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RESUMO:  

O objetivo desse artigo será discutir a formação policial, mais especificamente, a formação dos 
agentes da Polícia Militar (PM) no Brasil. Para a realização desse trabalho, primeiramente 
analisaremos os chamados “diários de ex-policiais”. Tratam-se de documentos relevantes que 
destacam, para além das normas legais que regem as instituições policiais, as práticas não 
oficiais de treinamento e de formação. Em segundo lugar, os dados coletados na análise 
desses documentos serão cotejados com os subsídios dos teóricos do campo tendo como foco 
o debate sobre o processo de militarização, da violência policial, a segurança pública e a 
constituição do Estado de Direito. Por fim, a leitura dos “diários” apontam para um forte 
distanciamento entre as normas legais que regem o papel dos policiais militares (formação 
para garantias do Estado de Direito) e as práticas cotidianas (preparação para a guerra). 
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Introdução 

A busca por melhores métodos, formas, e soluções para os problemas 

relacionados a segurança pública vem ganhando cada vez mais destaque, e 

chamando a atenção para debates afim de promover discussões sobre os mais 

variados problemas relacionados a nossa segurança pública, tanto nas esferas 

estaduais, quanto municipais e federais. A exemplo disso, vale relembrar a 1º 

Conferência Nacional de Segurança Pública (CONSEG), que ocorreu em 

agosto de 2009, com previsão para a 2º CONSEG em março de 2016. 

Com a intenção de promover debates e diálogos relacionados as 

condições da segurança pública no país, tanto estruturais quanto 

administrativas e buscando propor políticas que possam contribuir para a 

solução dos problemas apresentados durante a conferência, participaram desta 

trabalhadores da segurança pública, delegados regionais, representantes da 

sociedade civil e do governo.  
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Em meio aos princípios e diretrizes trabalhados durante a conferência, 

houve destaque para a necessidade de uma instituição que esteja 

pautada pela defesa da dignidade da pessoa humana, com 
valorização e respeito à vida e à cidadania, assegurando atendimento 
humanizados a todas as pessoas, [...]. Deve ainda combater a 
criminalização da pobreza, da juventude, dos movimentos sociais e 
seus defensores, valorizando e fortalecendo a cultura de paz. 
(BRASIL, p. 80) 

 

O destaque acima, trata-se de um dos dez princípios definidos pela 

CONSEG, que também foi, e ainda é, calorosamente destacada pela 

Organização das Nações Unidas2; também por instituições envoltas aos 

conselhos e movimentos dos direitos humanos.  

Outro destaque em meio as quarenta diretrizes, é a necessidade de 

reformas na instituição de segurança pública, que poderiam proporcionar maior 

autonomia para os próprios agentes e a garantia de direitos individuais; dentre 

as quais salientam a revisão de “regulamentos e procedimentos disciplinares 

[...]”, (BRASIL, p. 81), fato que já vem sendo salientado em palestras e 

pesquisas3 que discutem reformas no modelo de segurança pública atual. Além 

deste destaque também salienta a submissão “[das] irregularidades dos 

profissionais militares à justiça comum.” (BRASIL, p. 81), ensejo este, também 

salientado em relatórios elaborados por instituições engajadas no combate à 

violência policial, acreditando assim, que delegando a competência 

investigativa à justiça comum, poderíamos garantir a aplicabilidade das 

punições aos desvios de condutas exercidas por alguns agentes (Oliveira, 

2012). 

Tais ensejos demonstram a significância em discutir o modelo atual de 

formação dos agentes de segurança pública e alguns métodos administrativos, 

provavelmente, por considerar necessárias tais mudanças afim de proporcionar 

um melhor funcionamento e equidade à aplicabilidade de suas funções.  

Pensando em tais questões, acredito que a exigência de uma instituição 

de segurança pública capaz de garantir a “defesa da dignidade da pessoa 
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humana, com valorização e respeito à vida e à cidadania [...]”, como destacado 

acima, seja necessária, porém crer na garantia de sua aplicabilidade pode 

estar diretamente ligado a maneira pela qual foi conduzida a formação do 

agente.  

Os preceitos, ideologias, concepções, dentre outros, que foram 

interiorizadas pelos policiais durante o processo de formação, possivelmente se 

refletirá em sua prática profissional. Acredito que seja por tal razão, as 

discussões suscitadas quanto a necessidade de uma reforma no modelo de 

formação, pois o que se tem visto e trabalhado por alguns especialistas, 

salientados mais adiante, é a prática de violência exercida para além dos 

limites legais por alguns agentes de segurança pública. 

