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POLICIAMENTO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS DE PROTESTO1 

 

 Leon Denis da Costa2 

 

RESUMO 

 

Uma resposta dada pelo Estado aos movimentos sociais é o policiamento de 

protesto. Baseado num quadro teórico das ciências sociais, este ensaio tem o 

objetivo de discutir a concepção de protesto, manifestações públicas, e, em seguida, 

discutir o que vem a ser o policiamento de protesto, algumas particularidades, e 

apresentar algumas variáveis usadas por alguns pesquisadores para explicação e 

análise do estilo de policiamento de protesto. Tenciona ainda, abordar as críticas 

comumente evidenciadas das intervenções policiais no controle de manifestações 

públicas, marcadas pela repressão do Estado aos movimentos sociais, que é 

determinada principalmente pelo emprego da violência na dispersão dos 

manifestantes nas mobilizações. O desafio para o Estado, em sua resposta aos 

movimentos sociais, ao lidar com as manifestações de resistência destes, é buscar o 

equilíbrio entre o controle da ordem pública, e a garantia do direito legítimo de 

manifestação pública. 

Palavras-chaves: Manifestações públicas. Repressão. Policiamento de protesto. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Indubitavelmente, o Estado é um elemento essencial para compreender os 

movimentos sociais (VIANA, 2015). Iglesias (2015) destacou que as relações 

estabelecidas pelo Estado com os movimentos sociais se dão em termos de 

cooptação, burocratização e colonização. Porém, outro modo do Estado se 

relacionar diretamente com os movimentos sociais, na forma de uma resposta 

imediata, é a repressão, isto é, a ação daquele por meio do aparelho policial, que 

lida diretamente com os eventos promovidos pelos movimentos sociais - os 

protestos - uma vez que essas organizações coletivas não possuem acesso aos 

canais institucionais típicos de uma democracia representativa ou quando estes são 

acessados, os resultados almejados não são alcançados. 

                                                           
1
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2015, Universidade Federal de Goiás,Goiânia-Go. 
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 O protesto3 pode ser entendido como uma forma não rotineira de participação 

política que visa afetar os processos políticos sociais e culturais. Esta forma 

"incomum" de acessar os canais diplomáticos das instituições próprias de uma 

democracia representativa é característica dos movimentos sociais4, pois visa 

causar uma ruptura com as formas convencionais de buscar a expressão, 

reivindicação e solução de suas demandas por meio de uma representatividade 

política. O protesto busca, também, mobilizar a opinião pública com a finalidade de 

obter a influência e a participação política de outras pessoas com pressão sobre as 

autoridades, as instituições e o Estado.(Della Porta e Diani, 2006). 

Para melhor esclarecimento da concepção, a socióloga argentina Marina 

Farinetti (1999) define o protesto como: 

Entendo por protestos as mobilizações coletivas de caráter público 
direto e de descontinuidade que expressam desacordo e demandam 
por soluções perante um estado de coisas. Um protesto é de caráter 
público, uma vez que se torna visível para a população civil e/ou 
autoridades políticas uma determinada reclamação ou situação 
percebida como um problema social pelos protagonistas. Possui um 
caráter direto quando se expressa mediante algum tipo que implica a 
interrupção da atividade diária ou habitual dos participantes e / ou 

                                                           
3
 Sidney Tarrow em seu livro O Poder em movimento: Movimentos sociais e confronto Político 

emprega um termo com as mesmas elementos caracterizadores da concepção de protesto. Ele 
afirma que: " A ação coletiva torna-se de confronto quando é empregada por pessoas que não têm 
acesso regular às instituições, que agem em nome de exigências novas ou não atendidas e que se 
comportam de maneira que fundamentalmente desafia os outros e a autoridade. A ação coletiva de 
confronto  é a base dos movimentos sociais, não por estes serem sempre violentos ou extremos, mas 
porque é o principal e quase único recurso que as pessoas comuns têm contra os opositores mais 
bem equipados ou estados poderosos. Isto não significa que os movimentos não fazem outra coisa 
senão confrontar: eles formam organizações, elaboram ideologias, socializa e mobilizam seus 
membros, e estes se engajam em autodesenvolvimento e na construção de identidades coletivas." 
(TARROW, 2009, p.19) 
4
 A concepção de movimentos sociais ainda é um assunto muito complexo nas ciências sociais. 

