava com dois homens em rua erma, ambos maltrapilhos, 

qual seria a provável reação dessa patrulha, respondeu que “normalmente ela iria 

abordar ao negro, pois iria alegar que o branco era mendigo”.  

Centrado nessas circunstâncias, não há como não identificar a desvantagem 

que os negros sofrem por parte das ações policiais. Essa desvantagem, em 

situações iguais, é a característica crucial na definição de racismo institucional 

(Sampaio,2003,p.82). A cor da pele antes da veste também foi confirmada por um 

oficial, como se vê nos trechos abaixo. 

―(entrevistador) se você tivesse de identificar um suspeito, o que mais 
lhe motivaria, a situação social ou racial? 

“o maltrapilho seria o ponto inicial” 

―(entrevistador) se duas pessoas estivessem maltrapilhas, sendo 
uma negra e outra branca, qual delas seria abordada em primeiro 
lugar? 

“ o negro seria abordado primeiro.” Tenente PM 
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Não menos importante é aferir qual a percepção dos alunos do CFO e do 

CFSD em relação à prioridade em se abordar primeiramente aos negros, a fim de 

traçar uma relação com a percepção dos profissionais. De acordo com o 

apresentado na tabela 37,os alunos dos cursos de formação têm a nítida 

percepção de que os policiais militares priorizam abordar aos negros.    

 

Tabela 37: percepção do racismo institucional (percentagem) 
Os policiais priorizam abordar aos negros? Alunos CFO Alunos CFSD 

Sim  76,9 74,0 

Não  15,4 22,1 

Outro  7,7 3,8 

Total  100,0 100,0 

Obs: alunos do CFSD: 10 não informado 

 

A percepção da comunidade policial é a de que o racismo institucional é uma 

realidade, confirmando a percepção da população carioca, em que 40,1% 

acreditam que os policiais militares selecionam pela cor da pele47. 

  

 

4.6. Cor, escolaridade e gênero  
 

A leitura da tabela 38 mostra que 24 negros, 50% do total de negros, já 

priorizaram abordar outros negros em virtude da cor; 49 brancos, 40,8% dos 

brancos, confirmaram que já utilizaram a filtragem racial; 121 pardos, 46,4% dos 

pardos, também já priorizaram abordar aos negros em virtude da cor.  

                                                 
47 Ramos e Musumeci (2005,p. 209) 
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Tabela 38: já priorizou abordar ao negro x  cor dos respondentes 

Cor dos profissionais 

Branca 
 

Parda  Negra  

 
 
 
Já discriminou 
na 
abordagem? 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Sim  49 40,8 121 46,4 24 50,0 

Não  71 59,2 140 53,6 24 50,0 

Total 120 100,0 261 100,0 48 100,0 

 
               

A tabela 38 indica, inicialmente, que há um aumento percentual a partir do 

escurecimento da pele do policial (branca: 40,8%; parda: 46,4 %; negra:50%), 

sugerindo que a cor do policial influi na abordagem. Entretanto, conforme a tabela 
39, utilizando o teste Qui-Quadrado de Pearson48, verifica-se que a significância 

0,47 é maior que 0,05, o que caracteriza a aceitação da independência entre cor e 

abordagem. Assim, se pela análise descritiva, há um indício de influência da cor 

na abordagem, na análise inferencial, demonstra-se que não há essa 

dependência.   

 

Tabela 39: teste Qui-Quadrado de Pearson 
( COR X JÁ DISCRIMINOU NA ABORDAGEM?) 

Valor estatístico Grau de liberdade Nível de significância

Qui-Quadrado Pearson  1,512 2 ,470 

Números de casos válidos 429   

 
 

Por sua vez, a leitura da tabela 40 mostra que há um nivelamento na 

percepção de que o trio de policiais ( Trio_ten49) tenderá a priorizar abordar ao 

negro, sendo: negros, 52,1%; brancos, 53,8%; pardos, 52,9%.  

 

                                                 
48 Teste para avaliar o nível de associação entre duas variáveis categóricas, formulado a partir da 
hipótese nula de que as variáveis envolvidas são independentes.  
49 Tendência do trio de policiais na abordagem, sendo que o respondente não faz parte do trio em questão. 
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Tabela 40: Trio_ten x cor dos profissionais 

Branca Parda Negra Prioridade na abordagem 
(Trio_ten ) Freq. % Freq. % Freq. % 
Branco depois  negro 14 11,8 17 6,6 4 8,3 

Negro depois branco 64 53,8 136 52,9 25 52,1 

Nenhum  10 8,4 13 5,1 5 10,4 

Outro  31 26,1 91 35,4 14 29,2 

Total  119 100,0 257 100,0 48 100,0 

 
 

Apesar de haver uma sensível diminuição dos percentuais em negro depois 

branco, a tabela 41 mostra a continuidade do nivelamento entre brancos, pardos 

e negros, no que tange à tendência em priorizar o negro na abordagem 

(Você_trio50), sendo: brancos, 27,1%; pardos, 28,4%; negros, 29,2%. Essa 

diminuição é explicada em virtude de que é mais fácil identificar o preconceito 

nos outros do que em si mesmo, mais uma vez comprovando o preconceito de 

“ter preconceito”. Por outro lado, para Telles ( 2003,p.174), “respostas 

particulares a respeito de racismo podem ser condicionadas por uma crença não 

crítica na tolerância racial”. Assim, cada policial pode acreditar-se mais tolerante 

do que os demais. 