Sendo assim, quando estes policiais também não possuem as garantias 

de seus direitos individuais, o direito a voz e a dignidade humana, durante sua 

formação, como obter a seguridade da aplicabilidade de tais preceitos no 

exercício de suas funções? Eis o que destacam três ex-políciais militares, um 

do Estado do Ceará, um do Estado do Rio de Janeiro e outro do Estado de São 

Paulo, que transcrevem detalhes sobre suas formações. 

A referida questão, não torna-se o único fator responsável por ações 

violentas exercida por alguns agentes de segurança pública, mas um quesito 

que possa estar também diretamente relacionado as influências para com 

estes tipos de comportamentos truculentos, que afetam a vida, a dignidade e a 

segurança dos cidadãos. Não será uma análise baseada somente em trabalhos 

e pesquisas realizadas por pesquisadores que somente observaram este 

processo, mas levando em consideração, a ótica de quem sentiu, ouviu e viu; 

que passou pela transformação do cidadão comum, de um civil, para um outro 

personagem, um policial. Realizando uma análise da formação da polícia 

militar, a partir da ótica de atores que participaram ativamente deste processo. 

Dos ‘diários’ 

 O ato de ‘falar’ e de expor algum ato ou acontecimento, está diretamente 

relacionado a comunicação e ao compartilhamento. O que torna possível tal 

feito é a construção cotidiana de uma série de experiências, que juntas 



compõem a história de algo ou alguém, que pode ser narrada oralmente ou de 

maneira escrita, como em diários por exemplo. Uma definição clara da 

importância de tal feito é trazido por Ades, no qual destaca que o  

relato primordial é o que pode ser feito a outras pessoas: através 
dele, o que vivemos e o que é bem nosso ganha uma dimensão 
social, obtém testemunhas [...], faz com que os outros ampliem sua 
experiência, através de nossas palavras. [..] Viver algo notável gera a 
necessidade de contar: você sabe o que eu vi? Você sabe o que me 
aconteceu? E tudo o que nos acontece é notável porque nos 
concerne. (2004, p. 233). 

 

O que encontramos nos manuais, nas datas importantes, nos registros 

oficiais em que a história se apóia, não transmite ou transcreve as sensações, 

sentimentos da ação sofrida individualmente por sujeitos que à testemunharam  

(Bosi, 2003). Também há relevância em outros tipos de histórias, as histórias 

contadas, vividas e construídas ao longo de uma vida por sujeitos comuns em 

seus cotidianos, que também podem revelar questões, fatos, práticas, não 

oficiais. O título do presente trabalho está intrinsecamente ligado a referida 

questão. Este paper se respalda também, porém não exclusivamente, nas 

memórias vivas de alguns policiais para compor esta análise sobre a formação 

do policial militar.  

 Ao enveredar pelas memórias destes três ex-policiais militares, Nogueira 

(2015), do Estado do Rio de Janeiro; de Abrantes (2012), do Estado do Ceará 

e de Souza (2012), do Estado de São Paulo, pode-se notar que apesar de 

pertencerem à Estados diferentes, de transcreverem suas experiências em 

períodos diferentes, seus relatos, suas inquietações, experiências, 

necessidades, ensejos, são comuns, assim como as descrições de alguns 

procedimentos praticados ou sofridos por estes, tanto no período de suas 

formações quanto no exercício de suas tarefas.  

Souza e Abrantes trazem também falas de outros policiais que 

descrevem suas experiências, suas impressões e desejos conseqüentes de 

suas experiências constituídas cotidianamente e vividas na instituição. Chegam 

a propor questões que poderia contribuir para uma instituição de segurança 

mais eficaz, como métodos de prevenção à erros e negligências 

desencadeados por suas falhas, e conseqüentemente, podendo resultar em 



uma maior valorização de seus profissionais. Testemunhos que demonstram  

que alguns ensejos não são exclusivos dos autores, mas também 

compartilhados por agentes que também fizeram/fazem parte do mesmo 

processo e/ou situações similares, em suas vidas profissionais.  

Já no caso de Nogueira, a obra mescla sua história pessoal com a de 

outros colegas, descrevendo a trajetória de um cidadão comum, cheio de 

ideais, transformado em um “criminoso fardado que usa de sua posição para 

matar, seqüestrar, extorquir e prestar serviços à milícia” (BARROS, 2015, p. 

02), após inserir na instituição. Algo decorrente do processo de formação pelo 

qual passou, pela interiorização de práticas que ele presenciou e testemunhou 

dentro da instituição e as reproduziu em busca de privilégios e reconhecimento; 

outras em nome das revoltas que obteve ante a determinadas situações, ante à 

impunidade, a falta de reconhecimento em alguns casos e por deparar com as 

falhas do sistema de formação e da instituição. 