Porém, destacamos duas definições que podem auxiliar na compreensão.  Para Viana(2015): " Os 
movimentos sociais não são organizações, mas estas podem surgir como ramificações suas (tanto 
burocráticas como não burocráticas. As ramificações assumem inúmeras formas e são partes 
derivadas dos movimentos sociais, não se confundindo com eles, pois eles são muito mais amplos. 
Sem dúvida grupos, organizações, ideologias, representações, etc., podem surgir no processo de 
constituição dos movimentos sociais e isso geralmente ocorre no seu momento de surgimento. 
Depois de existirem e conseguirem um determinado espaço social, então se tornam um movimento 
social e tendem a gerar suas ramificações.[...]Os movimentos sociais são mobilizações (ações 
coletivas ou compartilhadas) de determinados grupos sociais devido à determinação social que gera 
uma insatisfação social, senso de pertencimento e objetivos. Os movimentos sociais podem gerar 
ramificações, tais como doutrinas, ideologias, teorias, representações, organizações informais ou 
formais, tendências, etc. (VIANA, 2015, p.44-7). Para a Maria da Glória Gohn são:“ações sociais 
coletivas de caráter sócio-político e cultural que viabilizam formas distintas de a população se 
organizar e expressar suas demandas. Na ação concreta, essas formas adotam diferentes 
estratégias que variam da simples denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, marchas, 
concentrações, passeatas, distúrbios à ordem constituída, atos de desobediência civil, negociações 
etc.) até as pressões indiretas. Na atualidade, os principais movimentos sociais atuam por meio de 
redes sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais ou transnacionais, e utilizam-se muito dos 
novos meios de comunicação e informação, como a internet.” (GOHN, 2013a. p. 13). 



 

quando perturba o funcionamento normal da vida pública (greves, 
ocupações de estabelecimentos, bloqueios de estradas, eventos e 
manifestações rua, etc.). Tem caráter descontínuo no tempo quando 
consiste em uma ação episódica, mesmo que isso é parte de uma 
luta mais ampla ou acumulada sobre modos de ação e de expressão 
permanente (por exemplo, o protesto pode causar ou ser uma 
expressão de um movimento social com uma base institucional e 
programática estável). (FARINETTI, 1999, p. 1-2). 

 

 Para Farinetti (op. cit.) o protesto é, então, a ação coletiva de pessoas que 

atuam diretamente num determinado contexto social, por meio de ações diretas que 

proporcionam visibilidade, tornando pública uma situação social desfavorável aos 

interesses, demandas, reivindicações e objetivos de um grupo social ou de um 

movimento social.   

 A ação direta significa, na verdade, que não existe um intermediário no 

procedimento político entre os participantes e os alvos, ou seja, não existem 

representantes oficiais. São diversas as formas de ações diretas utilizadas nos 

protestos: manifestação de rua, bloqueio de vias, estradas, ocupação de prédios, 

encenação teatral, boicotes, greves etc., e todos visam alcançar objetivos imediatos, 

bem como influenciar o governo ou os alvos do protesto - estes são chamados de 

repertórios de ações coletivas. 

 Uma vez que a manifestação pública de rua é a forma mais difundida de se 

fazer um protesto de expressão de demandas e contestação, vê-se a necessidade 

de antes discutir este tipo ação direta não convencional. 

  Max Kaase (1990) apud Wallace e Jenkins (1995) fez uma distinção das 

ações de protestos entre ações legais não-convencionais (petições, boicotes, 

manifestações legais), desobediência civil, que normalmente é ilegal e diretamente 

desafia autoridades (retenção de impostos,greves não-oficiais, pichações de 

slogans, bloqueio de tráfego), e da violência política (danos físicos a bens ou a 

pessoas).  

 A manifestação pública de rua, segundo  Fillieule 1997 apud Fillieule 2012, p. 