                                                 
50 Tendência do trio de policiais na abordagem, sendo o respondente integrante do trio em questão. 
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Tabela 41: Voce_trio x cor dos profissionais 

Branca Parda Negra Prioridade na abordagem 
Voce_trio Freq. % Freq. % Freq. % 
Branco depois  negro 15 12,7 29 11,3 4 8,3 

Negro depois branco 32 27,1 73 28,4 14 29,2 

Nenhum  13 11,0 20 7,8 7 14,6 

Outro  58 49,2 135 52,5 23 47,9 

Total  118 100,0 257 100,0 48 100,0 

 
 

Os dados das tabelas 38, 40 e 41 sinalizam que não há uma diferença 

acentuada que possa confirmar que a cor do policial influi no seu comportamento 

no momento da abordagem. Por outro lado, a tabela 39, com o teste Qui-

Quadrado de Pearson, ressalta que a independência entre cor e abordagem foi 

aceita. Isto parece confirmar o que foi visto por Ramos e Musumeci (2005,p.83), 

quando trabalharam com os grupos focais: “prevaleceu a opinião de que a cor não 

influi no tratamento dispensado numa abordagem”. Nesse sentido, pode-se inferir 

que há indício de confirmação da “personalidade de trabalho” de Skolnick51 e da 

“identidade policial” de Ramos e Musumeci52. 

Quanto à variável escolaridade, de acordo com a tabela 42, o maior 

percentual de quem já discriminou está entre os que possuem o Ensino Superior 

completo, ao passo que os menores percentuais estão entre os que possuem 

Ensino Superior incompleto e Ensino Fundamental incompleto, na faixa de 37%. 

Os que possuem Ensino Médio completo e incompleto e o Ensino Fundamental 

completo apresentam percentuais na média de 44,3%. Apesar dos 50% do Ensino 

Superior completo, que indicaria que quanto maior a escolaridade, maior a 

tendência em discriminar, inicialmente a leitura dessa tabela sugere que a 

escolaridade não exerce uma influência na abordagem policial. 

                                                 
51 Monjardet, 2003, p.163. 
52 Ramos e Musumeci , 2005, p.49 
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Tabela 42: escolaridade x já discriminou ? (profissionais) 
Já discriminou? 

Sim Não Escolaridade 

Freq. % Freq. % 
Ensino Superior completo 58 50,0 58 50,0 

Ensino Superior incompleto 22 37,9 36 62,1 
Ensino Médio completo 80 46,8 91 53,2 

Ensino Médio incompleto 19 42,2 26 57,8 
Ensino Fundamental completo 

15 44,1 19 55,9 

Ensino Fundamental incompleto 12 37,5 20 62,5 

 
Por sua vez, quando os dados da tabela 42 foram submetidos ao teste Qui-

Quadrado de Pearson (tabela 43), na análise inferencial, verificou-se que houve a 

rejeição da hipótese de independência, com um nível de significância de 0,02. 

Assim, constatou-se que as variáveis escolaridade e já discriminou? na 

abordagem são dependentes. Entretanto, essa dependência ocorre 

principalmente pelos extremos, ou seja, nas faixas mais altas e mais baixas de 

escolaridade. 

 
Tabela 43: teste Qui-Quadrado de Pearson (escolaridade x abordagem ) 

 Valor estatístico Grau de liberdade Nível de significância

Qui-Quadrado Pearson 19,166 5 ,002 

Número de casos válidos 456   

 
Quanto ao gênero, entre os profissionais, conforme a tabela 44, 45,6% dos 

homens já abordaram em virtude da cor, contra 40,5% das mulheres, havendo 

uma diferença de 5%. 

 
Tabela 44: gênero x já priorizou abordar ? (profissionais) 

Sim  Não   

Freq. % Freq. % 
Masculino  192 45,6 229 54,4 
Feminino  15 40,5 22 59,5 
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Por outro lado, conforme a tabela 45, quando os dados foram submetidos ao 

teste Qui-quadrado de Pearson, com um nível de significância de 0,553, foi aceita 

a independência entre as variáveis gênero e abordagem. Assim, apesar da 

análise descritiva sugerir uma influência do gênero, a análise inferencial não 

aceita tal hipótese. 
 

Tabela 45: teste Qui-quadrado de Pearson ( gênero  x abordagem) Profissionais 
 Valor estatístico Grau de liberdade Nível de significância

Qui-Quadrado Pearson ,352 1 ,553 
Número de casos válidos 458   

 
 

Entre os alunos do CFSD, quando perguntados qual a sua tendência se 

estivesse compondo o trio de policiais na escolha de quem deveria ser primeiro 

abordado, conforme a tabela 46,27,3% dos homens tenderiam a abordar ao 

negro, contra 23,7% das mulheres, havendo uma diferença de 3,6%. 
 

 
Tabela 46: gênero x  Você_trio (Alunos do CFSD) 

Branco-negro Negro-branco Nenhum Outro  
Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Masculino  29 10,9 73 27,3 17 6,4 148 55,4 
Feminino  14 15,1 22 23,7 8 8,6 49 52,7 

 
 

Entre os alunos do CFO, de acordo com a tabela 47, 29,3% dos homens 

tenderiam a abordar primeiro ao negro (Você_trio), contra 21,1% das mulheres, 

havendo uma diferença de 8,2%. 