 Nossas experiências, que constituem nossas memórias, contribuem 

para a formação de nossa personalidade; norteando nossas ações, nossas 

concepções, nossas práticas, preceitos, ideologias (Bosi, 2003). O período de 

formação destes agentes torna-se uma experiência que inevitavelmente 

refletirá nestes preceitos, pois está diretamente relacionada a interiorização de 

aprendizados desenvolvidos neste processo. Neste caso, ou você cede ao 

sistema no qual se depara, como ocorreu com Nogueira, ou você chama a 

atenção para o problema buscando melhorá-lo, fazendo uso de sua voz na 

busca de soluções, assim como destaca Souza (2013),  

A voz, para funcionar efetivamente como complemento ou 
substituição a saída, deve objetivar uma mudança de hábito, qualquer 
que seja, da organização a que pertence. Muitas vezes em 
organizações fechadas, como é a Polícia Militar, não há a opção 
saída, ou o preço a pagar é muito alto. Assim, a voz é o único meio 
de expressar o seu descontentamento e buscar mudanças. (p.19). 

Fazendo uso de suas vozes justamente por se importar com a instituição 

na qual faz parte, como optaram Abrantes e Souza.  

No caso de Nogueira, ele possui uma inquietação incômoda com o 

resultado de suas experiências; com o que se tornou depois de fazer parte da 

instituição. Por ver e sentir se transformando em algo totalmente contrário ao 



que idealizava antes de tornar-se um policial, mas que durante este processo 

não notava a mudança ocorrendo consigo mesmo. 

 No seu caso, não tornou-se um agente garantidor da paz e segurança, 

da aplicação das leis à todo e qualquer indivíduo, mas alguém que se tornou 

um ‘monstro’ devido ao processo  de desumanização, da degradação de um 

jovem cheio de ideais, no decorrer do processo pelo qual passou durante sua 

formação e na sua vida profissional, cotidianamente.  

São por estes sentimentos individuais e inquietações transcritas em seus 

testemunhos que considero relevante a fala destes sujeitos, por tratarem-se de 

atores ativos do processo de formação, considerando-se objeto de suas 

próprias análises. Compartilhando conosco seus sentimentos, suas histórias, 

suas memórias, suas angústias, suas inquietações. Suas experiências e 

narrações que expõem também práticas não oficiais, que ocorrem neste 

processo, demonstrando as contradições entre ‘como deve ser’ e ‘como 

realmente é’, que afetam diretamente o próprio oficial, assegurado da 

impunidade pelo ciclo vicioso da “responsabilidade flutuante”4, que delega uma 

transferência infinita de responsabilidades quando uma ação que se enquadra 

‘para além dos limites’ é exercida.  

Por tais significâncias, os relatos, as falas e memórias dos sujeitos 

também podem ser relevantes como materiais documentais para análise, pelo 

fato destes fazerem parte (ou testemunhado) determinados processos que 

estão sendo analisados, estas “memória[s que] se enraíza[m] no concreto, no 

espaço,  gesto, imagem e objeto” (BOSI, p. 16), que foram vividas por alguém, 

ou alguns, que também compartilham dos mesmos sentimentos e 

inquietações5, e também foram mudados por tais experiências. 

As três obras suscitam métodos, práticas e discussões em comum como 

solução para alguns problemas, que vão de encontro a algumas diretrizes 

apontadas na última CONSEG, como a desmilitarização, como a necessidade 
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de uma formação que dê maior respaldo aos direitos humanos e possam 

compreender a importância de sua aplicabilidade, melhores condições de 

trabalho e tratamento para com os agentes subordinados e estrutura das 

instituições. 

Abrantes, ex PM do Estado do Ceará 

Ao publicar a primeira edição de seu livro Militarismo: um sistema 

arcaico de segurança pública, em 2012, Abrantes ainda era um soldado ativo 

na corporação. Foi policial militar por 12 anos, até sua expulsão em 2012 por 

decorrência da publicação do referido livro. Consta no Diário Oficial do Estado 

do Ceará que Abrantes fez uso “desresponsabilizada do direito de livre 

expressão” (p. 107), alegando ainda indisciplina por parte do soldado por 

denegrir, desonrar e atentar a imagem da Instituição Militar do Estado do Ceará  

por atos “contrários aos valores dos Policiais Militares [...]” (p. 107), alegando a 

intenção do soldado de “difundir livro de sua autoria, de cunho antimilitarista, 

contendo graves ofensas à corporação e aos oficiais da PMCE” (p. 106). 