489) é “qualquer ocupação temporária por um número de pessoas em um local 

aberto, público ou privado, que, direta ou indiretamente, inclui a expressão de 

opiniões políticas”. 

  Fillieule (2012) destaca que este fenômeno tipicamente urbano está ligado à 

invenção da rua como um espaço concreto de atividade política e protesto. Apesar 

de a manifestação ter em seu núcleo a marcha ou passeata de rua, este é apenas 



 

um dos elementos componentes de uma sequência de ações, tais como o uso de 

cartazes, fechamento ou bloqueio de uma rua ou área, os sits in, acampamentos 

urbanos em espaços públicos, entre outros comportamentos. No conceito 

apresentado, ele aponta quatro elementos que merecem explicações: o primeiro é a 

ocupação temporária de espaços físicos abertos, público (as ruas, praças) ou 

privado (shoppings), excluindo locais de acesso restrito a pessoas ou a funcionários 

de empresas. O segundo é a expressividade da ação para os manifestantes e ao 

público por meio da visibilidade do evento e a apresentação das demandas sociais. 

O terceiro é o número dos participantes, que serve mais para distinção de uma 

atividade política individual. E o quarto e último elemento é a natureza política da 

manifestação, ou seja, que o evento expresse demandas de natureza pública e 

social que nem sempre são diretamente perceptíveis pelos protagonistas.  

 É também de Pierre Favre5 (1997) e Móran6 (2005) o entendimento de que 

uma manifestação pública envolve essencialmente a ocupação pacífica de um 

espaço público, com deslocamento das pessoas a fim expressar opiniões, 

demandas, dar visibilidade, demonstrar à comunidade e ao poder político as suas 

reivindicações, seus direitos, pois as manifestações públicas ocorrem porque os 

mecanismos existentes de resolução de conflitos falharam e não há mais espaço 

para diálogo e negociações. Logo, os protestos de rua são tanto uma conseqüência 

dessa inércia ou ineficiência dos canais convencionais de representação quanto  

                                                           
5
 "Uma manifestação é um deslocamento coletivo organizado sobre a via pública com fins de produzir 

um efeito político pela expressão pacífica de uma opinião ou de uma reivindicação. Assim 
caracterizado, a manifestação se distingue do ajuntamento, que é estático (a manifestação implica 
um desfile de um ponto a outro), da procissão que tem fins religiosos, do tumulto no sentido corrente 
que não é, ele, organizado, do motim que se utiliza do espaço público urbano como de um campo de 
batalha e não como simples lugar de passagem da passeata manifestante. (FAVRE apud 
MAGALHÃES, op. cit., p. 45). 
6
 Manifestar-se significa essencialmente “sair à rua”, ocupar um espaço público que seja visível para 

o maior número de pessoas possível, e desfilar por ele. A ideia de movimento, de deslocamento, é 
consubstancial à manifestação; e sendo possível deve fazer-se através do espaço por excelência: a 
parte central da rua, e não tanto os passeios.  Os lugares concretos onde se desenvolvem as 
manifestações têm também uma grande importância. Devem gozar de uma grande visibilidade e, 
além disso, estar carregados com um forte conteúdo simbólico.  Daí a preferência por “invadir” certas 
ruas ou praças do centro histórico, assim como por transportar a celebração de muitas manifestações 
desde   os   locais onde   os   conflitos   são produzidos até cidades importantes, preferivelmente 
aquelas nas quais se concentra o poder político: as capitais dos Estados ou das províncias. [...]. 
Eleger o local no qual   se   levará   ao   cabo   é, pois, uma   questão   muito   relevante   para   os 
organizadores de uma manifestação, da qual depende em boa medida seu êxito; [...]. Daí que 
participar em uma delas seja uma experiência cidadã única com uma evidente função de 
aprendizagem. A importância de “fazer-se visível” explica que seja uma das práticas de cidadania 
preferidas por aqueles grupos que lutam por seu reconhecimento e inclusão dentro da comunidade. 
(MORÁN, 2005, p. 100). 

 



 

formas encontradas para participar diretamente numa situação política, cultural ou 

social. Normalmente, pode-se dizer que é o único modo que determinados grupos 

em situação excludente na sociedade tem de expressar suas demandas, de dar 

visibilidade às suas reivindicações, e buscar reconhecimento como cidadãos de uma 

sociedade democrática. 