 
 

Tabela 47: gênero x  Você_trio (Alunos do CFO) 
Branco-negro Negro-branco Nenhum Outro  

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
Masculino  2 3,4 17 29,3 1 1,7 38 65,5 

Feminino  2 10,5 4 21,1 1 5,3 12 63,2 

 
 

As análises descritivas das tabelas 44, 46 e 47 sugerem que as mulheres 

tendem a discriminar menos do que os homens, confirmando aparentemente o 
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que foi identificado por Ramos e Musumeci (2005,p.162), quando verificaram que, 

entre a população do Rio de Janeiro, havia a idéia de que a Polícia Militar 

melhoraria caso aumentasse o efetivo feminino53. Entretanto, como se vê na 

tabela 45, não consta uma dependência entre gênero e abordagem. 

 
 

 
 

 

                                                 
53 Os aspectos que foram colocados para a população para serem avaliados são: eficiência, 
respeito aos cidadãos, racismo, violência e corrupção. 
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CONCLUSÃO 
 
 

Criou-se no Brasil uma concepção de que não havia uma linha racial 

demarcatória que limitasse a realização dos sonhos de ascensão profissional e 

social, bem como moldasse comportamentos, marcadamente sem preconceitos e 

discriminações (Guimarães, 2002,p. 139). Assim, mutatis mutandis, tornou-se 

lugar comum pensar que o preconceito que os negros e pardos sofrem é devido 

muito mais à classe do que à raça. 

Entre os policiais, quando se provoca um diálogo sobre o perfil do suspeito 

policial, entrementes surgem palavras, tais quais “favela” e “vestimenta”, entre 

outras, que , no contexto, dão a entender que o preconceito de classe predomina, 

em detrimento do preconceito racial. Entretanto, este trabalho procurou 

aprofundar a percepção dos policiais sobre o suspeito policial, inclusive isolando 

variáveis, na tentativa de se constatar a existência ou não da discriminação racial 

na prática policial.  

Em perfil do suspeito, verificou-se que, na percepção dos policiais, o 

suspeito é predominantemente jovem e masculino, compreendendo uma faixa 

etária entre 13 e 30 anos, correspondendo com os dados que foram levantados 

nos BO’s. Entre as características, as prioridades foram vestimenta, gênero, 

tatuagem, linguagem e trejeito de andar, sendo esta última não considerada pelos 

profissionais. A cor foi a característica de menor prioridade, enquanto que 

vestimenta obteve o maior percentual.  

Nessas circunstâncias, preliminarmente, pode-se aduzir que o preconceito 

de classe sobrepuja o preconceito racial. Nesse sentido, ganha consistência a 

hipótese de que a prática policial reproduz o preconceito social. Entretanto, 

quando se tem que atribuir uma cor ao suspeito, a prioridade é a cor negra, 

seguida da cor parda e, em terceiro, a cor branca (tabela 08). Porém, conforme a 

tabela 09, dos 1228 registros em BO’s, 59,8% são pardos, 19,8% são negros e 

17,6% são brancos. Por esse aspecto, há de se considerar que o fator racial é 

levado em conta na identificação do suspeito.  
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Em geografia social, verificou-se que a escolaridade inferior compõe o perfil 

médio dos suspeitos/imputados registrados nos BO’s; que existe uma 

desigualdade na distribuição do capital cultural entre negros, pardos e brancos ( 

tabelas 19 e 20 ). Por outro lado, as entrevistas deram indícios de que há uma 

relação de poder entre policiais e indivíduos selecionados para serem abordados. 

Nesse sentido, indivíduos que apresentam capital cultural baixo são priorizados, 

em virtude da tendência de serem menos esclarecidos. Como negros e pardos, 

estruturalmente, estão violentados no campo educacional, são os priorizados na 

abordagem policial. 

Assim, pode-se dizer que a prioridade dar-se-á, não em virtude da cor do 

suspeito, mas em virtude do nível de esclarecimento que apresenta, havendo, 

com isso, mutatis mutandis, um reforço da hipótese da discriminação social. 

Entretanto, conforme diz Howard Winant, apud Amar (2005, p. 234), “o racismo 

tem de ser entendido em termos de suas conseqüências, não como uma questão 

de intenção ou crença”, havendo o esmaecimento de tal hipótese, em detrimento 

da hipótese de discriminação racial.  

Outro aspecto identificado foi a alteração de comportamento do policial, em 

virtude da mudança do espaço social. Comportamentos mais respeitosos e 

pautados na legalidade são exercidos pelos policiais nos espaços sociais onde os 

“padrinhos” normalmente residem; enquanto nas periferias ou favelas, tem-se a 

idéia de que são zonas em que há uma maior tolerância ao desrespeito e à 

ilegalidade. Com efeito, verifica-se que há o espaço da cidadania e o espaço da 

subcidadania. Entretanto, neste estudo, o que se quer identificar é se o motivo da 

subcidadania é a classe ou a cor da pele. 

Desse modo, pelos dados coletados, há traços de que a ambiência de 

pobreza atrai a atenção do aparato policial, o que dá a conotação do preconceito 

de classe. Todavia, verificou-se também a existência de indícios de que, entre os 

mais pobres, os negros são priorizados, evidenciando a discriminação racial.  

Em o negro como indivíduo, mediante o teste Qui-Quadrado de Pearson, 

constatou-se que há uma dependência entre o rito “sabe com quem está 

falando?” e “já priorizou negros ou pardos em abordagens?”. Assim, como o rito é 
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utilizado predominantemente por pessoas de cor branca, sendo essas as que 

normalmente preenchem as ocupações de maior status, os negros e pardos são 

priorizados nas abordagens.  