Em caráter de desabafo e denúncia, Abrantes relata um sistema de 

segurança aos olhos dos praças, considerados as bases de uma hierarquia 

militarizada, onde estes sofrem variados tipos de preconceitos pelos ‘cascas’ 

(oficiais), devido suas posições hierárquicas; e sendo tratados como “escravos” 

(pg. 61; 70) onde os praças encontram-se totalmente a mercê dos oficiais 

enquanto que estes possuem “(...) todo o poder de fazer o que quiser com a 

primeira.” (pg. 39). Destacando ainda que os praças não possuem nenhum tipo 

de direitos resguardados na instituições, alegando através da fala de um dos 

oficiais, no período de sua formação, que o direito dos praças é uma “’página 

em branco’” (p. 40). 

No decorrer de seu trabalho descreve um sistema de segurança pública 

‘arcaico’, por possuir como base um sistema militarizado, que forma sujeitos 

através da violência física e verbal, ensinando os praças a ter “medo” dos 

oficiais e transformando policiais em “burros” (p. 40), uma “fábrica de robôs” (p. 

40) que capacita os agentes somente a obedecer, e não a questionar, a refletir; 

onde não aproveita da capacidade intelectual de agentes que possuem 



qualificações, pós graduações por haver um sistema onde somente há 

promoção de patentes por indicações. 

Dentre as situações de subordinação dos praças, também destaca o 

despreparo de alguns professores militares que estavam ali somente para 

ganhar gratificações6 e o uso das ‘pedagogias do medo’, onde o “treinamento 

militar basicamente se resume em aprender a ter medo dos seus líderes 

hierárquicos.” (p. 41). Criticando assiduamente o militarismo presente no 

sistema e estrutura da instituição, considerando-a atrasada e arcaica, não 

condizente com o período democrático no qual estamos inseridos, Abrantes 

alega que um sistema não militarizado, onde o policial pode ter voz, refletir 

sobre o seu meio e questioná-lo, não abalaria a instituição, pois ainda assi 

haveria a disciplina e o respeito entre si e em relação aos seus superiores, 

usando como exemplo o funcionamento de uma empresa, no qual não 

possuem um sistema militarizado e ainda assim constitui uma hierarquia, no 

qual há um presidente, um vice presidente, diretores, funcionários, e auxiliares, 

havendo ainda assim a disciplina no trabalho e o “respeito que cada ser 

humano deve ter independente do trabalho ou não.” (p. 46), que, segundo ele, 

é justamente o que falta na instituição da PM, o respeito aos subordinados. 

Porém ainda há resistência em abrir mão deste sistema, principalmente para os 

oficiais que temem perder seus privilégios e poder sobre os soldados e 

desordem na instituição (Abrantes, 2014). 

Relata ainda o despreparo de alguns policiais para o exercício na 

prática, o tempo de formação, que no caso de Abrantes foi de sete meses, não 

é o suficiente para preparar o agente para atuar nas ruas, inquietação esta 

também destacada por Nogueira (2015) e Souza (2013), sem falar das 

péssimas condições de estrutura e materiais da instituição.  

Alega o absurdo de uma polícia que  

não respeita a liberdade de expressão das pessoas. Uma polícia, 
sem dar liberdade ao policial de escrever a crítica dele ao sistema, 
não pode fazer a segurança de uma sociedade em pleno 
amadurecimento de sua cidadania. (p.63). 

 

                                                           
 



Trata-se de um sistema que aliena seus agentes, para não refletir sobre 

sua realidade, que não permite o questionamento, a indagação, onde as 

promoções de patentes não são  adquiridas não são por títulos acadêmicos, 

onde pôde perceber, que muitos soldados possuíam maiores qualificações 

neste sentido do que alguns oficiais, encontrando inclusive soldados com mais 

de vinte anos com a mesma patente, no qual, os chamados por ele de 

“senhores feudais”, designando aos oficiais, “sobem na hierarquia militar sem 

nem se preocupar com o atraso das promoções dos soldados.”, e por tal razão 

refere-se a uma frase comum entre os soldados, da existência de “muito 

cacique para pouco índio.” (p.43), comparando as patentes da polícia brasileira, 

com 9 no total, à dos Estados Unidos, totalizando 4. Destacando que muitos 

destes oficiais não trabalham na prática, delega ações, e ao final do trabalho 

respondem pelo feito, salientando que os “soldados dão o “sangue’ nas ruas e 

quem recebe a floria são os oficiais, e muitas vezes não fazem nada.” (p. 45) 

Contra uma militarização, que manteve-se pós ditadura, acredita que a 

desmilitarização seria mais condizente com o regime democrático no qual 

estamos inseridos, o que beneficiaria os cidadãos e os próprios policiais, pois 

segundo ele na PM não existe democracia, os soldados não podem se 

expressar, é acusado de insubordinação caso questione alguma questão, 

alegando a contradição e um país democrático existir uma polícia 

antidemocrática, resultando em uma  

polícia mal preparada, mal remunerada, violenta, preconceituosa, só 
prende pobre e negro, polícia doente, polícia desumana, uma polícia 
sem democracia é uma polícia sem direito aos policiais. (p. 66). 