 Os pesquisadores Taylor e Jodice (1983) fizeram a distinção entre uma 

manifestação pública de protesto e uma de apoio:  

”uma manifestação pública de protesto é uma reunião não-violenta 
de pessoas organizadas com o propósito anunciado de protestar um 
regime, um governo, ou um de seus líderes; sua ideologia, política ou 
política que se destina; ou sua ação anterior ou ação que se destina. 
[...]. Não estão incluídos os encontros eleitorais e comícios, desfiles 
políticos e celebrações do feriado normais. [...]. Uma manifestação 
pública de apoio é também um encontro não-violento de pessoas 
cujo propósito, no entanto, é para dar apoio a um governo, suas 
políticas e ações, ou a um ou mais de seus líderes. Incluiu também 
todas as manifestações que não são claramente de natureza 
protesto; portanto, a categoria inclui demonstrações que, embora de 
natureza política, não podem ser classificadas como explicitamente 
favoráveis de um regime”. (TAYLOR e JODICE, 1983, p.192). 

 

 A definição acima apresenta contribuições para o entendimento do que vem a 

ser uma manifestação pública de protesto, porém deve-se lembrar que este 

fenômeno social busca uma ruptura com o cotidiano através de ações "incomuns". 

Deste modo, o uso do protesto, por meios de manifestações públicas de rua, é uma 

importante fonte de pressão, que tem efeitos relevantes tanto sobre a estrutura e a 

estratégia dos movimentos quanto sobre os métodos e a organização das 

instituições policiais. 

 

O POLICIAMENTO DE PROTESTO 

 

 No Brasil, as polícias militares, que são determinadas por lei a ter o dever e 

responsabilidade de lidar com o controle de multidões, nas manifestações públicas7, 

e de forma ampla, com a preservação da ordem pública, comumente empregam o 

                                                           
7
 O direito de manifestação ou reunião  está previstos em vários instrumentos internacionais como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (Art. 20-1), Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos(Art. 21), Convenção Européia de Direitos Humanos (Art. 11), Convenção sobre os Direitos 
da Crianças etc. No Brasil a Constituição Federal em seu Art. 5º, inciso XVI: "Todos podem reunir-se 
pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde 
que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido 
prévio aviso à autoridade competente". 



 

termo de policiamento de manifestações coletivas ou policiamento de eventos para  

garantir reuniões pacíficas de pessoas em locais públicos para que estas possam 

exercer o direito civil de liberdade de expressão,de protestar, de expressar 

demandas ou reivindicações, sem que haja a violação de qualquer lei.  

 Em Goiânia, na capital do Estado de Goiás, quando a polícia militar toma 

conhecimento de um evento de protesto, seja diretamente, pelos organizadores8, ou 

indiretamente, pela imprensa, tenta entrar em contato com os organizadores para 

saber das intenções e discutir detalhes da manifestação ou o itinerário da marcha. 

Simultaneamente o serviço de inteligência produz seu próprio levantamento 

detalhado das informações para a polícia acerca do número esperado de 

manifestantes, da finalidade ou objetivo do evento e das características dos 

manifestantes.  

 Baseando-se nas informações coletadas, o comandante do policiamento da 

capital e o comandante do policiamento da área especificada para o evento de 

protesto formulam um plano de ação, normalmente mantendo a tropa de choque de 

sobreaviso (dependendo do risco das marchas), conforme a percepção da polícia 

baseada em experiências passadas com o grupo de manifestantes em questão. 

Geralmente, a organização da operação dependerá dos objetivos prévios e 

declarados pelos manifestantes e pela vontade das autoridades. 