Com efeito, as abordagens, que são espaços de relação de poder, por um 

lado, refletem conflitos de classes, onde os que ocupam os estratos sociais 

superiores não aceitam serem tratados como indivíduos, sem distinção; por outro, 

revelam conflitos raciais, pois negros e pardos são preferidos justamente por 

apresentar estereótipo de quem não vai impor resistências. Até aqui, classe e 

raça andaram bem próximos, quase que entrelaçados. Apesar do filtro raça estar 

mais proeminente, o filtro classe não deixa de estar próximo o suficiente para 

causar dúvidas. 

Contudo, em filtragem racial: a desconstrução da democracia racial, a 

discriminação racial torna-se evidente e inconteste. Inicialmente, verificou-se que, 

com exceção da opção”independe”, um carro de luxo dirigido por negro assumiria 

a prioridade para ser selecionado para ser parado; em contrapartida, um carro de 

luxo dirigido por branco é a situação menos suspeita.  

Nos BO’s, quando se confrontaram os registros oriundos da iniciativa própria 

dos policiais, no municípios de Olinda, Paulista e Recife, com a população desses 

municípios, constatou-se que os brancos foram sub-representados nas 

abordagens; os pardos, sub-representados em Olinda e Paulista, representados 

em Recife; e os negros foram sobrerepresentados nos três municípios. Havendo, 

assim, indícios da realização do filtragem racial. Identificou-se também que, caso 

permaneçam as circunstâncias atuais, as próximas gerações de policiais tenderão 

a dar continuidade à filtragem racial. 

Em a percepção do racismo institucional na comunidade policial, verificou-se 

que 65,1% dos profissionais percebem que os negros e pardos são priorizados 

nas abordagens policiais, o que corrobora as percepções dos alunos do CFO e 

CFSD, com 76,9% e 74%, respectivamente. Com isso, a comunidade policial 

percebe a existência da filtragem racial. 
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Por outro lado, 22,6% dos profissionais atribuem essa prioridade às 

questões culturais; 22%, à concepção de que a maioria dos presos ou detidos é 

negra ou parda; 14%, relacionam negros e pardos com favelas. Ora, não há 

nenhuma justificativa técnica que possa fundamentar tais motivos. Na realidade , 

qualquer indivíduo, independentemente da cor de sua pele, quando privado de 

oportunidades para desenvolver-se em busca de expandir a sua liberdade, ao ver-

se preso às estruturas constringentes impostas por uma sociedade que foi 

construída com base na violência da dominação e imposição do poder, tende a 

rompê-las, muitas vezes, pela própria violência. Por outro lado, a justificativa 

simplista de que a maioria dos que cometem delitos é negra ou parda, consolida o 

componente ideológico do “crime na cor”. O Projeto Genoma não identificou 

nenhum gene relacionado com a criminalidade ou com o cometimento de delitos 

quaisquer. 

Normalmente, os policiais não conversam sobre a preferência ou prioridade 

em se abordar os negros e pardos, entretanto, brincadeiras e anedotários que 

surgem do imaginário policial dão conta do preconceito racial que existe e 

condiciona a práxis policial. Na percepção dos policiais, até entre os maltrapilhos, 

os negros teriam preferência na abordagem, sob a alegação de serem 

considerados suspeitos de virem a cometer algum delito, enquanto os brancos 

eram considerados apenas mendigos inofensivos. 

Em cor, escolaridade e gênero, na análise descritiva, gênero e cor dos 

policiais, aparentemente, exerciam influência na abordagem policial motivada pelo 

filtro racial, entretanto com o teste Qui-Quadrado de Pearson, não houve a 

constatação de tais dependências. Por outro lado, quando o teste Qui-Quadrado 

de Pearson foi aplicado à escolaridade do policial, ficou demonstrada a 

dependência que há entre escolaridade e abordagem motivada pelo filtro racial, 

principalmente quando se aproxima das extremidades da escolaridade. 

Por tudo que foi visto, pode-se dizer que, se é verdade que existe o 

preconceito de classe, em que os pobres são percebidos como potencialmente 

propensos ao cometimento de delitos, havendo assim a necessidade de afastá-
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los, controlá-los e mantê-los sob vigilância, não menos verdade é o preconceito 

racial. Neste estudo, verificou-se que a prática policial reflete o preconceito racial. 

A veste simboliza a posição social que se ocupa; a cor da pele reflete o 

estigma social que se carrega. Entre os que ostentam roupas de grife e os que se 

vestem com simplicidade, estes últimos terão a preferência na percepção do 

policial. Todavia, quando as vestes não revelam as desigualdades sociais, através 

da cor da pele se identifica o suspeito. Pelos dados levantados neste trabalho, 

pode-se inferir que a cor da pele é o principal filtro de suspeição dos policiais.  
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II

QUESTIONÁRIO 
 
 
Dados Iniciais 
 
1 – Unidade de Origem:______________________ 
 
2 - Escolaridade – Marque um “x “ na sua resposta: 
              
           2º Grau Completo                                      2  Grau incompleto 
          Ensino  Superior completo                         1 Grau completo 

         Ensino Superior incompleto                        1 Grau incompleto 

3 – Sexo. Marque um “ X “ na sua resposta: 

Masculino 
 
Feminino 

 
4 – Ano de nascimento: ____________ 
                                    

5 – Cor – Marque com um “x” a sua cor 
    branca 
   parda 
   negra 

   amarela 

        outra. Qual?:________________ 
 
6 – Quantos anos de atividade profissional:____________ 
 
7 – Qual seu posto ou graduação:____________________                                      
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 Descreva o Perfil do seu suspeito 

 
1- Quanto ao gênero, sinalize o número “1” para a primeira prioridade , o número “2” para a segunda 
e o número 3 para a terceira prioridade. 
 