 

Juntamente a expressões de alguns outros policiais7, em que ele 

“escutou, escreveu ou memorizou” (p. 69), expressa algumas impressões sobre 

suas concepções em relação aos oficiais e ao sistema. Finalizando seu 

trabalho destacando que os policiais ainda exercem práticas condizentes com o 

período militar, como suas ações truculentas nas manifestações de 2013, 

alegando que o atual sistema é uma “filosofia voltada para a dominação do ser 
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humano sobre o ser humano.”, e que desta forma, não garantirá paz e ordem, 

pois “ele não sabe e não pratica a paz”. (p. 109). 

Souza, PM aposentado do Estado de São Paulo 

Diferentemente de Abrantes (2014), Souza não relata suas inquietações 

e críticas de maneira tão angustiante. Para ele, justamente por importar-se, 

consideravelmente, com a instituição, acredita que chamar a atenção para um 

problema seja necessário, porém deve haver um cuidado ao fazê-lo, no intuito 

de não denegrir ou fragilizar ainda mais a instituição. 

 Optou por fazer uso de sua voz no sentido de chamar a atenção para 

alguns problemas que tem se deparado, e procura apontar algumas soluções 

que poderiam ajudar neste processo. Logo de início deixa claro, que ao 

identificar alguma situação incomoda, um agente opta ou por fazer uso da voz 

ou por sair do sistema, sendo estas as maneiras pela quais a administração da 

instituição passa a obter ciência de suas falhas. Desta forma,  

Quando um membro de uma organização se mostra descontente com 
os rumos adotados por ela e acredita que ela está em processo de 
deteriorização, dois caminhos se abrem: a saída ou a voz. Ambas 
exigem moderação [...] a voz, [...] se for exagerada, causará mais 
irritação do que possibilidade de mudança [...]. (p.20). 

Sendo assim, o agente optaria pela saída, somente como última alternativa; 

quando o uso da ‘voz’ não tenha sido suficiente para sanar os problemas 

destacados.  

Já ao optar por permanecer na instituição, ante aos problemas 

apontados, está diretamente ligado ao sentimento de lealdade que o policial 

obtém para com a instituição, visando alertá-la frente aos problemas em que 

ela deixa passar abatido que conseqüentemente reflete em sua deteriorização 

e nos comportamentos de seus próprios agentes.  

Sendo assim, o autor reflete sobre o seu meio de trabalho e destaca a 

existência da lealdade inconsciente também existente em instituições fechadas 

como a da PM, onde o policial se conforma ante aos problemas da instituição, 

ou “para não se decepcionar, ou por temes sanções [...]” (p. 21), o que pode 

impossibilitar fazer uso de suas vozes. 



Pensando nestas questões, a obra  

trata de problemas relacionados à saída e a voz. Relata a 
insatisfação com os rumos tomados pela Polícia Militar e o desejo de 
que se realize profundas mudanças para que ela possa, realmente, 
cumprir o papel de proteger a sociedade com pleno respeito aos 
direitos básicos de cada um de seus membros, indistintamente. (p. 
21,22). 

No caso de Souza, não trata-se de uma lealdade inconsciente, pois vê a 

necessidade de chamar a atenção para problemas que vem encontrando na 

instituição, como a ‘construção’ de uma polícia mais violenta no trato com o 

cidadão, com violação aos direitos humanos; em desrespeito não somente com 

o próprio cidadão, mas também por violar declarações como a Universal dos 

Direitos Humanos (p. 43), o Programa de Ação de Viena (p. 51), e seus 

códigos de condutas (p. 73 e 75). Desta forma, o autor possui como foco 

“entender o porquê das graves violações dos direitos humanos por parte dos 

policiais militares, como é sobejamente exposto por organismos nacionais e 

internacionais de defesa dos direitos humanos e pela imprensa.”, (p.22), e para 

tal transcreve as falas de alguns agentes entrevistados, que também expõem 

suas impressões e questionamentos quanto suas práticas e de outros policiais 

e os impactos sofridos por estes pelas experiências adquiridas no processo. 