 Os policiais comandantes responsáveis pelo policiamento do evento se 

reúnem com os policiais militares escalados9 para o policiamento do protesto poucas 

horas antes do horário especificado, para repassar as diretrizes. Dependendo da 

envergadura do evento, é feita uma reunião com todos os policiais à frente de outras 

frações policiais. Deve se levar em consideração que boa parte do planejamento 

feito antes de uma manifestação é baseado principalmente no contato com os 

grupos do protesto, e que, nos eventos pacíficos, com grupos sociais identificáveis, 

em menor número, a manifestação acontece com um relacionamento de respeito, 

                                                           
8
 Quando os eventos de protestos são promovidos por grupos com forma não hierárquica, 

horizontalizada, com pequenos grupos sociais sem uma liderança identificável, com estratégias e 
táticas disruptivas, com certo grau de autonomia acaba por fazer com que a polícia os perceba como 
desorganizados, o que dificulta a atuação da polícia no controle da manifestação, fazendo com que 
esta deixe de garantir ou promover a segurança para o evento, passando para ações repressivas por 
meio da tropa de choque. 
9
 Estes policiais, que não fazem parte da tropa de choque, não possuem um treinamento específico 

para o policiamento de controle de multidão ou de preservação da ordem pública, acabam lidando 
como qualquer outra atividade de aplicação da lei, com baixa tolerância a alguns comportamentos 
dos manifestantes, sua intervenção acaba agravando a relação, promovendo uma situação de 
antagonismo. 



 

consideração mútua. E a cooperação é assegurada através da negociação feita 

informalmente com os organizadores do protesto, que ocorrem antes e durante o 

evento.  

 No entanto, a partir do momento em que manifestantes passam a praticar 

atos de danos a bens públicos ou privados, ou violência física entre manifestantes e 

os espectadores, o policiamento da manifestação passa a atuar de forma pontual 

nesses casos, realizando detenções pelas infrações cometidas, tornando-se, na 

maioria das vezes, o estopim para que diversos atos generalizados de violação da 

lei sejam cometidos simultaneamente por pequenos grupos. 

 Deve-se enfatizar que o primeiro objetivo do policiamento é evitar problemas, 

a fim de que a polícia não tenha que empregar a força. Quando a intervenção deste 

policiamento de manifestações públicas não conseguiu garantir a segurança para o 

evento e para os manifestantes, com preservação do direito de protesto de forma 

pacífica, sem ações de violação da lei, então este mesmo policiamento passa a ser 

chamado de "controle de distúrbios civis" ou sua abreviação de "CDC". Esta ação 

realizada pela "tropa de choque" é, sem dúvida, uma ação repressiva. É a resposta 

do Estado, que aqui se discute como repressão às ações dos movimentos sociais. 

 O policiamento de "controle de distúrbios civis" que é tipicamente repressivo, 

uma vez que tem por objetivo a dispersão dos manifestantes, isto é, a fragmentação 

da multidão, a fim de enfraquecer a mobilização coletiva. Este tipo de ação é feita 

por um grupo de policiais - equipados com coletes, capacetes, escudos, verdadeiras 

armaduras de proteção, que empregam principalmente armas e munições menos 

letais, dentre as mais conhecidas, as granadas de efeito moral, granadas de gás 

lacrimogêneo, balas de borracha, spray de pimenta e carga de cassetetes - 

conhecidos como "tropa de choque", que é acionada pelas autoridades policiais e 

políticas para entrar em cena quando o policiamento convencional não conseguiu 

conter algumas ações de violação da ordem pública por parte dos manifestantes.  

 No caso do estado de Goiás, a tropa de choque da Polícia Militar se submete 

a um treinamento específico com atividades regulares de simulações operacionais 

de dispersão de multidões em vias públicas.  

Os manuais de prática profissional da tropa de choque são praticamente 

idênticos aos dos demais estados da corporação, inspirados no "Manual de Controle 

de Distúrbios Civis e Calamidades Públicas" do Exército Brasileiro. Em qualquer 

situação na qual a tropa de choque seja empregada, regras são baseadas na 



 

necessidade de uma forte disciplina coletiva e respeito absoluto pelos superiores. A 

tropa de choque só pode agir mediante ordens. Uma vez que a decisão do uso 

coercitivo é tomada, com as ordens dadas pelas autoridades policiais, os chefes de 

cada unidade podem dar ordens e supervisionar a ação de seus homens em campo, 

isto é, em um evento de protesto que, em tese, possua pessoas envolvidas 

diretamente na manifestação e que tenham violado a ordem pública.  