Feminino                              Masculino                     Independe 
 

2- Quanto ao Estado Civil. Sinalize o número 1 na primeira prioridade, o número 2 na    segunda 
prioridade, e assim sucessivamente até a sétima prioridade.  
     
       Viúvo                                   Casado                                    Solteiro 
 
       Divorciado                           Separado                                 Amasiado               Independe 
 
3- Quanto à idade, sinalize o número 1 na primeira prioridade; 2 na segunda prioridade; 3 na terceira 
prioridade e assim sucessivamente até a sexta prioridade. 
 
       Adulto (31-65 anos)             Idoso (acima de 65 anos)          Adolescente (13-17 anos) 
 
       Adulto-jovem (18-30 anos)                Criança (1-12 anos)               Independe 
 
4-  Quanto à Escolaridade, sinalize o número 1 na primeira prioridade, o número 2 na segunda 
prioridade, o número 3 na terceira prioridade e assim sucessivamente até a oitava prioridade. 
 
       2º Grau Incompleto              1º Grau Completo                     Analfabeto 
 
       Superior Completo               Superior Incompleto                 1º Grau Incompleto 
 
       2º Grau Completo                 Independe 
 
5- Quanto à altura, sinalize o número 1 na primeira prioridade; o número 2 na segunda prioridade; o 
número 3 na terceira prioridade e assim sucessivamente até a sexta prioridade. 
 
       0,6 – 1,0m                            1,10 – 1,50m                                1,51 – 1,70m 
 
       1,71 – 180m                         acima de 1,80m                             Independe 
 
6- Quanto ao peso, sinalize o número 1 na primeira prioridade; o número 2 na segunda prioridade; o 
número 3 na terceira prioridade e assim sucessivamente até a sétima prioridade. 
 
       Até 20 Kg                            21-40 Kg                                       41-60 Kg                  Independe 
 
      61-80 Kg                               81-100 Kg                                     acima de 100 Kg 
 
7- Quanto à cor de pele, sinalize o número 1 na primeira prioridade; o número 2 na segunda 
prioridade; o número 3 na terceira prioridade e assim sucessivamente até a sexta prioridade. 
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       Amarelo                            Pardo                       Outra cor; Qual ?___________________  
 
 
       Negro                               Branco                      Independe 
 
8- Quanto ao bigode, assinale o número1 na primeira prioridade, o número 2 na segunda prioridade e o 
número 3 na terceira prioridade. 
 
       Com bigode                         Independe              Sem bigode 
 
9- Quanto à existência de cabelo, assinale 1 na primeira prioridade, o número 2 na segunda prioridade, 
o número 3 na terceira prioridade e o número 4 na quarta prioridade. 
 
       Sem cabelo (calvo)              Com cabelo              Sem cabelo (raspado)                 Independe 
 
10- Quanto ao tipo de cabelo, sinalize o número 1 na primeira prioridade, o número 2 na segunda 
prioridade , e assim sucessivamente até a quinta prioridade. 
 
      Cacheado            Crespos           Lisos           Outro. Qual ?:_______________               Independe 
 
11- Quanto ao Tamanho do cabelo, sinalize o número 1 primeira prioridade; o número 2 na segunda 
prioridade , o número 3 na terceira prioridade e o número 4 na quarta prioridade. 
 
       Curto         Longo            Médio                  Independe 
 
12- Quanto à cor do cabelo, sinalize 1 na primeira prioridade, o número 2 na segunda prioridade, o 
número 3 na terceira prioridade e assim sucessivamente até a nona prioridade. 
 
       Loiro                                    Preto                                            Castanho 
 
       Pintado de Verde                 Pintado de Amarelo                   Pintado de Vermelho 
 
       Pintado de Azul                   Outra cor, qual?___________            Independe 
 
 
13- Quanto à barba, sinalize o número 1 na primeira prioridade, o número 2 na segunda prioridade, o 
número 3 na terceira prioridade e o número 4 na quarta prioridade. 
 
       Sem barba             Com barba cheia          Com barba semi-cheia(rala)                  Independe 
 
14- Quanto à existência de cicatriz, sinalize o número 1 na primeira prioridade; o número 2 na segunda 
prioridade e o número 3 na terceira prioridade. 
        
       Sim                    Não               Independe 
 
15- Quanto à existência de tatuagem, sinalize o número 1 na primeira prioridade, o número 2 na 
segunda prioridade e o número 3 na terceira prioridade. 
        Não tem tatuagem            Sim, possui tatuagem                Independe 
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16- Quanto a existência de defeito físico, sinalize o número 1 na primeira prioridade , o número 2 a 
segunda prioridade e o número 3 na terceira prioridade. 
 
       Sim, possui defeito físico          Não possui defeito físico                Independe 
 
 
17- Quanto aos dentes, sinalize o número 1 na primeira prioridade, o número 2 na segunda prioridade e 
o número 3 na terceira prioridade. 
 
       Dentes completos              Dentes incompletos                  Independe 
 
18- Descreva o traje de seu suspeito: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
19- Quanto à forma de locomoção do suspeito, sinalize com o número 1 a primeira prioridade, com o 
número 2 a segunda prioridade e assim sucessivamente até a sétima prioridade. 
 