Para Souza, uma instituição que possui como base o respeito à 

hierarquia e a disciplina, onde o policial não deve questionar uma ordem dada, 

e exercer seu “livre arbítrio” (p. 60), demonstra o “estado de repressão [em que 

os policiais se encontram] dos seus sentimentos habituais a que é submetido, 

sendo-lhe negadas muito mais coisas do que os demais homens.” (p. 60).  .  

Contradição que ele nota em relação a teorias e práticas, pois, quando 

representantes destas instituições expõe suas opiniões sobre a referida 

violação, alegam ser contrários a estas (p.32), em contrapartida, são 

justamente estes que delegam as referidas ordens. Em entrevista cedida por 

alguns agentes, destacam o despreparo dos policiais ao atuarem nas ruas, a 

formação ao qual são submetidos não são suficientes para preparar o agente 

para a atividade prática, pois não é capaz de transmitir toda a intensidade da 

situação real das ruas, no qual, um dos entrevistados ainda destaca que “o 

Estado te recruta na sociedade, te dá formação, te dá uma arma, te dá 



superpoderes, te solta na rua e pronto!” (p. 156). Assim, investidos de poder 

pela permissividade do uso da força e da arma, acreditam na necessidade de 

se fazer justiça, tornando-se o juiz, [...] promotor e [...] faz o julgamento” (p. 

158), confundindo justiça com vingança, Mike, um dos entrevistados, sentia 

prazer em matar e não remorso (p. 155), alguns considerando o 

assassinato.uma “importante ferramenta no cotidiano” (p. 161) e o policial que 

comete homicídio prestigiado no corporação, sendo esta, uma “questão 

cultural” (p.161). 

Tal inquietação também é destaca por Abrantes e Nogueira, sobre o 

despreparo do agente quando termina o curso de formação e passam a atuar 

nas ruas. Entram em choque ao notarem a realidade e se revoltam com o 

cenário que se deparam, a violência, a impunidade, a corrupção, e em meio a 

tantas desilusões notam ainda a desvalorização do policial, (pelo menos em 

vida, como alegou um dos entrevistados (p. 146). Steve8 relata uma situação 

que causou-lhe revolta, quando houve “condecoração e promoção, por ato de 

bravura, de um cabo morto em serviço.” (p.146), questionando por que não ter 

recebido tais honraria em vida. Em relação a promoção de patentes, Nogueira 

e Abrantes também possuem inquietações em comum, onde geralmente, estas 

ocorre por questões de clientelismos  dentro da instituição ou quando convém. 

 Desta forma, Souza aponta o descompasso entre o que a teoria e a 

prática, entre o que é “ensinado nos bancos escolares, a prática operacional 

diária dos policiais militares e os anseios da sociedade” (p. 203). Necessitando 

de uma nova proposta de concepção de direitos humanos para o Curso de 

Formação de Oficiais da PM do Estado de São Paulo, bem como o aumento da 

carga horária destinada a disciplina. Trabalhando, juntamente esta questão, a 

necessidade de se discutir o preconceito, tortura, questões de gênero, 

“inclusive a temática da violência contra a mulher, a homofobia, o direito das 

pessoas com deficiência, do idoso, a questão dos refugiados nacionais e 

internacionais [...]” (p. 204). Salientando a necessidade das autoridades e da 

sociedade civil engajar-se na discussão para implementação de tais questões. 

                                                           
8
 Entrevistado por Souza. 



 Nota-se nos dois trabalhos a salientação para reformas no modelo de 

formação e estrutural do sistema de segurança pública como necessária para 

promover melhores condições de trabalho para o benefício do agente e da 

população. São salientado questões que foram propostas dentre as diretrizes 

alavancadas na última CONSEG, demonstrando que tais inquietações não 

limitam à estes agentes, mas vista como uma necessidade pela própria 

instituição. Cabe aguardarmos quais as considerações, quanto suas 

implementações, serão discutidas na próxima CONSEG, em 2016. 

Nogueira, ex PM do Estado do Rio de Janeiro 

Rodrigo Nogueira, está atualmente preso na Penitenciária Lemos de 

Brito, na zona oeste do Rio de Janeiro, por furto qualificado, extorsão mediante 

seqüestro, atentado violento ao pudor e tentativa de homicídio triplamente 

qualificado. Crimes estes praticados quando ainda era um PM da instituição. 