 Os pesquisadores Della Porta e Reiter (1998) utilizam o termo "policiamento 

de protesto" por ser uma denominação mais neutra de se referir ao que os 

manifestantes e os acadêmicos de uma forma geral chamam de "repressão" e o que 

a polícia normalmente denomina como uma ação de "aplicação da lei e manutenção 

da ordem pública". 

 Dois modelos podem auxiliar na compreensão e explicação do estilo de 

policiamento de um evento de protesto, principalmente nas manifestações de rua. A 

fim de desenvolver um quadro de análise e explicação do estilo de intervenção, 

Della Porta e Reiter (1998) postulam que o policiamento de protesto é determinado 

pelos seguintes aspectos: a) pelas características organizacionais da polícia, por 

exemplo: o grau de centralização, militarização, etc.; b) o poder político e as 

características; c) opinião pública; d) a cultura ocupacional da polícia; e) a interação 

com os manifestantes; porém ressaltam que todos estes aspectos são filtrados pelo 

"conhecimento da polícia" ou a percepção que ela possui sobre a realidade a sua 

volta e sobre ela mesma como uma instituição policial.  

Outro modelo para explicação de como é o controle das manifestações de 

protestos ou policiamento aponta para um jogo onde existem três atores: as forças 

de segurança, o governo e os manifestantes, cujas regras estão propensas a mudar 

durante o evento. Deste modo, enquanto um prioriza o conhecimento policial, o  

outro modelo destaca o papel dos manifestantes, porém o fator decisivo está nas 

regras do jogo 

Com base em resultados de pesquisas de policiamento de manifestações 

públicas de protestos em diversas democracias ocidentais como França, Itália, 

Alemanha, Estados Unidos entre outras, os Della Porta e Reiter (1998) formularam 

uma tipologia de variáveis para explicação e análise dos estilos de policiamento de 

protesto:  

* “hard" versus "soft", 
Referindo-se as ações policiais quanto ao grau de força usado; 
 



 

* repressivo versus tolerante, 
Referindo-se a extensão da conduta ser considerada ilegítima; 
 
* generalizada ou seletiva, 
Referindo-se a estratégia para controlar vários atores; 
* ilegal ou legal, 
Referindo-se ao respeito da polícia à lei; 
 
* reativo versus preventivo, 
Referindo-se ao "momento" da intervenção policial; 
 
* confronto ou consenso, 
Referindo-se o grau de comunicação com os manifestantes; 
 
* rígido ou flexível, 

Referindo-se ao grau a capacidade de se "adaptar" às situações 
emergenciais; 
 
* formal ou informal, 
Referindo-se ao grau de formalização das regras do jogo;  
 
* profissional ou improvisado, 
Referindo-se ao grau de treinamento ou "preparação". (DELLA PORTA e 
REITER, 1998, p.4) 

 

 Ao observarmos atentamente, podemos notar que o modelo exposto de 

variação da intervenção policial, em manifestações públicas de protesto, é 

apresentado em duas polaridades, um estilo ou estratégia de policiamento mais 

oportunista, tolerante, leve, seletivo e flexível, e outro estilo mais legalista (restrito a 

aplicação da lei), repressivo, duro, difuso e dissuasivo.  

 O primeiro estilo de intervenção é um modelo “mais duro” ou de maior 

emprego da força com ações repressivas direcionadas ao maior número de grupos 

de manifestantes, com baixa tolerância às formas inovadoras de táticas de 

protestos, como os casos de desobediência civil (atos de resistência passiva), e 

demonstra não dar prioridade ao direito de manifestação, e a comunicação entre a 

polícia e os manifestantes é reduzida ao essencial. Há uso freqüente de meios 

coercitivos.  