       À pé                                               A cavalo                           De bicicleta              De moto 
 
       De carro                                          outro . Qual?__________              Independe 
 
20- Caso o suspeito esteja de carro, em que tipo de carro ele está ? Sinalize com o número 1 na 
primeira prioridade; com o número 2 na segunda prioridade e assim sucessivamente até a sexta 
prioridade. 
 
       Carro importado de luxo           Carro importado simples              Carro nacional velho 
 
        Carro nacional novo de luxo           Carro nacional novo simples              Independe 
 
21- Marque com um “X” a sua única resposta. O que para você é mais suspeito ? 
 
        Um homem branco dirigindo um carro de luxo. 
 
        Um homem negro dirigindo um carro de luxo. 
 
        Um homem branco dirigindo um carro popular 
 
        Um homem negro dirigindo um carro popular 
 
        Um homem branco dirigindo um carro popular velho 
 
        Um homem negro dirigindo um carro popular  velho 
 
        Independe. 
 
        Outro. Qual?___________________________________________________ 
         _____________________________________________________________ 
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22- Marque com um “X” a sua resposta.    
      “Durante a nossa vida profissional, às vezes cometemos determinados atos que não sabemos bem 
ao certo como explicar. Em alguma atividade policial você já deu preferência em abordar as pessoas 
negras ou pardas, mesmo que depois você abordasse as pessoas brancas?” 
        Sim 
 
        Não 
 
23- Pela sua experiência, qual a prioridade na hora de fazer uma abordagem. Coloque 1 na primeira 
prioridade, 2 na segunda prioridade, 3 na terceira prioridade e assim sucessivamente até a sétima 
prioridade. 
 
        Carro ocupado só por um homem 
 
        Carro ocupado só por uma mulher 
 
        Carro ocupado só por um homem e uma mulher 
 
        Carro ocupado por vários homens ou mulheres 
 
        Carro ocupado Poe homem ou mulher acompanhada de crianças 
 
        Independe 
 
        Outro. Qual? _________________________________________ 
 
24- Sabendo-se que não há condições de se abordar dois veículos ao mesmo tempo, e tendo que fazer 
uma triagem dos veículos a serem abordados, se você estivesse trabalhando no bloqueio, qual a sua 
prioridade de suspeição para se fazer a triagem para realizar a abordagem. Coloque 1 na primeira 
prioridade, 2 na segunda prioridade, 3 na terceira prioridade e assim sucessivamente até a oitava 
prioridade. 
 
 
        Carro de luxo dirigido por branco 
 
        Carro de luxo dirigido por negro. 
 
        Carro de luxo dirigido por mestiço. 
 
        Carro popular dirigido por branco 
 
        Carro popular dirigido por negro 
 
        Carro popular dirigido por mestiço 
 
        Independe 
 
        Outro. Qual? _______________________________ 
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25- Você acha que os policiais militares, normalmente, em situações em que pessoas brancas e negras 
estão num mesmo espaço físico, abordam primeiro as pessoas negras. 
 
       Sim            Não 
 
 
26- Imagine que você, ao entrar em um ônibus, faz uma vista geral para verificar se naquele ônibus 
está alguém que possa vir a cometer alguma ilicitude. Das características aqui enumeradas, qual a 
seqüência de prioridades que você observaria em um suspeito? Sinalize com o número 1 na primeira 
prioridade, com o número 2 na segunda prioridade e assim sucessivamente até a nona prioridade. 
   
       Vestimenta                                                       Tipo de penteado ou corte de cabelo 
 
        Sexo                                                                 Trejeito de andar 
 
       Cor                                                                   Linguagem 
 
          Idade                                                              Uso de adornos (brincos,pulseiras,colares) 
  
       Uso de tatuagem 
 
 
27- Existe alguma outra característica, que não fora citada na questão anterior, e que você sinalizaria 
como primeira prioridade? 
 
       Sim;                               Em caso afirmativo, qual?___________________________  
 
       Não. 
 
28-Em um caso hipotético, você é um observador do desempenho de um trio de policiais. Um trio 
recebeu um comunicado, via rádio, de que havia um suspeito de ter cometido um assalto na Rua X, ao 
chegar na Rua X, o trio  observou dois homens trajados humildemente, sem diferenças substanciais, 
sendo um branco e um negro. Cada um ocupava a calçada em lados opostos da rua. A CIODS não 
havia informado a cor do suspeito. Não havia condições de se abordar os dois ao mesmo tempo. Na 
sua opinião, qual a tendência de ação do trio. Sinalize com um “X” a sua resposta. 
 
       Abordaria primeiro ao branco e depois abordaria ao negro. 
 
       Abordaria primeiro ao negro e depois abordaria ao branco. 
 
       Não abordaria nenhum dos dois. 
 
       Outra. Qual:__________________________________________ 
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29- Caso você estivesse compondo o trio na situação descrita acima, qual a sua tendência de ação? 
Sinalize com um “X” a sua resposta. 
 
       Abordaria primeiro ao branco e depois abordaria ao negro 
 
       Abordaria primeiro ao negro e depois abordaria ao branco 
 
       Não abordaria nenhum do dois. 
 
       Outra. Qual:__________________________________________ 
 
 
30- Marque com um “X” a sua única resposta. O que para você é menos suspeito ? 
 
        Um homem branco dirigindo um carro de luxo. 
 
        Um homem negro dirigindo um carro de luxo. 
 