Rodrigo é autor do livro Como Nascem os Monstros: a história de um ex 

soldado da polícia militar do Estado do Rio de Janeiro, um romance não fictício, 

onde mescla histórias pessoais com a de outros colegas, que, como já 

mencionado, conta a trajetória de um jovem cheio de ideais que insere à uma 

instituição de segurança pública, visando garantir a segurança, combater o 

crime, defender a sociedade, e transforma-se em um “monstro”, um agente que 

comete crimes em serviço, ou mesmo se beneficiando de tal posição para 

cometê-los, e buscando compreender “onde está esse ponto de quebra , onde 

se perde o policial e se ganha o maníaco?” (p. 28). Destacando que ninguém 

entra na instituição intencionando tornar-se um criminosos, mas durante sua 

formação passa a ter contato com métodos, práticas de desvios de condutas e 

treinamentos com enfoques no recrudescimento, onde não se deve demonstrar 

sensibilização, caso contrário pode ser considerado “inapto para o serviço 

policial” (BARROS, p. 4),  ou nas menores hipóteses, adquirir apelidos chulos 

na corporação, também salientado por Abrantes. 

Ressaltando ainda o sistema militarizado onde o subordinado obedece 

ao seu superior sem questionar, mesmo quando tal ordem pode ser 

considerada ilegal, envolvendo o pagamento de propinas, (Nogueira, 2013), a 

compactuação para com esquema de corrupção, o pagamento para tirar férias 



(que é um direito de todo e qualquer trabalhador), o pagamento para fazer 

parte do patrulhamento (que segundo Nogueira é por indicação), (Barros, 

2015). Neste esquema militarizado há o acumulo de poder em uma só pessoa 

que delega, defende e reproduz todos estes esquemas, destacando que ao 

invés do militarismo haver  

profissionais de segurança pública equivalente, [...] [ao] questionar o 
coronel por que ele teve que voltar das férias pra trabalhar, o coronel 
vai poder responder: “você ta indo porque eu quero. Porque eu to 
determinando que você vá. E se você não for, vai ficar preso a 
disposição. (BARROS, 2015, p. 9). 

  Em meio a estas questões, ele destaca a diferença entre soldado e 

polícia, onde o policial não tem por dever matar, sendo incumbido de efetuar as 

prisões e encaminhar o sujeito à delegacia. Quem mata é o soldado, que é 

preparado para uma guerra e para matar inimigos considerando o criminoso 

como este inimigo. Destaca ainda a presença do preconceito e do racismo, 

assim como Souza (2014), destacando que “preto e pobre correndo na favela é 

bala” (BARROS, 2015, p. 9), sem refletir sobre a situação, sobre as diversas 

possibilidades dos motivos de um sujeito estar correndo na rua. Destacando a 

valorização dada a policiais que possuem posturas e ações de 

recrudescimento em sua prática profissional.  

Ao publicar o livro, sua esposa foi barrada ao tenta distribuí-lo no 

Batalhão Especial Prisional, por tal razão faz uma denuncia no Ministério 

Público que oficiou o comando da Polícia Militar, com isso, Nogueira foi 

torturado na sela por sujeitos encapuzados com roupas do BOPE, levando 

choque, socos, sob ordens de mandar a sua esposa retirar a denúncia do 

Ministério Público, caso contrário iria “amanhecer suicidado aqui dentro. Na 

próxima vez que a gente voltar, vai ser pra você suicidar, entendeu bem?”, 

assim sendo, sua esposa retirou a denúncia do Ministério  Público e não voltou 

mais.  

A lida diária com a violência, a morte de um amigo durante o período de 

formação, a corrupção, os benefícios econômicos adquiridos por meios ilegais, 

foram construindo o monstro em que se tornou, onde passou a refletir somente 

sobre sua condição, seu meio, os problemas no sistema e na estrutura da 

instituição após sua prisão, ressaltando ainda que “os portões do presídio da 



Polícia Militar estarão sempre abertos para receber cada novo monstro 

nascente.” (NOGUEIRA, 2013, p. 392). 

A violência policial 

Por meio de tais relatos, pode-se notar que a formação do policial militar 

possui peso significativo na sua prática profissional. A interiorização de 

preceitos, de práticas; moldando seus corpos, seus pensamentos, suas 

concepções que regem suas ações e refletem em suas performances e no trato 

para com os sujeitos no dia a dia. A leitura dos ‘diários’, apontam pra um forte 

distanciamento entre as normas legais que regem o papel dos policiais 

militares e as práticas cotidianas, podendo gerar como conseqüências, práticas 

consideradas violentas  na relação entre policial e civil. 