Em sentido oposto, o segundo estilo de policiamento é mais soft e visa maior 

abertura ao diálogo e à negociação. Com uma sub-aplicação da lei, vê-se o direito 

de manifestar pacificamente como uma prioridade e implica a tolerância às formas 

descontínuas de protesto. As autoridades responsáveis pelo policiamento 

consideram a comunicação entre manifestantes e polícia, de fundamental 

importância para a realização pacífica do evento de protesto, e os meios coercivos 

são evitados até o último momento. A intervenção tende a ser seletiva nas 



 

operações com o uso de estratégias informativas em que a força policial visa 

empregar uma distinção entre controle geral sobre todos os manifestantes e um 

controle focado sobre aqueles possivelmente responsáveis por uma infração. 

 No decorrer do ensaio de Della Porta, Peterson e Reiter (2004) pode se 

extrair alguns apontamentos ou críticas sobre as estratégias repressivas das polícias 

nos policiamentos de protestos, isto é, nas ações de controle de manifestações 

públicas: 

 1) As intervenções de desrespeito ao direito civil de protesto não se  limitam 

somente às intervenções  nas ruas, mas em fases anteriores ou preparatórias das 

manifestações, limitando ações planejadas pelos organizadores das mesmas; 

 2) Vigilância e monitoramento indiscriminados de locais, pessoas envolvidas 

nos eventos de protesto, com atos de intimidação aos participantes a fim de 

desencorajar ou desmobilizar; 

 3) Emprego de uso excessivo da força, de forma generalizada, contra 

manifestantes pacíficos e pessoas da população não envolvidas no evento e de 

equipamentos que colocam em perigo a vida humana em manifestações; 

 4) O uso indiscriminado de armas e equipamentos menos letais, como gás 

lacrimogêneo, balas de borracha, spray de pimenta, atingindo manifestantes não 

envolvidos em comportamentos violentos ou a danos a propriedade e nem mesmo 

são ameaças à polícia; 

 5) A intervenção policial com prisões injustificadas e, também o desrespeito  

pelos direitos das pessoas sob custódia policial, de abuso verbal a maus tratos 

físicos a manifestantes detidos; 

 6) A criminalização de atos de protesto, geralmente realizados por 

movimentos sociais, com criação de leis e regulamentos com proibições e restrições 

diversas manifestações coletivas (inclusive sobre os direitos, garantias e liberdade 

individuais) com o uso maciço de atividades de investigação e inteligência pelos 

aparelhos policiais, alegando a defesa da democracia, que culmina com a 

legitimação de ações mais repressivas da polícia nas manifestações públicas;  

 7) Um maior empenho do poder judiciário na "repressão judicial" durante o 

processo e julgamento de manifestantes, inclusive com fabricação de provas contra 

manifestantes, relativas aos eventos, e por outro lado, os ativistas e representantes 

de organizações de direitos humanos apontam para a impunidade dos policiais que 

cometeram excessos em suas  atividades; 



 

 8)  Há uma maior repressão policial nos eventos de protestos cujos 

manifestantes estão ligados a grupos sociais e políticos (ideológicos) ou são 

percebidos como ameaças às elites políticas, e também nos protestos que emanam 

de grupos marginalizados, mais pobres. 

 Estas observações acima servem para demonstrar algumas formas 

empregadas pelo Estado por meio de suas instituições denominadas por Althusser 

de "Aparelhos Repressores do Estado", por manifestarem em suas práticas, a 

violência física seja direta ou indireta, legal ou ilegal na sociedade. Sem dúvida, uma 

das funções mais delicadas exercidas pela polícia é o controle da ordem pública. De 

fato, para as pessoas envolvidas em manifestações, a polícia representa a única 

face do poder estatal. 

  Pesquisadores têm argumentado que a repressão pode ter um duplo efeito 

sobre as mobilizações dos movimentos sociais. Se por um lado, uma situação de 

repressão extrema tem servido como catalisador no desencadeamento de outras 

mobilizações, por outro lado, pode dar fim a um movimento, bem como desencorajar 

o ativismo dos manifestantes, e até mesmo por fim a um ciclo de protestos.  

De fato, a repressão pode frustrar um protesto, ou desmobilizar as ações de 

grupos de manifestantes por aumentar os custos para mobilizar as práticas. Porém, 

quando o protesto é generalizado e bem apoiado, a repressão pode sair pela culatra, 

devido à indignação causada pelo desrespeito aos direitos dos cidadãos. E quando 

a repressão acontece preventivamente e rotineiramente, há pouca possibilidade dos 

eventos de protesto se desenvolverem ou continuarem, mas quando os protestos 

estão em fases ascendentes, a repressão não consegue desestimular os mesmos, e 

isso encoraja os grupos sociais mais radicais. 