        Um homem branco dirigindo um carro popular 
 
        Um homem negro dirigindo um carro popular 
 
        Um homem branco dirigindo um carro popular velho 
 
        Um homem negro dirigindo um carro popular  velho 
 
        Independe. 
 
        Outro. Qual?___________________________________________________ 
         _____________________________________________________________ 
 
31- Marque um “X” na sua resposta. Alguém já tentou intimidar  o seu trabalho policial dizendo para 
você a frase: Você sabe com quem está falando? 
 
        Sim 
 
        Não 
 
       Não me lembro 
 
 
32- Qual a atividade profissional da pessoa que tentou intimida-lo com a frase:  Você sabe com quem 
está falando? 
 
R.:________________________________________________________________________________ 
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33- Especifique a cor da pessoa que tentou intimida-lo com a frase: Você sabe com quem está falando? 
 
         Branca                                        Negra                            Outra. Qual?_______________________ 
 
 
         Amarela                                     Não lembro 
 
        Parda 
 
 
 34- Marque com um “X” a sua única resposta.  
         
       “Você acha que os policiais militares de uma forma geral dão preferência em abordar aos negros e 
pardos? Por quê? 
 
 
        Porque os negros e pardos em sua maioria moram em áreas pobres 
 
        Porque a maioria das pessoas que são presas ou detidas são negras ou pardas, assim é mais 
provável que um negro ou pardo seja suspeito. 
 
        Por questões culturais 
 
        Porque houve uma falha na formação do policial militar 
 
        Essa preferência não é deliberada, ou seja, não é por querer; é uma preferência que ocorre de 
forma automática, ou seja, sem pensar. 
 
        Não, não ocorre essa preferência. 
 
        Sim, ocorre mas eu não sei explicar. 
 
        Outro. Qual? ____________________________________________________________________ 
 
 
35- Considerando que você ache que haja uma preferência por parte dos policiais militares na 

abordagem a negros e pardos, qual sugestão que você daria para solucionar esse problema? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



ANEXO III X

QUESTIONÁRIO  DOS ALUNOS DO CFO/CFSD 2005 
 
 
Dados Iniciais 
 
1 - Escolaridade – Marque um “x “ com sua resposta 
              
                                   2º Grau Completo 
                                   Ensino  Superior completo   

                                   Ensino Superior incompleto  

2 – Sexo                      

Masculino 
 
Feminino 

 
3 – Ano de nascimento: ____________ 
 
4 – Atividade profissional que exerceu antes de entrar na Polícia Militar 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
                                    

5 – Cor – Marque com um “x” a sua cor 
    branca 
   parda 
   negra 

   amarela 
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 Descreva o Perfil do seu suspeito 

 
 
1- Quanto ao gênero, sinalize o número “1” para a primeira prioridade e o número “2” 
para a segunda. 
 

Feminino                              Masculino 
 

2- Quanto ao Estado Civil. Sinalize o número 1 na primeira prioridade, o número 2 na    
segunda prioridade, e assim sucessivamente até a sexta prioridade.  
     
       Viúvo                                   Casado                                 Solteiro 
 
       Divorciado                           Separado                              Amasiado 
 
3- Quanto à idade, sinalize o número 1 na primeira prioridade; 2 na segunda prioridade; 3 
na terceira prioridade e assim sucessivamente até a quinta prioridade. 
 
       Adulto (31-65 anos)             Idoso (acima de 65 anos)          Adolescente (13-17 anos) 
 
       Adulto-jovem (18-30 anos)                Criança (1-12 anos) 
 
4-  Quanto à Escolaridade, sinalize o número 1 na primeira prioridade, o número 2 na 
segunda prioridade, o número 3 na terceira prioridade e assim sucessivamente até a sétima 
prioridade. 
 
       2º Grau Incompleto              1º Grau Completo                     Analfabeto 
 
       Superior Completo               Superior Incompleto                 1º Grau Incompleto 
 
       2º Grau Completo 
 
5- Quanto à altura, sinalize o número 1 na primeira prioridade; o número 2 na segunda 
prioridade; o número 3 na terceira prioridade e assim sucessivamente até a quinta 
prioridade. 
 
       0,6 – 1,0m                            1,10 – 1,50m                             1,51 – 1,70m 
 
       1,71 – 180m                         acima de 1,80m 
 
 
 
6- Quanto ao peso, sinalize o número 1 na primeira prioridade; o número 2 na segunda 
prioridade; o número 3 na terceira prioridade e assim sucessivamente até a sexta 
prioridade. 
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       Até 20 Kg                            21-40 Kg                                    41-60 Kg 
 
      61-80 Kg                               81-100 Kg                                 acima de 100 Kg 
 
7- Quanto à cor de pele, sinalize o número 1 na primeira prioridade; o número 2 na 
segunda prioridade; o número 3 na terceira prioridade e assim sucessivamente. 
 
       Amarelo                                                                                 Pardo  
 
       Negro                             Branco 
 
8- Quanto ao bigode, assinale o número1 na primeira prioridade e o número 2 na segunda 
prioridade. 
 
       Com bigode                                       Sem bigode 
 
9- Quanto à existência de cabelo, assinale 1 na primeira prioridade, o número 2 na segunda 
prioridade e o número 3 na terceira prioridade. 
 
       Sem cabelo (calvo)              Com cabelo                                Sem cabelo (raspado) 
 
10- Quanto ao tipo de cabelo, sinalize o número 1 na primeira prioridade, o número 2 na 
segunda prioridade e o número 3 na terceira prioridade. 
 