É uma violência que inevitavelmente instiga questionamentos como o 

por que da necessidade (ou não) de sua pratica; as implicações 

desencadeadas, os impactos na vida dos cidadãos em seu cotidiano, questões 

relacionadas a (in)segurança que foram calorosamente destacada por 

pesquisadores como Almeida (2012), por Neto (1999), por Oliveira (1998, 

2012), e tantos outros ilustres autores que caso fossem todos aqui citados, 

excederia os limites de páginas para o presente trabalho; o fato, é que tais 

ações são exercidas e destacadas por pesquisadores com a finalidade de 

provocar maiores reflexões sobre o assunto. Assunto este, não limitado as 

obras mencionadas, mas também salientadas em relatórios de organizações 

engajadas em denunciar, descrever e chamar a atenção para estas práticas 

ilegais, como os elaborados por comissões, instituições e algumas 

organizações engajadas no combate a esta violência9.  

A questão é, mesmo sendo suscitada, como a exemplo de Pinheiro 

(1998), que discute sobre a violência policial que é exercida e direcionada a 

uma classe específica, ao pobre; salienta que esta existiu durante o período 

ditatorial, onde era ‘comum’ tais práticas devido a clara permissividade das 

                                                           
9
Como “Insegurança Pública em Goiás: anacronismo e caos”, de 2012, organizado pela comissão de 

direitos humanos e movimento nacional de direitos humanos. Podemos mencionar também o relatório 

realizado elaborado pelo movimento global Anistia Internacional que trazem dados, denúncias e relatos 

preocupantes sobre as práticas de torturas e violência exercida contra a pessoa humana que, 

contraditoriamente, são exercidas por agentes de segurança pública, os incumbidos de garantir a 

segurança dos indivíduos. 



autoridades locais da época, porém, apesar de nos encontrarmos atualmente 

inseridos em um outro regime político, estas ações ainda se perpetuaram pós 

ditadura (Neto, 1999).  

Em um regime democrático ainda questionamos se de fato há a 

equidade na aplicação das leis, questionamento também destacado por Neto 

(1999), pelos sociólogos Machado e Noronha (2002), por Paixão e Beato 

(1998), dentre outros, salientando a desproporção na equidade de sua 

aplicabilidade, sendo os mais prejudicados neste viés indivíduos negros e 

pobres, moradores de regiões periféricas, no qual não possuem a seguridade 

das garantias de seus direitos individuais (Guimarães, Torres e Faria, 2005) e 

por tal razão, instaura-se a insegurança, sentida por sujeitos que possuem 

determinados estereótipos. (Oliveira, 2012). 

Ao notar tais discussões, sabemos que de fato a violência policial existe, 

e sua prática vem se tornando cada vez mais comum ao ponto de haver certa 

naturalidade em sua prática, a sociedade parece não mais se escandalizar com 

tais ações (Santos, 2001), com uma visão contraditória, do combate à violência 

com métodos violentos, como pode-se notar na fala de policiais nos trabalhos 

de Souza (2013) e de Nogueira (2013). O fato é que tal exercício é 

inconstitucional, a polícia possui a legitimidade do uso da força, e da arma, 

porém de maneira limitada, e quando tal limitação é ultrapassada, ou seja, 

exercê-la sem necessidade, quando o abordado não oferece resistência, 

configura-se um quadro de violência policial. 

Com tamanha salientação e destaque, torna-se cada vez mais difícil 

ganhar maior visibilidade às discussões sobre os problemas que a prática da 

violência policial desencadeia, sua contradição e inviabilidade como método de 

combate a criminalidade. As discussões ganham maiores proporções em meios 

acadêmicos e trabalhos científicos, que além de destacarem tais contradições 

também buscam salientar os fatores que podem estar influenciando nas 

reproduções destas práticas, e nesta empreitada, destacam quesitos como a 

segurança da impunidade para policiais que praticam estas ações, a possível 

conivência das autoridades locais, investigações (quando há) sendo realizadas 

pela própria linha de comando, (Oliveira, 2012; Lustosa, 2014; Brasil, 2012; 



Brasil, 2015), dentre outros fatores que estão diretamente ligados a prática da 

violência policial; mas, e se ao invés de concentrarmos na prática em si, 

focarmos no ‘antes’ de sua reprodução, antes de sua prática? E aí que a 

análise da formação do policial militar faz sentido. Nesta questão notamos 

através dos relatos sobre a experiência dos ex-policias citados acima, 

principalmente de Nogueira, que sua formação os desumaniza, por naturalizar 

práticas de cunho violento, físico e psicológico, que violam os direitos humanos 

dos agentes, que os reproduzem na prática com os civis, em um ciclo vicioso 

de relação entre superior e subordinado e a intenção e necessidade de exercer 

o poder sobre o outro. 
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