 As instituições policiais têm, normalmente, uma percepção legalista dos 

protestos, o que implica atuar em qualquer ato de violação da lei como uma infração, 

criminalizando as ações dos manifestantes, atuando com o emprego da força, de 

forma repressiva, generalizada, intolerante em qualquer caso de dissidência. 

Levando se em conta o que o policiamento de protesto tem efeito direto sobre os 

movimentos sociais e, particularmente sobre as táticas de protesto, em um contexto 

democrático, um estilo de policiamento de controle mais tolerante, seletivo e “soft”, 

tende a “institucionalizar” muitas formas de protesto, desenvolvendo maior tolerância 

por parte das forças de segurança. 



 

 Portanto, as tendências do policiamento de protesto que passaram a 

ser implementadas a partir da década de 1990, conforme Della Porta e Fillieule 

(2004) parecem apresentar aspectos importantes para que a intervenção policial 

evite fazer a repressão: a) sub-aplicação da lei, isto é, as infrações penais que são 

comuns em vários tipos de protesto tendem a ser toleradas, e a abordagem legalista 

de aplicação da lei torna-se menos importante que a manutenção da paz e a 

garantia do direito de protesto, sendo que as medidas coercitivas aconteçam apenas 

em último caso; b) negociação e mediação, isto é, buscar de forma preventiva 

estabelecer canais de comunicação com os representantes dos eventos de protesto, 

reunir e negociar detalhes de rotas e orientações diversas. Os responsáveis pelo 

policiamento devem se utilizar de técnicas de mediação, para evitar desordens e 

conflitos entre policiais e manifestantes; e c) coleta de informação em grande escala 

a fim de realizar um melhor planejamento e a elevação da profissionalização por 

parte da polícia. 

 

Considerações Finais 

 

 As manifestações públicas de protesto são meios utilizados principalmente 

pelos movimentos sociais para demonstrar a sua participação política e direcionar 

demandas de seus participantes e expressar suas opiniões e insatisfação social. O 

protesto é caracterizado principalmente pela ação direta e não tradicional de 

participação política pois não tem acesso aos canais institucionais da democracia 

representativa ou  por fracassar  em situação de crise.  

O Estado busca dar uma resposta a esses eventos de protestos, entre as 

mais empregadas estão a repressão ou o uso da força policial que, nessa situação 

específica, foi denominada de policiamento de protesto. As intervenções policiais 

nas manifestações públicas baseiam-se em estratégias e táticas já experimentadas 

no passado com emprego de técnicas de controle de multidões que são 

determinados pelo conhecimento que a polícia tem sobre os manifestantes e, que 

em certa parte, também dependerá da mudança ou cumprimento das regras do jogo 

no evento seja por parte da polícia, manifestantes e ou pelo governo.  

As estratégias utilizadas pela polícia têm recebido críticas pelas suas táticas 

endurecidas de lidar com o manifestante, utilizando do uso de meios coercitivos, 

com pouca tolerância às formas ou repertórios de ações diretas utilizadas pelos 



 

manifestantes. A repressão parece dar maior visibilidade ao protesto, podendo 

dispersar e desencorajar os manifestantes pacíficos em alguns eventos em sua fase 

inicial, porém pode causar um efeito inverso nas mobilizações, como o 

fortalecimento da solidariedade dos manifestantes causadas pelas intervenções 

repressivas da polícia, promovendo reações e participação de manifestantes que 

buscam a radicalização, recorrendo a ações violentas contra a polícia. Além do 

mais, a repressão intensa afeta a legitimidade da polícia no seio da comunidade. 

Cabe ao Estado por meio do controle de protestos buscar o complexo 

equilíbrio entre a garantia dos manifestantes na participação política direta nas 

manifestações públicas e a preservação da ordem pública, regido pelo ordenamento 

jurídico que é crucial a uma nação democrática. 
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