      Cacheado                               Crespos                                     Lisos 
 
11- Quanto ao Tamanho do cabelo, sinalize o número 1 primeira prioridade; o número 2 na 
segunda prioridade ee o número 3 na terceira prioridade. 
 
       Curto         Longo            Médio 
 
12- Quanto à cor do cabelo, sinalize 1 na primeira prioridade, o número 2 na seegunda 
prioridade, o número 3 na terceira prioridade e assim sucessivamente até a sétima 
prioidade. 
 
       Loiro                                    Preto                                          Castanho 
 
       Pintado de Verde                 Pintado de Amarelo                   Pintado de Vermelho 
 
       Pintado de Azul 
 
 
13- Quanto à barba, sinalize o número 1 na primeira prioridade, o número 2 na segunda 
prioridade e o número 3 na terceira prioridade. 
 
       Sem barba       Com barba cheia          Com barba semi-cheia(rala) 
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14- Quanto à existência de cicatriz, sinalize o número 1 na primeira prioridade; o número 2 
na segunda prioridade. 
        
       Sim                                                                                         Não 
 
15- Quanto à existência de tatuagem, sinalize o número 1 na primeira prioridade e o 
número 2 na segunda prioridade. 
 
        Não tem tatuagem                                                                 Sim, possui tatuagem 
 
16- Quanto a existência de defeito psíquico, sinalize o número 1 na primeira prioridade e o 
número 2 a segunda prioridade. 
 
       Sim, possui defeito psíquico                                                 Não possui defeito psíquico 
 
17- Quanto aos dentes, sinalize o número 1 na primeira prioridade e o número 2 na 
segunda prioridade. 
 
       Dentes completos                                                                   Dentes incompletos 
 
18- Descreva o traje de seu suspeito: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
19- Quanto à forma de locomoção do suspeito, sinalize com o número 1 a primeira 
prioridade, com o número 2 na segunda prioridade e assim sucessivamente. 
 
       À pé                                               A cavalo                           De bicicleta 
 
       De carro 
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20- Caso o suspeito esteja de carro, em que tipo de carro ele está ? Sinalize com o número 
1 na primeira prioridade; com o número 2 na segunda prioridade e assim sucessivamente 
até a quinta prioridade. 
 
       Carro importado de luxo           Carro importado simples              Carro nacional velho 
 
        Carro nacional novo de luxo                                Carro nacional novo simples 
 
21- Em alguma circunstância, você já foi abordado por Policiais Militares? Sinalize com 
um “X” a sua resposta. 
 
        Sim                                                                       Não 
 
22- Em caso positivo, como você foi tratado? Sinalize com um “X” a sua resposta. 
 
        De forma enérgica, mas respeitosa. 
 
        De forma educada. 
 
        De forma preconceituosa ou discriminatória.  
 
23- Tem algum parente ou amigo que seja Policial Militar e que tenha exercido influência 
para que você fizesse o Curso de Formação de Soldados ? Marque “X”, na resposta correta. 
 
      Não 
 
      Sim 
 
      Sim, mas não exerceu nenhuma influência. 
 
24- Caso já tenha sofrido algum tipo de preconceito ou discriminação por parte de policiais 
militares, cite o tipo de preconceito ou discriminação que você sofreu. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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25- Você acha que os policiais militares, normalmente, em situações em que pessoas 
brancas e negras estão num mesmo espaço físico, abordam primeiro as pessoas negras. 
 
       Sim            Não 
 
 
 
 
 
26- Imagine que você, ao entrar em um ônibus, faz uma vista geral para verificar se 
naquele ônibus está alguém que possa vir a cometer alguma ilicitude. Das características 
aqui enumeradas, qual a seqüência de prioridades que você observaria? Sinalize com o 
número 1 na primeira prioridade, com o número 2 na segunda prioridade e assim 
sucessivamente até a nona prioridade. 
   
       Vestimenta                                                   Tipo de penteado ou corte de cabelo 
 
       Sexo                                                             Trejeito de andar 
 
       Cor                                                               Linguagem 
 
       Idade                                                            Uso de adornos (brincos,pulseiras,colares) 
  
       Uso de tatuagem 
 
 
 
27- Existe alguma outra característica, que não fora citada na questão anterior, e que você 
sinalizaria como primeira prioridade? 
 
       Sim;                               Em caso afirmativo, qual?___________________________  
 
       Não. 
 
28-Em um caso hipotético, você é um observador do desempenho de uma dupla de 
policiais. Um trio recebeu um comunicado no rádio de que havia um suspeito de ter 
cometido um assalto na Rua X, ao chegar na Rua X, o trio  ______ dois homens trajados 
humildemente, sem diferenças substanciais, sendo um branco e um negro. Cada um 
ocupava a calçada em lados opostos da rua. A CIODS não havia informado a cor do 
suspeito. Não havia condições de se abordar os dois ao mesmo tempo. Na sua opinião, qual 
a tendência de ação do trio. Sinalize com um “X” a sua resposta. 
 
       Abordaria primeiro ao branco e depois abordaria ao negro. 
 
       Abordaria primeiro ao negro e depois abordaria ao branco. 
 
       Não abordaria nenhum dos dois. 
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29- Caso você estivesse compondo o trio na situação descrita acima, qual a sua tendência 
de ação? Sinalize com um “X” a sua resposta. 
 
       Abordaria primeiro ao branco e depois abordaria ao negro 
 
       Abordaria primeiro ao negro e depois abordaria ao branco 
 
       Não abordaria nenhum do dois. 
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